
SZEMLE
EMMANUEL MOUNIER

A katolíkus gondolkodás a maga
eqyeternesséqe ellenére is ki tudja Ie
jezní korok és tájak eqyéni szinei t s
felelni igyekszik az idők által Ielve
tett kérdésekre. Éppen ezért érdeke
sek azok a katolikus gondolkodók.
akik tájak és korok által felvetett
sajátságos kérdésekkel viaskodnak.
Ilyen bölcselő halálának hire érkezett
most hozzánk. Emmanuel Mounier,
az ..Esprit" alapítója és szellemi ve
zére. a keresztény perszonalizmus
franciaországi képviselője. ez év már
ciusában. 45 éves korábars meghalt.

Mounier Grenobleban született s
ősei között rryilvánvalóan akadhattak
az északi népcsaládhoz tartozó elő

dök. mert ő maga szöke, kékszemü,
erőteljes testalkatú férfi volt, aki már
fiatal korában erős érzéket árult el a
filozófi~i spekuláció írárrt. Huszonhét
éves volt, amikor meginditotta folyó
iratát, az ,Bsprit"-t. Az akkor még
teljesen ismeretlen irónlak addig csak
egyetlen füzete jelent meg ..La Pensée
de Charles PeguY''' címrnel s ez el
árulja. hogy a kereszténysé'ghez· hű
maradt szocíalísta író magatartása és
qondolkodása mély !1Iyomckat hagyott
a lelkén. Mounier foyöírata körül val
lásos hivők és hitetlenek gyűltek ösz
sze. Az új folyóirat körül csoporto
suló értelmíséqiek legfontosabb fel
adatuknak tartották a személyíséq
szuverénításának és szabadságának
védelmét a spanyol fasizmus és a né
met nemzeti szocíalízmus árnyékában,
Mouníer köre és folyóirata hamarosan
a francia íntellektuelek egyik megbe
csült irányzatává vált. A német meg
szállás alatt Mounier internálótáborba
került. ahonnan csak tízennéqynapos
éhséqsztrájk után szabadilit meg. majd
bíróság elé állították, Végül is kísza
badult s az ellenállási mozqalom tábo
rában érte a háború befejezése. Párís
felszabadulása után az első lapok kö
zött ismét megjelent az ..Esprit",

amelynek szellemi vezére a legelső te
kintélyek egyikévé vált - párt és ha
talom nélkül. Ezt a tekintélyt azon
ba1l/ nemcsak hazafiságához és meg
győzödéséhez hű maqatartásával sze
rezte, hanem irói alkotásaival Ls. Ezek
ben fokról-fokra kifejlesztette szemlé
letének alapelveit. Az 1934-ben meq
jelent ,Revolution personnaliste et
communautaire". a két évvel későbbi

..M.anifeste au service du Personnelis
me", a háború viharaiban született
"L'Affrontement chériten" citrní müvei
már kíboritakoztatták gondolatait s a
francia perszonalísta irányzat leqelís
mertebb képviselőjévé avatták. Am
még .most négy éve megjelent művé

nek is újra fel kellett vetnie a kér"
dést: Qu est-ce que le personnalísme?
- Mí a perszonalizmus?

Nem is meqlepö, hogy Mouníer
újra meg újra tisztáznd akarta ezt a
kérdést. Hiszen a perszonalizmus kép
viselői - igy ő maga is - tagadják
azt. hogy a perszonalizmus zárt filo
zófiai rendszer. * A perszonalizmus
voltaképpen csupáru magatartás és hí
vei· között Európa nyugatán éppúgy
találhatók katolikusok, rnint liberáli"
sok. kommunisták vagy exisztencía
lista filozófusok. Ellentétes metaíízakaí
alapelveik ellenére összeköti őket az
emberi személy értékébe, szuverénítá
sába vetett hitük és az a meggyőző

désük. hogy' ez az összekötőkapocs

elég erős az ember javáért folytatott
közös küzdelemhez, Mouníer is ezt a
magatartást vallotta, Nemcsak homme
d' esprit volt, hanem méqínkább homme
de bonne volonté, aki hitt abban. hogy
a keresztény tanításból kíformálödott
örök emberi ideál ·a változó történelmi
korokban és társadalmi helyzetekben
közös erőfeszítésekre tudja sarkalnia
leqkülönfélébb gazdasági és társadal-

• Lásd II Vigilia H149. évi májusi szA
mában (XIV. évf. 5. sz.) .. Mi a perszona
lizmus" cimű közleményt.
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mi eszményekért kűzdö elemeket. Ezért
tudott együttműködni más világnézetű

intellektuelekkel. ezért vívott "ke~

mény, de testvéri vitákat". "Forradal
márnak és szeelalistának vallotta ma
gát s mint Pequy, szerette a szegé
nyeket. a banlieue népét. ezért tordult
szembe azzal a kapitalizmussal is.
amely szem elől téveszti és elsorvaszt
ja az emberi személyiséqet.

Ez a tisztaszívű és jóakaratú férfi
úgy látta. hogyanyugateurópai vál
ság mélyéri az ember önmagáról alko
tott felfogásának válsága rejlik s ép
pen ezért küzdött a személyiség Ioqal
mának tisztázásáért és az ember mi
voltának új értelmezéséért. A persze
nalísta dialektika tolvajnyelvén kifeje
zett qondolataínak Iényeqét talán úgy
lehetne megfogalmazni. hogy semmi
sem fontosabb. mint éppen a létbe ál
lított ember benső tartalmának kifej
lesztése és csak az emberi szernélyí
séggel való viszonylatbarr értékelhetjük
helyesen az eszméket. a dolgokat és az
értékek világát is. Éppen ennek a
szemleleti magatartásnak a következ
mérryeként a francia társadalom kohó
jában égő gazdasági és szellemi pro
blémákat sem racionalista vagy idea
Iista mödon szemlélte, mint az ember
felett lebegő eszméket és' gondolato
kat. hanem a konkrét történelmi hely
zetben élő ember szernélyíséqével való
vonatkozásban. Úgy vélte, hogy "a
személytelen dolgok". "a félig szemé
lyes eszmék és értékek" mind túlha
ladhatók, mert ezek nem végérvényes
emberi célok a transcendencíára kítá
rult személy. az ember számára.

Mounier e forradalmi magatartása
közben azonban nem feledkezett meg
arról. hogy maga a személyíséq fogal
ma is alapvetőerr keresztény alkotás,
s hogy éppen a keresztény bölcselet
volt az. amely finom elmeműveletek

kel szétválasztotta a maqánvaló, a
substantia Ioqalmát, a magának-való.
a suppositum, a hypostasis fogalmától
s meqállapitotta, hogy csak az eszes
magának való lehet személy, persona,
s így a tevékenységek végső alanya.
A személy pedig szükséqképpen szel
lem. a szellern viszont szükséqképpen
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személy. Az "Esprit" szerkesztöje sze
rint "a személyes élet a legragyogóbb
kiviráqzása az életnek, de már túl is
lendül rajta", vagyis megnyílik a
transzcendencia felé. Éppen ez a ki
tárultsáq teszi az embert emberré. Ám
ez a transzcendencia felé való meq
nyíltság Mounier szerínt titokzatos
módom összefügg a mások felé való
kitárultsággal és éppen ezért mindíq
élénken tiltakozott. ha perszonalízmu
sát individualizmusnak értelmezték.

Ennek a keresztény szernélyíséq
felfogásnak a viszonylatában volt for
radalmár és az időleges dolgok válto-
zásának elfogadója. A kereszténység
szerínte éppen itt találkozik a forra
dalmi akarattal. Híszera a keresztény
ség: tudja a legjobban. hogy a földi
dolgok, "a nem személyes dolgok" 
ahogy a perszonalísták rnondják 
alá vannak vetve a mulandósáqnak s
a mindenáron való ragaszkodás az idő

által túlhaladott formakhoz. keretek
hez és történelmi képzödmérryekhez
nem iqazolhacók e keresztény bölcse
leti irány által. Az embernek túl kell
haladnéa a gazdasági és társadalmi
rendszereket. sőt túl kell haladnia ma
gának a kcresztényséqnek történelmi
formáit is. hogy megnyíljék az emberi
szernélyíséqqel érintkező transzcenden
cia felé,

Bármily merészeknek hangozzanak
is Mounier nézetei, ezek a gondolatok
nem vitték herezisbe. A francia földön
élő Mounier egyik legmegrázóbb és
leqfájdalmasabb élménye ugyanis az
volt. hogy észrevette a kereszténység
hatásainak meqfoqyatkozását. Félve
tette a kérdést: vajjon kifogyott-e a
kereszténység viláqalakitö ereje'! Kép
teleru-e már arra. hogy meg terméke
nyítse a kultúrát úgy, mint azt száza
dokon át tette. Mer't Monuíer, aki
könnyen feláldozta a mulandöt az em
beri személyíséq örök igényeivel szem
ben, sőt feláldozandónak tartotta a ke
reszténységnek azokat a történelmi
formáit is, amelyeket szerínte a kor
szakok szellemi és gazdasági hatásai
tettek reá, úgy érezte, hogy a keresz
ténység örök értékeinek át meg, át
kell hatnia a korszakokat és az idő



nyelvén kell beszélnie. Visszautasitotta
azt a néz~tet.hogy a kereszténység
az örök értékek kedvéért elhanyagol
hatja a kor problérná.ba való belenyú
lást, Éppen, ellenkezőleg. tanuságot kell
tennie a világban. nem tengetheti lé
tét a világ mellett azon a címen, hogy
nem e világból való.

Mouníernak, a most elhúnyt katolí
kus bölcselőnek müködése és gondo
Iatszővedéke alig érthető meg a sú
lyos belső válsáqokkal, ellentmondá
sokkal küzdö francia társadalom hát
tere nélkül. s igy ,nincs mit csodál
kozni azon. hogy gondolatai nem igen

ÉLET ÉS KÖRNYEZET

Az élőt az élettelentől bizonyos ak
tivitás különbözteti meg. Állandó.
részleteiben csak alig ismert kölcsön
hatásban áll környezetével.. Egészen
általános. mindennapi tapasztalat. hogy
a környezetéből kiszakított élőlény el
pusztul. Gondoljunk például a szára
Zon vagy légüres térben ~artott nö
vény gyorsan bekövetkező halálára. s
máris elég bizonyítékkal támogatttik
fenti állitásunkat.

Élet csak megfelelő környezetben. le
hetséges; ezt senki nem tagadja. Arra
vonatkozóan azonban. hogy a környe
zet milyen hatással van az élölényre,
igen elterök a vélemények. Szélsősé

gesebb irányzatokhoz tartozó biológu
sok arról beszélnek. hogy a környe
zetnek bizonyos ínqerszerű szerepe
van, mely mintegy kibontakoztatja a
növényben szunnyadó "környezettő!

független potenciákat." E növényfizio
lógu.sok alapjában teljesen reális véle
ménye - tehát a környezettől függet
len poteneták Iétének lehetősége 
egyes merész fantáziájú laikusok szá
mára elegendő kiindulási alapot nyujt
ahhoz, hogy felvessék a kérdést. vaj
jon nem igazolta-e a biológia. a kör
nyezettől független élet lehetöségét?
Vizsgáljuk meg a dolgot egyszerü. pél
dán.

Mindenki látott már teljesen azonos
környezetben két különbözö növényt:
mondjuk muskátlit és petuniát. A két

leltek utat a magyar katolícízmus felé.
A magyar katolicizmus egészen más
kérdésekkel és feladatokkal állt szem
bon, nl. nt a franclaorszáqi, s így
Mcunier szellemi magatartása nem is
találhatott olyan fogadtatásra. mint a
maga- hazájában. Kétséqtelen azonban.
hogy kort-ihlető szelleme. amelyben
korunk filozófiai áramlatai Marxtól
Nietzschén át az extsztencíalizmustq
sokszor oly tündöklő fényben villan
nak fel. az általános emberi. tehát
katolikus igazságoknak is gazdag bő

ségét szörta széjjel.

növény ugyanazon összetételű földbe
bocsájtja gyökereit. azonos mennyisé
gű vizet és fényt kap. azonos hőfokori

fejlődik. mégis különbözö. Senki nem
tévesztené össze a petunia kürtalakú
virágját a muskátlivirággal. vagy pe
tunialevelet a muskátlí közismert illatú
levelével. Azonos körűlmények - kü
Iönbözö élőlények. Ez csak úgy lehet
séges. ha felvesszük a környezettől füg
getlen poteneták létének lehetőségét.

A származástan hivei elvetik ezt a
lehetőséget. Nézetük szerint a környe
zettől látszólag független poteneták
évrnilliókiq tartó külsö körülmények
hatása alatt alakultak ki. Arra hivat
koznak. hogy az elmúlt geológiai ko
rok novényvilága lényegesen szegé
nyebb volt a maínál, továbbá. hogy a
különleqes és primitív formák között
szamos átmeneti alak található.

A fenti vélemény azonban - bár
n.ennyíre .is kétségtelen tényeken alap
szik -- sok kutató számára nem lát
szottelfogadhatónak. Véleményük sze
rrnt a kérdés eldöntésének egyetlen
útja a kísérlet, Márpedig nyílvánvaló.
hogy származástani kísérletet véqezní
nem lehet. másrészről az is nyilván
való. hogy a környezet egyetlen élet
feltételét (hő. tápanyagok) sem lehet
teljesen kíküszöbölní a nélkül. hogy az
élőlény el ne pusztulna. Úgy látszott
tehát. hogya kísérletí döntésre való
várakozás' merő illúzió csupán.
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Legújabban azonban arról kezdenek
beszélni. hogy egy egészen frissen fel
fedezett és általánosnak látszó életje
lenség. az életritmus tüzetes analízisé
vei közelebb juthatunk a kérdés eldön
téséhez kisérleti úton.

Vizsgáljuk meg. miröl van szó.

Mindenki megfigyelhetett a növény
világban bizonyos ritmust. Gondoljunk
például az őszi lombhullásra és tava
szi rüqyfakadásra, mely az évszakok
szabályos váltakozásának megfelelően

csaknem menetrendszerűen következik
be. Első pillanatra magától értetődő

nek látszik. hogy a hideg hatására le
hull. sokan úgy képzelik. lefagy a
fák levele. A növények finom belső

szerkezetét kutatva kiderült azonban.
hogy a jelenség nem ilyen cqyszerü,
hanem aktiv élettevékenységgel kap
csolatos. Már jóval a hideg beállta
előtt sajátos szövetek képződnek a
levélnyél alapi részén. melyek a szó
szoros értelmében elválasztják a leve
let a szártól. Ha korai fagy jön közbe.
a szóbanforqó szövet nem alakulhat
meg. ebben az esetben egész télen a
fán marad a levél. míg az új lomb le
nem tolja. Akisérletek Iqazolták, hogy
a leválasztó szövet képzéséhez hideg
inger nem szükséges. Döntő bizonyíté
kot szolqáltatott az a tény. hogy az
állandó. egyöntetüen meleg éghajlat
alá vitt európai lombhullató fák az új
környezetben is levetették levélzetüket.
mégpedig ugyanolyan tizenkéthónapos
ritmussal. mint eredeti környezetükben.

Úgy látszott tehát. hogy a lombhul
lató növények ritmusa a külsö körül
ményektől fÜ\Xjetlen. endogén. Az ál
talánosítás azonban kissé elhamarko
dott lenne. mivel származástani ala
pon könnyen magyarázható a jelenség
azzal. hogy az endogénnek lászó rit
mus hosszú idő alatt külső körülrné
nyek kényszerítő hatására alakult ki.
Klebs kísérlettel is igazolta. hogy
egyik legnehezebben lombosodó fánk •.
a bükk korai rügyfakadásra késztet
hetö tartós elektromos megvilágitással.
Az a tény azonban. hogy ez az akti
válás különbözö időkben más és más
könnyedséggel zajlik le. arra utal.

hogy meqis csak beszélhetünk belsö
ritmusról.

A lehetőség. hogy a ritmust meg
szabö környezeti szituácíó teljesen ki
küszöbölhetö, alkalmasnak látszott ar
ra. hogy a környezettöl fiiggetlen po
tenciák letét kísérletileg is igazolják.
A második világháború utáni évek
ben. midön a déli és északi félteke kö
zöttí tudományos kapcsolat újból meg
indulhatott. igen sok kísérletet végei
tek ebben· az irányban. Igazolódott,
hogy a lombhullatáson kivül más je.
lenségek is ritmusosan folynak le.
Hogy csak egy példát említsünk, szá
mos magon tapasztalták. hogy május
június hónapokban duzzadóképességük
sokkal Intenzívebb, mint máskor. Gra
fikonon feltüntetve az eredményeket,
hullámvonalhoz hasonló görbét kap
tak.

Nagyobb érdeklődésre tarthatnak
igényt azok a kisérletek és megfigye
lések. melyek szerint a tizenkéthóna
pos ritmus a legelterjedtebb ugyan, de
vannak hosszabbak és rövidebbek is.
Az állandóan egyöntetű nedves klima
alatt élö Amorphophallus titenum new
növény másfél esztendeig csak levele
ket fejleszt. ezután hat-nyolchónapos
nyugalmi idő következik. majd öt-hat
hónapig tartó virágzás. A teljes ciklus
tehát mintegy két és fél évig tart.
Egyidöben azonos helyen mindenféle
stádiumban lévő példány található. te
hát a ritmus nem függ a környezettől.

Az ilyen nagyhullámhosszú TÍtmu..-·
sok mellett többhavi. napi. sőt pár
órás ritmusokat is megflgyeltek. A
napraforgó nevű közismert növény nö
vekedését például fénymentes, állan
dóan azonos hőmérsékletű helyen fi
gyelték. Azt tapaszralták. hogy a nö
vekedésnek öt-hatórás ritmusa van,
azaz a minden hát órában fellépő erős

növekedést viszonylag gyengébb mér
tékű váltja fel. Karsten észlelései .sze
rínt a borsó tenyészőcsúcsában a sejt
osztódasok napi ritmust mutatnak.
Borrís háromórás növekedési ritmust
figyelt meg a Coprínus nevű növényen.

A modern természettudomány nem
elégszik meg a tények Ieírásával, ha
nem magyarázásukra törekszik. Bün-



ning szerint a fenti ritmusok: nem hoz
hatók kapcsolatba külsö körülmények
kel. nem értelmezhetők filogenetikai
lag, hacsak oly módon nem. hogy a
ritmusok a környezeti körülményeknek
megfelelően szelektálódtak. Ez a felte
vés azonban nem magyarázza a rit
musok létrejöttét. Ha a kérdés meg
oldásához közelebb akarunk jutni,
vizsgálnunk kell azt a fiziológiai me
chanizmust, amely a ritmusos változá
sokat lehetövé teszi.

A kutatók többsége anyagcsere
élettani magyarázatokkal próbálkozik.
Ismeretesek kisérleteik, melyekben tar
talék tápanyagok felhalmozódásának
megakadályozásával el tudták érni,
hogy a rimusos nyugalmi idö elmarad
jon. Rubin vizsgálata szerlnt a lélek
zés alkalmával felhalmozódott termé
kek (például szénsav ) különbözö élet
folyamatokra gátló hatást gyakorol
nak. A gátlás és a gátlóanyagok eltá
vozása utáni qatlásnélkülíséq magya
rázná a kutatók szerint a növekedé
ses ritmusokat.

Krítíkaval szemlelve a fenti magya
rázatokat - bármennyire is rendel
keznek nérni kisérleti alappal, - nem
találhatjuk öket teljesen kielégitőnek.

Talán mélyebbenkell keresnünk a
maqyarázatot? Nem egy kutató szerint
a ritmusos élet a protoplazma ösi sa
játsága volna, éppúgy,. mint a növe
kedés vagy szaporodás. E tudósok.
köztük White is, arra hivatkoznak.
hogy a jelenség egészen általános nö
vények és állatok körében egyaránt,
továbbá, hogy a növény egészébőlki
szakitott részleteken is megfigyelhető

ritmus. Capilleti szerint a sárqarépa,
White szerint a paradicsom gyökeré
nek néhány sejtje mesterségesen te
nyésztve ís mutat ritmusos változáso
kat.

* *
A növények életritmusának elem

zése alkalmasnak mutatkozott arra,

hogya környezettől független poten
dák kérdését kisérleti vizsgálódás tár
gyává tegyük. A rendelkezésre álló
adatok alapján sokan hirdetik, hogy
ilyen poteneták léte beigazolódott.
Bár fejtegetéseink nem tartanak igényt
teljességre, mégsem mellőzhetjük a
kérdés más oldalról való meqviláqítá
sát.

Az alkalmazott növényélettan leg
súlyosabb problémái közé tartozik,
hogy kultúrnövények tenyészeti idejét
meqrövídítse, s ezáltal alkalmassá te
gye őket hidegebb éghajlat alatti ter
mesztésre. Az életciklus megröviditése
tulajdonképpen a ritmus megváltozta
tását jelenti. Köztudomású, hogy külö
nősen szovjet kutatöknak sikerült ezen
a téren jelentős eredményeket elérnlök
[Líszenko, Kurzanoff). Bízonyos ese
tekben tizenkéthónapos ritmust nyolc
hónaposra redukáltak. Hasonló eredmé
nyekröl számoltak be legutóbb Hollan
diából is (Blaauw. Luyten}. A ritmus
tehát nem teljesen merev, hanem bi
zonyos mértékig alakítható. Másrész
ről a ritmus is variál. épp úgy, mint
ahogy nincs két egyforma levél a fán.
De Bruyn és társai negyvenkét bükk
fát vizsgáltak tíz esztendeig, s azt ta
lálták, hogy ezek rügyfakadása nem
teljesen azonos időben történik, hanem
szabályos állandóan visszatérő különb
ségek vannak.

Egyesek szerint a ritmus megvál
toztatása csak a variáció közének ha
tárain belül mozoghat, tehát a problé
ma lényegét (ritmus js környezet)
nem érinti. Hangsúlyoznunk kell azon
ban, hogy ez a felfogás nem teljesen
igazolt.

Még egy szempontot kell figyelem
be vennünk. Azt tudniillik, hogy "kör
nyezettől független potencíákról" be
szélni már csak azért is elrragyolt fel
tevéseken alapul, mivel szélsőséges

külsö hatások ezeket a potenciakat is
elpusztitják.

Sz. M.

-Hl
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Ebben a három szöban lehetne ösz
szefoglalni legrövidebben Edith Stein.
életrajzát. Nekünk talán nem mond
semmit a név de sz int és életet kap
míndenütt, ahol ismerték: a német ka
tolicizmus két háború közötti virágzó,
majd üldözött korszakában; meg a fi
lozófusoknak, még pedig mind Husserl
hiveinek, mind a neotomistáknak a
körében.

A boroszlói szülöi ház komoly, vagy
inkább komor ótestamentumi levegője

beleivódott Edith Stein csontjába, vé
rébe, ídeqeibe, egész lényébe. Régi
zsidó családból származott. Apja ko
rán meghalt, sok gyermeket hagyott
hátra, akik közül Edith a legkisebb.
A bibliai erős asszonyra emlékeztető,

.hallatlan energiájú anya vette kezébe
a család irányitását. Ettől az irányi
tástól azonban éppen a legkisebb, a
legkedvesebb gyermek függetlenítette
magát, amikor egyetemi tanulmányai
hatására s az anya nagy keserüségére
szabadgondolkodó, sőt ateista lett. Az
igazságra éhes értelem előbb tabula
rasát csinált. Szabadulni akart neve
léstöl, hagyománytól, szokástól, hogy
felépítse viláqnézetét. Göttinqában,
Husserl professzor katedrája mellett
találta meg azt, amire vágyott.

Nemcsak Husserl tanitása. a phae
noníenologia új irányai s az emberi
személyíséq problémája volt rá nagy
hatással, hanem az az egész kis kör
is. mely a hires professzor körül ki
alakult. A legkülönbözőbb emberek
voltak együtt ebben a baráti körben,
volt köztük orosz, anqol, francia, né
met. svájci, voltak zsidók, voltak po
gány-keresztények. Másfél évtizeden
belül valamennyi meqtért, vagy a zsí
dósáqból, vagy a látszat-keresztény
séqböl. De ez később történt; egyelőre

Edith Stein még csak buzgó növendéke
a professzornak. 1917-ben doktorál s
amikor Husserl átteszi székhelyét Frei
burgba. tanárseqédje lesz. Sok hires
emberrel, sok érdekes egyéniséggel ta
lálkozik ebben az időben. A legna
gyobb hatást Max Scheler tette rá.
Mély barátság fűzte a Husserl szűkebb
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köréhez tartozó Hedvig Conrád-Mar
tius asszonyhoz, akinek vakációiban
sokszor volt vendége. Egyik ilyen
őszi ottléte idején történt. hogy a ven
déglátó . Conrad-Martius házaspár
könyvtárából találomra kiemeit egy
könyvet és olvasni kezdte. Avilai
Szent Teréz életrajza volt. Hajnalo
dott. míre a végére ért. Ahogy be
csukta. azt mondotta: "Ez az igaz
ság". S ebben olyan bizonyos volt,
hogy a közeli kisvárosban még aznap
vásárolt egy katekizmust és egy míse
könyvet. Alaposan áttanulmányozta
ezeket, résztvett a városka templomá
ban egy szentmisén - mint maga
mondja, akkorra már tudta minden
szó, minden mozdulat jelentőségét 
s azután bement az öreg plébánoshoz,
hogya keresztséget kérje. Érdekes
teológiai beszélgetés indult meg ket
tejük között S a plébános meggyőződ

hetett róla. hogy Edith teljesen és ala
posan ismeri a katolikus vallást és
szándéka tiszta; igy semmi sem állhat
útjában a keresztségnek. Meg is tör
tént 1922 újév napján; keresztanyja
jóbarátnöje, Hedvig Conrad-Martius
volt.

Freiburgba nem akart visszamenni,
tudományos munkáját nem akarta foly
tatni, mind mélyebben és mélyeb
ben akarta megismerni az igazsá
got, a kereszténység teljesséqét, vá
gyott csendre, visszavonultságra. vá
gyott a Kármel felé; de erről szö sem
lehetett, hiszen meq azt sem tudta,
hogy anyja hogyan fogja elviselni a
csalódást, hogy a legkisebb és legked
vesebb gyermeke újra hivő lett ugyan,
de ezzel talán még távolabb került
qondolatvlláqától, mint amikor mint
szabadgondolkodó filozófus dolgozott
Göttingában;

A csendet. visszavonultságot a spey
eri domonkos apácáknál kapta meg,
akik boldogan hívták meg liceumukba
és gimnáziumukba tanárnőnek. Élet
rajzában. melyet későbbi kölni karme
lita főnöknője irt meg, sok kedves
adat van erről a speyeri tartózkodás
ról. Elmondják róla, hogy mindig



halk. szerény, visszavonult' volt, nem
volt viselkedésében semmi rnesterkélt
ség. Növendékei rajongásig szerették,
a nővérek egészen magukénak érezték.
Tudományos munkája egyelőre szüne
telt; de csak addig, mig bele nem kös
tolt Aquinói Szerit Tarnásba, aki egé
szen elbűvölte a volt Husserl-tanit-·
ványt. Kinyilt előtte az emberi érte
lem legmagasabb birodalma, értelme
végre megtalál ta , amit keresett.

Konverziója után hamarosan ráta
lált a liturgia útjaira. vonzotta őt is a
nagy máqnes, a beuroni apátság. az
lett lelkének igazi hazája; minden
nagyhét. mínden nagyobb ünnep ott
találja hajnali négykor a Matutinum
kezdetén. Raphael Walzer főapát volt
a lelkiatyja: ő ellenezte legjobban
Edith kolostorbalépését. Máshol van
az ő hivatása - rnondta, - talentu
mát nem szabad elásnia, hanem karna
toztatni kell. Fordítsa le Aquinói
Szent Tamás könyvét. "De Veritate".
kommentálja a készülő Summa-fordí
tásokat, irjon cikkeket, tartson előadá

sokat. A francia dominikánusok
már régen felfigyeltek Edith Steinre.
Meghívták [uvisyba, ahol sokszor ő

volt a filozófiai viták vezetője.

Közben a nemzetiszocialista Német
országban megindultak a nagy válto
zások. Kiélezödött a harc a katoliku
sok ellen, s már mutatkoztak a zsidó
üldözés elsö jelei. A speyeri idill vé
get ért. Edith Stein egyideig Freiburg
ban dolgozott, majd Münsterbe került
mint magántanár. Közben bejárta Sváj
cot. előadásokat tartott, sokat ir kato
likus folyóíratokba. Aquinói Szerit Ta
másról szöló irásaiban mintha néhány
vonással világosan papirra vetné előt

tünk egy nagy és komplikált épület
alaprajzát. Kritikusai azt mondják
Szent Tamás-Iordításáról: német nyel
ven ilyen világosan, eqyszerüen, a mai
filozófia szókincsével még senki nem
tudta kifejezni és élővé tenni a sko
lasztika nyelvét.

1933 tavaszán bezárult számára a
nyilvános 'tanitás és szereplés lehető

ség-e. végre rneqtehette, amire keresz
telése óta vágyott: beléphetett a Kar
melbe, Megjött lelkiatyja engedélye

is, és a kölni Kármel szerétettel tárta
ki előtte kapuját. Mikor először járt
itt .Jráztüznézní", világosan felismerte
hivatását. A kereszt ránehezedik a
zsidó népre, s akik ezt megértik, ve
gyék ki részüket a kereszthordozásból.
Úgy érezte. hogy Szent Teréz, aki
első útmutatója volt. s akinek nevét a
keresztségben neve mellé fel is vette.
a Karmel felé irányitja.

Negyven esztendős. európai hirü fi
lozófus. országszerte ismert szónok és
író. és olyan gyermeki egyszerűséggel

adja át magát, mint egy első buzgal
mában szerzetbe lépett fiatal lány. A
íönöknön és mcsterén kívül senki sem
tudta. milyen tudományos hiresség
mosogat a konyhán. a többiek meg
csak a házias erényeken mérték le egy
jelölt használhatóságát. Edith kivirult
a Karmel békéjében. az életmód nem
törte meg. hiszen a világban sokkal
szíqorúbb életet élt. sokkal többet vir
rasztott, és sokkal erősebben böjtölt.
Beöltözése napján, 1934 Jó Pásztor
vasárnapján, vírágbaborult az egész
kölni Karmel. Jöttek a tisztelők, [ó
barátok. egyháziak. világiak. megérke
zett Husserl távirata. eljött a beuroni
főapát, ő végezte a beöltözés szertar
tását. s Edith fehér ruhájában olyan
volt. mint egy ragyogó. boldog meny
asszony. Soror Teresta Benedicta a
Cruce lett a neve. s ebben benne van
egész élete,

Karmelita-életében nagy változást
hozott a Provinciális rendelkezése.
Azt kivánta. fejezze be megkezdett fi
lozófiai munkáit és folytassa irodalmi
tevékenyséqét,

Kivételesen engedélye volt arra,
hogy minden héten írhasson anyjának.
A nyolcvanhárom éves öregasszonyt
ez sem hatotta meg. Sohasem vála
szolt, igy ő csak Róza nővére útján
tudta meg az otthoni híreket. Pedig
még karmelita nővérek is felkeresték
az enqesztelhetetlep öreg hölgyet. mert
Boroszló közelében új ház alapításári
fáradozott a kölni Karmel. Az ötesta
menturni erős asszony hajthatatlan
volt. Egyszer aztán felkerekedett és
váratlanul meglátogatta az új Karmelt,
s attól fogva válaszolt lánya leveleire.



Abban az órában és talán abban a
percben halt meg l 1936 szeprember

. H-én, mikor Edith megújitotta foga
dalmát.

Az anya halála szabaddá tette Ró
zát is, akit a vágykeresztség már ré
gen kereszténnyé tett. A Karmel ki
tárta előtte kapuját, befogadta ven
dégnek, itt járult keresztsége után a

. karácsonyi éjféli misén az első szerit
áldozáshoz. Amilyen nyugtalanok vol
tak a külsö körűlmények,annyira ben
sőséges volt Soror Benedicta a Cruce
élete 1937 és 38-ban. Megirja nagy
művét: Ewiges und Endliches Sein, ki
is szedik, de már nem jelenhetik meg.
1938 április 21-én teszi le örök foga
dalmát. De a Karmel elzártságába is
betört a külvilág. Szavazniok> kellett
s amikor számonkérték. hogy Dr. Stein
miért nem szavazott, a felelet az volt:
nem árja. Ezzel a zárda védőfalai is
leomlottak Edith körü!. Főnöknője vé
dettebb helyre szerette volna vinni.
Szilveszter éjszakáján. átkerült Hollan
diába, az echti Karmel testvéri közös
ségébe. Itt kezdte el Keresztes Szent
János nyomán a Kreuzescoissenscheiten
írását. Echt sem nyujtott azonban szá
mára biztonságot; jóbarátai Svájcba
akarták vitetni. Edith azonban csak
RózáV'alegyütt volt hajlandó elfo
gadni a nienedéket. Ez komplikálta és
késleltette a dolgokat. 1942-ben Svájc
ban a Le Paquíer-í Karmel már nyár
elején várta őket. Maga Dr. Etter, a
svájci .szövetséqí köztársaság elnöke
siettette a beutazásí engedélyt. Most
a kíutazásnál akadtak meg a dolgok.
S a külsö események egyre tragiku
sabbak. 1942 július 26-án hangzik el
a holland püspöki kar tiltakozása .a
zsidók elhurcolása rníatt, amire vála
szul a náci hatóságok letartóztatják a
zsidó származású katolikus papokat és
apácákat. Augusztus 28-án, vasárnap
délután két SS-katona jelent meg az
echti Karmelban és elvitte Edithet is,
Rózát is.

A kereszt tudományát Soror Bene
dicta már nem írta tovább, hanem élte
és sugározta. Útját egy ideig nyomon
lehet követni, a ho!land koncentrációs

táborokig még eljuthatott az echti
Karmel gondoskodása és szeretete.
Azután néhány segélykérő levélke,
még egy üzenet a hágai svájci konzu
látusnak, hogy szorgalmazzák a kiuta
zás lehetöséqét: utolsó segélykiáltás a
drótsövényen túlról. Egyik őrének ta
nuságtétele szerint Benedicta nővér

úgy járt a kétségbeesett emberek kö
Zött, mint Isten angyala. Vigasztalt,
gyerekeket mosdatott, ennivalót szer
zett, ápolt. mindenkinek míndene volt.
Eleinte együtt voltak a szerzetesek,
szerzetesnők, papság, egyetlen
zsidóeredetű családból például két
trappista nővér, két trappista szerze
tespap. egy trappista laikustestvér.
Később homálybavész a sorsuk. Úgy
hírlik. az egész tábort Lengyelország
felé szállították. de már valamennyit
rabruhában.

A borzalmak és bombázások éve
kövekezett. a kölni Karmel is elpusz
tult. Az echti nővérek valóságos rém
regény-sorozatot éltek át, míközben
mentení akarták a Soror Benedicta
irásaival telt zsákokat. qránátesöben,
tűzben. sebesültápolás közben. 1945
márciusában végre rábukkantak az el
rejtett kézíratokra. piszkosan, szakad
tan. jégbefagyva; de nagyrészük hasz
nálható.

A háború után három. orsZág Kar
mele és Edith Amerikába szakadt ro
konsága rníndent meqtettek, hogy meg
tudjanak valamit sorsáról, de teljesen
hiába. A sok kalandos hir tévesnek
bizonyult. A valóság, úgy látszik, az,
hogy az egész transzport Hollandiából
Németországba került valamelyik Ver
níchtunqs-Iaqerba, mert senki sem tért
vissza közülük,

Amikor az echtí zárda az elhurco
lás harmadnapján az első életjelt
kapta Soror Benedictától. az apácák
versengve pakkoltak össze számára
mindent, amire csak szükséqe lehetett.
Eközben szebájában meqtalálták, hol
mijai közt, egy szentképre írva élet
felajánlását népéért. a zsidósápért.

Sprenqe» Mária Mercedes



A GYERMEK ÉS A FILM

. Fenti eimmel az angol. katolikusok
hetilapja, a "The Tablet" közölt rend
kivül figyelemreméltó cikksorozatot. A
cikkek nagy részét Henrietta Bower
írta, aki egyedüli katolikus tagja volt
annak a vegyes bizottságnak, amelyet
az angol közoktatásügyi és belügy
minisztérium együttesen alakított kű

lönbözö gyermekvédelmi intézmények,
jogászok, pedagógusok és orvosok
meqbizottaíból. A bizottság feladata
az volt, hogy alapos megfigyelések,
lelkiismeretes vizsgálatok után tisztáz
zák azt a fontos kérdést, milyen ha
tással van a mozi a gyermekekre s
mennyiben befolyásolja a gyermekbűn
tettek elkövetését.

"A gengszter Fílm halálra csábít",
"Iskolás lány részvétele egy boltrab
lásban", - ilyen és hasonló, egyre is
métlődő vastagbetűs cimek a napilapok
első oldalán, a gyermekek által elkö
vetett bűntettek ijesztően növekvő szá
ma, a mozík előtt hosszú sorokban
sortálló gyermekek indították el ille
tékes szerveknek ezt az akcióját.

A bizottság 1947-ben kezdte meg
munkáját. Két éven át tanulmányoz
ták a kérdést, megfigyelték az' Angliá
ban közkedveltségnek örvendő úgy
nevezett "gyermek mozí-klubok" sze
repét, sokszáz gyermekkel, szülövel és
pedagógussal folytattak beszélgetése
ket és vizsgálódásaik eredményeit
részletes jelentés formájában nemrég
hozták nyilvánosságra.

1948-ban Nagybritanniában mintegy
hét millió öt-tizenöt éves gyermek élt.
Ezek közül négy millió hetenként egy
szer vagy többször. további két míllíó
ennél ritkább időközökben járt rend
szeresen mozíba, Mind a szülök, mind
a g,yermekek a mozílátoqacást úgy te
kintik, mint életmódjuk egyik szerves
részét. Ezek szerint - mégha csupa
'nevelő célzatú, de legalább is ártal
matlan mozidarabot látnának is, ami
sajnos, egyáltalában nem igy van 
II gyermekek a megengedhető mértéken
messze túlmenő időt töltenek mozíban.
Már magának e ténynek is két szem
beszökően káros hatása van. A gyer-

mekek iskolánkivüli érdeklődési körét
túlságosan leszűkíti, kizárólag a mOZI
darabok témáira korlátozza, másrészt
a túlzásba vitt szórakozás elvonja őket

iskolai tanulmányaiktól.
A bizottság statisztikai kimutatáso

kat készitett arról, hogy a különbözö
korú gyermekek menrryí ídőt töltenek
évente mozqóképsztnházban. Az ered
mény valóban meglepő. Heti három
szori mozilátogatás az öt éves kortól
a tizenöt éves korig terjedő tíz év
alatt összesen 1560 mozibamenetelt je
lent; ha egy rnozíelöadásra átlagban
három órát számítanak - nem szá
mítva bele sem a jegyekért való sor
banállást. sem az oda-vissza utazást,
-- azt jelenti, hogy tiz év alatt körül
belül 195 napot töltöttek moziban. Ez
zel szemben tíz esztendő alatt a vasár
napi misehallgatás mindössze 21 napot
vett igénybe. .

Ez a számítás szembeszökően meg
mutatja annak a hatásnak mértékét,
melynek a gyermekek éppen szellemi
leg legfogékonyabb éveikben vannak
kitéve. Öt és tizenöt éves korukkö
zött szerzik benyomásaikat a világról,
alkotják meg fogalmaikat a, jóról és a
rosszról, véleményeiket az emberekről

és a dolgokról. És ezek alatt az elha
tározóan fontos évek alatt értelmüket
nagy részben a mozi irányítja, képze
letüket a mozitörténetek töltik ki! Még
hozzá olyan filmek, melyek előállítá

sánál az első - és gyakran egyetlen
szempont - a közönségsikerre alapo
zott üzleti haszon, s amelyekből a val
lási és a vallás-erkölcsi elgondolások
teljességgel hiányoznak.

E súlyos hiányosságon éppen kato
likus oldalról próbáltak segíteni. A már
említett vegyes bizottság megalaku
lása' utáni évben, 1948-ban kezdte meg
müködését La Bureau international
Catholique de l'Enfance, amely Bel
gium, Kanada, Franciaország, Hollan
dia, Olaszország, Portugália, Cseh
ország és Svájc részvételével alakult
meg. Hogy fogalmat alkothassunk ma
gunknak a résztvevő intézmények, eqye
sületek és szervezetek mögött álló tö-
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megek nagyságáról, megemlítjük, hogy
körülbelül egy millió katolíkus pedagó":
qusröl és tíz millió gyermekről van
szó. E katolikus nemzetközi szervezet
nek fő ,célja a katolikus szellemű ifjú
sági filmek előállítása. Szorosan együtt
működik az ugyancsak filmkérdésekkel
foglalkozó Office Catholíque Interna
tional-lal.

1949 má jusában figyelemreméltó
kezdeményezés színhelye volt Bécs.
Nemzetközi ünnepi filmhetet rendeztek
vallásos tárgyú filmek bemutatására
(Internationale Festwoche des reli
giösen Films). A kezdeményezők bá
torsága itt nem csupán a filmek val
lásos tartalmára vonatkozott, hanem
arra is, hogy elöszőr történt meg ka
tolikusok és evangélikusok együttmű

ködése vallás-erkölcsi vonalon. Három
katolikus és két evangélikus szellemű

filmet mutattak be és művészetí, va
lamint nevelési szakemberek szamos,
lllagas színvonalú előadást tartottak.

Ez év június elején pedig huszon
három országhoz tartozó, több mint
száz katolikus fiatalember gyült ösz
sze fílmkonqresszusra Rómában. Ez
alkalommal a pápa kihallgatáson is
fogadta őket, majd üdvözlő táviratukra
távirati üzenettel válaszolt. Az üzenet
ben felemeli figyelmeztető szavát a
káros filmek ellen és kéri a szakem
bereket, kísérjék figyelemmel a filmek
erkölcsi mondanivalóit, s csak e tekin
tetben kifogástalan filmeket hozzanak
forgalomba.

Visszatérve a vegyes bizottság be
számolójára. meqállapitották, hogy az
elmúlt húsz esztendő alatt a gyermek
mozilátoqatók száma 20% emelkedést
mutat, ezen belül pedig a legnagyobb
növekedési arányszámot a 8-14 éve
sek között találták. A társadalmi kö
rülmények vizsgálata azt mutatta,
hogy nincs értelme minimális korhatár
megállapításának olyan gyermekeknél,
akiket szüleík visznek moziba. Más a
helyzet azonban olyanoknál, akik a
mozit rendszeresen egyedül látogatják.
Ezekre vonatkozólag a bizottság a
hetedik életévet javasolta, mint leg
alacsonyabb korhatárt. hozzá tette
azonban azt az utasítást, hogy tizen-
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két éven aluli gyermekek esti 8 órán
túl ne látogathassanak semmiféle mozí
előadást. A közkedvelt angol "gyer
mek mozí-klubokat" pedig öt éves ko
ron alul ne látoqathassák.

A gyermekek általában hat eszten
dős korukban kezdik meg az iskolát,
szokják meg a többi gyermekkel való
közös életet és munkát. Megengedhető

tehát, hogy hetenként egyszer, speeia
!isan a számukra készült filmeket
meqnézhessék, de legalább is olyano
kat, amelyek semmiféle tekintetben
sem lehetnek ártalmukra. A gyermek
szeretí a változatosáqot. Az adatgyüj
téseknél meglepőek voltak a válaszok.
Arra a kérdésre ugyanis, hogy az is
kolán . kívül milyen szórakozást szeret
a legjobban, a többség nem a mozit
jelölte meg. Ha ezzel szemben a ta
pasztalat méqís azt mutat]a, hogy a
legtöbb gyermeknek a mozi szinte
egyetlen szórakozása, annak a jele,
hogy hiányzanak egyéb, a gyerme
kek testi-lelki igényeinek megfelelő

szórakozási lehetőségek.

A bizottság jelentése részletes fel
sorolást ad a tartalmuk szerint külön
böző betűkkel megjelölt filmekről.

Így például a "H' csoporba sorolt fil
mek a .Jrorrffíc" - borzalmas tartal
múak. gyermekek számára feltétlenül
tilosak, az "A" csoportba is olyanok
tartoznak, melyeket csakis szüleík kí
séretében nézhetnek meg, és így to
vább. E hatósági intézkedéseket azon
ban igen gyakran kijátsszák. Egyrészt
semilyen arra illetékes szervezet nem
ellenőrzi, másrészt <t mozi személyze
tének sincs médjában megbizonyo
sodni arról. vajjon a gyermekkel levő

felnőttek valóban szüleível azono
sak-e, vagy a gyermek által a mozi
előtt megszólitott s e célra felhasznált
alkalmi kísérők-e csupán? Az ellen
őrizhetetlen mozilátogatások veszedel
mét mutatja az a statisztikai kimuta
tás, mely szerínt 1947-ben 216 esetben
követtek el az előadások alatt súlyos
erkölcsi vétségeket éppen az "alkalmi
kísérők" az általuk "kísért" gyermek
ellen. Ezért szamos helyen bevezették
azt a rendszert, hogya mozit magá
nyosan látogató gyermekek számára



külön ülöhelyeket. illetve padsorokat
tartanak fenn, míután ellenőrzésük így
könnyebben megoldható.

Felvetették azt az indítványt is,
hogy szülökböl, egyháziakból, és film
szakemberekből összeválogatott állan
dó bizottságok vizsgálják felül az
egyes filmeket és ők döntsenek, meg
enqedhctöek-e gyermekek számára
vagy sem. Hísz a leggondosabb szülö
vagy nevelő sem tudhatja előre, mí
féle mozidarab megtekintésére kiséri
rnozlba gyermekét. Előzetes útmutatá
sokra lenne szükséq. A Britisch Film In
stitute ennek a hiánynak a pótlására
adja ki havi értesitőjét, a "Monthly
Bulletín"-t. Egyetlen havi folyóirat
azonban nem elég, azonkivül gondolni
kell azokra is, akik semmiféle heti
vagy havi folyóiratot nem olvasnak.
csupán napilapokat.

Mindez a kérdésnek csak egyik ol
dala. a védekezése. Felmerül a kér
dés: mílyenek legyenek hát r a filmek.
amelyek legmegfelelőbbek kiskorúak
szórakoztatására s egyben nevelésére
is? Fájdalom. itt jelentkeznek a leq
nagyobb nehézségek. Akifejezetten
qyermekek számára készített filmek
száma elenyészően csekély, de még
azok is kisebbségben vannak. arnelve
ket ártalom nélkül mcqnézhctnek.
Irók, filmrendezők, Iílmsznészek gyak
ran panaszkodnak e híánvok rniatt, a
hibák kiküszöbölésére mégis vajmi ke
keveset tesznek. Pedig itt is a pedagó
gusok. szülök, filmszakemberek. sőt

pszichológusok közös munkájára lenne
szükség.

Vajjon miben nyilvánul meg a nem
gyermekek részére készült és ezen túl
menően káros filmek hatás~? A kér
désre kapott feleletekben van a pro
bléma Ieqveszélyesebb magja. Nevelé
si. lélektani és - rendőri. A szakértők

megállapitották ugyanis, hogy a gyer
mekbünözések naClY részének kiinduló
pontja: .a mozí. Itt kapcsolódik a gyer
mek sajátos érdeke a társadalom egé
szének az érdekéhez és megfordítva:
itt mutatkozík meg. hogy ami meg
rontja a gyermeket. egyúttal veszé
lyeztetí a társadalmi közösség rend
jét is.

A legveszélyesebb hatást nem is a
gengszter, vadnyugati, qyilkossáqokat,
öngyilkosságot vagy egyéb büntettet
bemutató filmek váltják ki. Habár ta
gadhatatlan, hogya romantikus be
állítású rabló-filmek sok fiatalkorúnak
megzavarják az eszét és megdöbben
tően I gyakran felidéznek qvermekbű

nőzéseket. mégsem ezek okozzák a
legtöbb kárt. A rablások, útonállások.
gyilkosságok elkövetésétől ugyanis a
gyermekek túlnyomó többsége mégis
csak visszaretten. "Ellenben az osto
ba karriérfílmek, amelyek az élet ha
mis értékeit: a pénzt, a sikert, a fény
üzést, a társadalmi érvényesülést ál
litják oda legfőbb eszménvként, tekin
tet nélkül arra. milyen eszközökkel és
módokon szerézték is meg. valamint
az érzékiséget, házassáqtörést és válást
dicsőítő filmek okozzák a fejlődő lé
lekben a legjóvátehetetlenebb erkölcsi
károkat. Ezeknek a végén a "jó ern
ber" dicsfényében tündöklik míndenki,
akinek sikerült sok pénzt szeréznie ...
Meggyőződtiink arról, hogya hamis
értékek feldicsérése meggyőzőbb erejű
és éppen ezért veszélyesebb, m 'nt a
bűnesetek meqielenitése" - mondja a
bizottsáq jelcnése. Az erkölcsi . erőt
és bátorságot, az értelem hatalmát, a
vallásos életből fakadó lelki békét, a
boldog családi életet. egy életen át
tartó tisza szerelmct. az önfeláldozást,
a mások javáért végzett munkát di
csőítő filmek száma sajnálaosan cse
kély.

A film azonban nemcsak erkölcsi
vonalon lehet ártalmas a gyermek szá
mára. Maga a tény, hogy a látott ké
pek túlsáqcsan felizqatják vagy meg
ijesztik. komoly bajok okozója lehet.
Szarnos anyát, méq több gyermeket
kérdezett meg a bízotsáq és szárnta
lan ilyen és ehhez hasonló feleletet
kapott: "Hónapokig utána rosszat ál
modtam... mióta láttam a krokodílu
soktól hemzsegő folyót, nem merek
szabad vízben fürödni., . azóta, hogy
megöltek valakit a sötétben. borzasz
tóan félek a sötét szebában..;"

A bizottság ide vonatkozó meqálla
pításai a következők:

"Bármi legyen is a félelem oka.
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egyes jelenetek-e, vagy az egész film
tartalma, bizonyos, hogy nem egyszer
hónapokon át tartó rémülelérzést
hagynak hátra a gyermekben s az igen
sokat szenved éjszakai rémképektől.

felriadásoktól és egyéb ideges bántal
maktól. Másokat egészségtelenül fel
\zgat, ismét másokat annyira kifáraszt
és letör, hogy nem ritka a szellemi és
fizikai letargia tüneteinek megjelené
se... A félelemnek és túlhajtott izga
lomnak a jelei annyira kétséqtelenek,
oly sok bizonyság támasztotta alá,
hogy már magában véve ez is elég
erős figyelmeztetés lehetne a filmgyár
tók számára. A qyermek-elöadésokból
föltétlenül ki kell kűszöbölni az erő-

szakos cselekményeket bemutató filme
ket és azokat is, melyek mondaniva
lóikkal erkölcsi kétségeket támaszta
nak. Fíqyelmeztetés a szülöknek is,
mert rn.nden anya és apa ismeri a,ClIY
nyira gyermekét, hogy tudhatja, mi
az, ami felizgatja vagy megrémíti, te
hát akadályozza meg az ilyen káros
hatásokat felidéző filmek látoqatását."

A filmek pszichológiai. erkölcsi és
szellemi hatása szétválaszthatatlan. A
bizottság tagjai számtalan, gyermekkel
folytatott beszélgetésekből szűrhették

le tapasztalataikat:
"Már mi is loptunk játékból. ..

olyan vad tréfákat rendeztünk, ami
lyeneket a filmen láttunk... összekö
töztük egymást, mint a detektívek a
gengsztereket. .. felhasogattuk a szé
keket, mint a kocsmai verekedéseknél
szokták... cowboyoknak öltöztünk és
lasszóval fogtuk el egymást. .. " Ezek
a vallomások, ha -mást nem is, de azt
Feltétlenül bizonyítják, hogy a gyer
mek, különösen izgalmi állapotban, azt
csinálja, olyan módon viselkedik, aho
gyan ez't a filmeken meg szekta.

Henriette Bower - a bizottsáq
eqyetlen katol'kus tagja - arra a
véqkövetkezretésre jut, hogy amit a
bor jelent a testnek, azt jelenti a mozí
a gyermek értelmének. A bortól le le
het részegedni, de fel is lehet frissülni,
elveheti az ember öntudatát, de fel is
erősitheti. Egyszóval jó és rossz ha
tása lehet, s minden attól függ, mi
lyen mértékben és milyen mödon él-
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nek vele, függ azonban az illetők fel
vevö-képesséqétöl is. Amint a részeg
ség a túlzott mértékű vagy rossz mí
nöséqü bor fogyasztásának az eredmé
nye, ugyanigy hat, ugyanigy meqla
zitja az erkiöcsi öntudatot a káros tar
talmú filmek túlzott élvezete. Mig a
részeg ember, ha Iefektetík, kialussza
mámorát, a gyermek sérült lelkének
rendbehozatala nem ilyen egyszerű.

Annál kevésbbé az, mert a szülök jó
része maga is bizonyos erkölcsi, íö

ként pedig vallási közönyben él, így
hiányzik náluk az erkölcsi es vallási
zsinórmérték. amelyhez magatartásu
kat iqazítsák. Arra megtanitják gyer
mekeiket, hol és mikor szabad a
nagyforgalmú úttesteken átrnenniök,
mert féltik gyermekük testi épséqét.
Míért nem járnak el ugyanilyen ag
gódó gondossággal akkor is, mikor
gyermekeik lelki-szellemi épsége forog
kockán?

Henrietta Bower beszámolója után
H. P. Newsholm doktor a kérdésnek
egy másik, nem kevésbbé fontos ré
szére világít rá. Szerín;e 'a külsö cse
lekvésekben felszínre kerülő hatások
a veszélytelenebhek. Hisz a .bűntettet

elkövetö gyermeke: felernelhetík, meg
[avíthatják, mert a benne keletkezett
és általa elköve.ett rossz nyilvánvaló.
A tudat Ielszinén úszó bajjal aránylag
könnyü végezni. Sokkal bonyolultabb
s ennél fogva jóval veszedelmesebb
azonban az, ami a tudatalatti világban
búvik meg s onnan rninden ellenőrzés

nélkül irányítja a kialakuló egyénisé
qet. Míndaz a kártékony elem, amely
megkerüli a tudat éber ellenőrzését,

ezekbe a mély rétegekbe kerül. Itt.
hosszú ideiq, esetleg éveken át meq
húzódik és adott pillanatban - eset
leg bizonyos külsö hatások által fel
erősitve - megdöbbentő s a gyermek
környezete számára érthetetlen csele
kede.ekben robban ki. Vagy pedíg
egész életre szóló közösség-ellenes
ösztönöket fejleszthet ki a gyermek
ben. s ezek mind a gyermek, mind a
társadalom szempontjából még pusz
titóbb hatásúak lehetnek.

Mentől tökéletesebb technikai ké
szültséggel állitanak elő egy .Jzqal-



mas" filmet.mentől hatásosabban ál
Iítják be a rémületet keltő jeleneteket
(amelyek valóban csak idegileg dege
nerált embereknek jelenthetnek élveze
tetl}, a film hipnózishoz hasonló ha
tása annál nagyobb. Egy angol képes
hetilap, a Pícture Post kitűnő fénykép
felvételekkel alátámasztott riportot kö
zölt néhány hónap előtt egy úgyneve
zett ,.izgalmas" film gyermekekből

álló -nézöközönséqéröl. Micsoda bizo
nyíték az imént elmondottakral Vajjon

látták-e a vegyesbízottság tagjai. lát
ták-e a szülök ezeket a képeket? A re
mülettöl eltorzult vonásokat, a tágra
nyilt, szinte hipnotizált merevséggel a
vászonra meredő qyermekszemeket. a
védekezően arcuk elé kapott kis keze
ket? Mindazok számára, akik látták .e
fényképeket, nyílvanvelö lesz. mílyen
súlyos pusztítást végezhet a nem meg
felelő film a qyermeknek mínd ideg
rendszerében, mínd lelkivilágában.

H. A,

A SZENTHÁROMSÁG PSZICHOANALIZISBEN

C. G. Jung. a neves svájci psziholó
ilUS Zürichben megjelent "Symbolik des
Geistes" círnü új könyvének visszhangja
hozzánk is elhal!atszott. Könyvének
eredményeí annak. aki eddig is szem
mel tartotta Jung munkássáqát, érdeke
sek. de nem váratlanok. - Mínt tud
juk. a modern lélekgyógyászok eqy ré
sze azt állitja. hogy az egyén nem testi
okokból származó betegségét az ön
fenntartó és a fajfenntartó ösztönök
helytelen összegyeztetése eredményezi.
Mások az önérdek és a közösséqí ér
dek konfliktusait tartották a neurózis
főokának. Jung és iskolája pedig azt
véli, hogy minden e fajta tünet vissza
vezethető arra, hogy mi rnódon tudjuk
harmóniába hozni sorsunkat a bennünk
élő eszménuekkel. Freud felfedezte a
tudatvilágunk mögöttí elfojtott vá
gyaink maskarát öltött birodalmát. E
vágyak. kielégítetlenség esetében bete
ges kényszerképzetekké változnak. Az
ideggyógyász feladata. hogy a páciens
kibeszéltetése révén felszínre kerűlt

allegória- és szirnbólumvilágot leálcáz
za. Rámutasson arra, hogy a kényszer
képzetek valóságos oka a beteg ember
multjának egy megrögződött élménye
és igyekezzék segitení az öntudat va
kító fénye mellett e képzetek mágikus
hatását megsemmisíteni. Lényegében
Adler is ílyenfajta "gyóntató"-módszer
rel operált. csakhogy ő nem annyira a
mult feltárását tartotta fontosnak. ha
nem inkább a jövőre irányuló tenden
-ciát. Nem az okok kíderítésére töreke-

dett, hanem a célokéra. Szerínte az
egyéni életnek az egységet a célja adja
meg. Jung viszont úgy látja. hogy a
lelki egészség legfőbb követelménye.
hogya beteg megtalálja életirányának
ooneléi, Egy hosszú élet tudós mun
kája az ő számára azt igazolta. hogy
nemcsak elfojtott vágyaink vannak a
tudat alatt. hanem a természetes fele
dés révén egy egész csomó élmény. be
nyomás stb. szintén oda kerűl. Ennek
a megállapításnak a pszihopatolöqia te
rén igen nagy jelentősége volt, mivel
szamos olyan jelenséget tett részben.
vagy eqészbem érthetővé. amit a ba
honára hajlamos ember eddíq csodá
val határosnak gondolt. Például a mult
ban olvasást. az "előző életben" tapasz
talást. Sőt. egész "világok" hozhatók
fel az emberi tudat mélyéröl, és ez a
világkép mindenkinél más és más. Más
a világképe egy európainak. más egy
néqernek, vagy a kínainak: más a férfi
nak a nőről és más a nőnek a férfiról
alkotott ideája. Mégis vannak olyan
"ősminták", rnelyek együtt járnak az
zal. hogy emberek vagyunk és mintegy
a "kollektív tudatalattí'I-ból merülnek
fel. Ilyen például az lsten- és a démon
öskép. Leggyakoribb•. színte általános
ideqtünet, hogy az ifjú fél az élettől.

az élemedettkorú pedig fél a haláltól.
Ekkor a gyóntató. vagy pszthiáter leg
fontosabb feladata. hogy együttes erő

vel megkeresse az illető elhagyott élet
útját. melynek felén az illető meqtor
pant, vagy eltévedt és kiélemezze



nemcsak az egyén, hanem annak ősei

tipikus-megoldásait, vagy hasonló hely
zetben történt kíeléqítöbb választásait.
melyeknek tudatában a biztonságérzés
hatalmasan megsokszorozódik és szo
ronqásnélküli életre lesz képes. Egy
szóval: azt a vonalat. melytöl lelki za
varok nélkül eltérni nem lehet. A qyó
gyitáshoz nem elég a mult, az álmok,
deformált élmények stb. elemzése. A
páciensből "kivett" okokból és célok
ból ki kell szőni a benne rejlő, külön
bözö ősminták körül kijegecesedő vi
lágképet, továbbá őt magát is zökke
nésmentesenössze kell kapcsólni a sa
ját világával. [unqnál tehát a psziho
analizist pszihoszintézis követi.

A lelkipásztori gyakorlatban a pszi
hószintézisnek óriási jelentősége van.
Természetesen éppen ezért nem hagy
hatjuk figyelmen kivül - [unq mínden
érdemének elismerése mellett sem 
azokat a velejáró veszedelmeket; me
lyek éleseni domborodnak ki a "Sym
bolik des Geisies"-ben, Nem lehet cé
lunk valamennyi, a könyvben előfor
duló szellern-sztmbolurn fejtegetése,
ezért kiragadunk egyet, még hozzá azt.
miképen elemzi Jung a Szenthétomséq
Egyistent. Szerínte a keresztény Szent
háromság dogmája a kollektiv lélek
fejlődésének a szimboluma. Az Atya az
első élet-lélek megnyilvánulást tükrözi.
A Fiú az elmélkedést, reflexió-t lelké
pezí, tehát elsősorban az En-t, az öm
tudatot jeleniti meg'. A Szenelélek pe
dig visszatérés a kezdeti stádium
hoz. de sokkal gazdagabban. mert
az átmeneti fokozat.· az elmélkedés ré
vén sak nundenben meqqyarapodott, De
tovább kell menaűnk - mondja Jung.
- nem -állhatunk meg a hármassáqnál,
Az ember három viláqos szellemi funk
cíöjához a lélek "sötét" rnűködése is
hozzá tartozik. Helyesen értelmezve nem
is beszélhetünk háromsáqról, trinitas
ról, hanem négységrőt quaternitas-ról!
Jung számos ó- és újszövetséqi idézet
tel. gnosztikus mltolöqíákkal, alkimista
írásokkal. középkorí mísztikusokkal
igyekszik bizonyítani. hogy az Ördöq
nem más. mínt a .saintetikus lsten"
egyik tagja. A Szeritírásból főleg Jób
könyvének anyagát használja állí-
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tásának alátámasztására. Elítéli azt
a nézetet, mely az Ördögöt vala
mi rajtunk kívül létező személynek
veszi. Ez szerínte fétísízálás. Némi mö
dosirással elfogadja Szent Agoston ta.
nítását, aki szerínt a GOInoSZ: a jó hiá
nya [privatio boni). Hiszen mi .lIlás
volna a Gonosz. milnt az öntudattó!
való megfosztás, azaz il "tudatalatti"
titokzatos. a háttérből alattomban mű

ködö követelözése.
Az ószövetségi helyek Jung-féle értel

mezésének felülvízsqálását a szeritírás
tudomány szakértőire hagyva. vegyük
egy kicsit szemüqyre, hogy jogosult-e
az a kísérlet. mely a Szentháromsáqot
szímbolumckban akarja feloldani és az
Atyának, Fiúnak és Szeritléleknek csak
lelki valóságot tulajdonít. Próbáljuk
megarolnikivül kíelernezní, vajjon az
ilyen szímbolíkus magyarázat valóban
gyógyitó erőt és maqárataláltsáqot
nyujt-e a további élet küzdelrneíhez,
Utoljára pedig foglaljuk össze möd
szertani aggályainkat e törekvéssel
szemben.

Jung állítása abban a határozott
megfogalmazásban. hogy az Atya,
Fiú és a Szentlélek csak lelki való
ság. azaz rajtun& kívülí valóságos
három ístení Személy nincsen. de ez
nem is fontos. mert a lelki tény teljes
valóság számba vehető - mindenes
tűl jogosulatlan. Jogosulatlan, mert el
lenkezik a józan ésszel az. hogy egy
lelkűnkben élő sajátságot valódi külsö
ténynek vegyünk. Egy durva példával
élve: hogy Max Pícard, svájci orvos
Hitler bennünk címü könyvében az
európat szellem zülléséből kielemezte
ennek meqtestesítőjét, mégi egyáltalán
nem bizonyítja Hitler történelmi való
ságát. -:- Jogosulatlan továbbá Jung
álli tása azért, mert a csak-szímbolíkus
Szenrháromsáq Egyistennel való kap
csolat ellenkezik az ó- és Újszövetség
tényeivel. a zsidó nép, a próféták, az
apostolok, szentek tanuságtételével. A
joqosulatlansáq természetesen nem zár
ja ki azt. hogy az emberi lélek nincs
a . Sanctissima Trínítasra "ráhangol
Vá". Mindíg keresik és keresni is foq
ják a három isteni Személy szímboli
kus jelentöséqét ii.



Megállapíthatjuk, hogy erre nézve
mínd a Bíblíában, mínd az egyház
atyák és a misztíkusok írásaiban s a
középkorí himnuszokban, mind az ö-ke-

. resztény művészetben, szinte kimeríthe
tetlen tárházra bukkanunk. De egyet
nem szabad figyelmen kívül hagynunk.
Azt, hogy a szímbolum nem egyenlö
a valösáqqal. EZért igen: gyakran, ha
a Sanctissima Trinitas-ról van szó, az
írók a "tagadás útját" (via negationis)
szekták jámi. Ilyenkor azt nevezik
meg. hoqy mí nem Ö. Más esetben a
fokozás eszközéhez (via comparatic
nis) folyamodnak. célozva arra, hogy
Ö. három személyében, míndennél (a
leqszebbnek, a legjobbnak stb. tartoitt
tererntményeknél] több. jobb. szebb.
Az elszimbollzálás veszedelme ennek
ellenére itt-ott felütötte fejét. A közép
korban a chartres-í iskola szerzeteseí
például hajlottak arra. hogy a Szent
báromsáqot különböző lelki tulajdonsá
gok jelképének vegyék. Abaelardus és
Scotus Eriugena úgy vélte. hoqy az
Atya megfelel a lélek ellejének•. hatal
masságának [potentta}, amely a Ftú
szímbolumában az észszerűségben (ra
tio) tényleqesedík és végül a Lélektől

jelképezett akaratban (voluntas) zárul.
Mind a történelem. mind a lélek ma
gáraeszmélő fejlödése az Atya legho
mályosabb korszakával kezdődik és a
Szeritlélek legvilágosabb stádiumával
Iejezödík be. De ez ellern az irányzat
elleni. rnely a Szentháromsáqot az em
ber víláqába akarja beleolvasztaní. már
korán bekövetkezett az ellenhatás. Claír
vauxi Szent Bemát [ellezítje: a Szent
háromsáq szímbolíkus jelentöséqét. a
Fiút veszi elsőnek. utána a Szentlelket,
végezetül az Atyát. A fejlődés első stá
diumában a Fiúra hárul az oktatás, a
Szeritlélekre a vigasztalás. az Atya pe
dig a maga dicsőségébe vanja a kiok
tatott és megvigasztalt lelket. (De gre
díbus humílítatís 7.) Hugo a S. Vic
tore pedig az akaratot veszi előre.

melyberr a Szeritlélek munkáfkodík
rnint mozqatöerö, azután a Fiú böl
cseségét. észhezszölását, repdezöere
jét. végül pedlig az Atya hatal
mát. mely mindeneket áthat, müködret.
E szerint a jelképes rnűködéssor szerínt

az isteni aktivitás legvégső tökélye és
színtézise az Atyában van (De Sacra
mentis I. 2.). Nem akarjuk a példákat
tovább szaporítani. csak arra mutatunk
rá. hogy az Egyházban míndiq volt bi
zonyos tendencia a szímbolízálás elme
revedése ellen. Miért?

Azért - és itt rátérünk Jung elkép
zelésének második gyenge pontjára -.
mert a csak sztmbolíkus istenkép a val
lásos lelkű. de mégis meqrendült em
bemek 00n ad valóban ösztönzö erőt

és indítékot. Ha az istenőskép 
mely pszícholoqusunk szerínt leginkább
adhat biztonságot az élete értelmetlen
séqe és látszólagos céltalansáqa míatt
szenvedö egyénnek - csak jelkép és
nem tükröz konkrét valóságot. nem le
het hatása. Ha azt blzonyqatom, hogy
a megtestesült Ige, Krísztus nem az
idő, a tér egy határozott pontján és
egy faji kötelékben (Dávíd király csa
ládjából) született, élt. hajt meg és tá
madott fel érettünk és nem más csupán.
mint a mitológiákban oly gyakran elő

forduló "istenemberek" egyike - egy
általán nem erősítem meg a hivő beteg
Istenre épitett víláqképét. Söt úgy
érzi, hogy az így működő orvos azt
eléeknézni igyekszik, mert ha Krísztus
nem halt volna meg és nem támadott
volllia fel. nem érne semmit a hívők

hite és az apostolok fáradozása.
Módszertani kifogásunk kissé körül

ményesebb. Láttuk az elöZökben, hogy
a jelképek korlátlan használata meggá
tolja a konkrétum tisztárslátását. Ilyen
konkrétum a megváltás ténye. A Jung
könyvét ismertető svájci lapok mínt el
lenpölust bemutatják a kitűnő evanqé-

. líkus teológus; Karl Barth egyídejűleg

megjelent könyvét, a ..Dogmatik -ím
Grundríss" -t, mely tellesen a Meqváltö
történelmi alakjára van felépítve. A két
tudós ellentétes tájékozódásában a XX.
század két "legdöntőbb" irányzatát lát
ják tükröződni, Úgy vélik, Barthnak
az a viszonya [unqhoz, mínt a csakis
konkrét létre épitő vexisztenciallsta böl
cseletnek Goethéhez. mert at egyik a
tények erejével ható vílágra szöqezi
szernét, a másik - föleg a Faust
Goethéje - egy, a lenyűgöző szímbo
lumok révén titkos összefüqqéseket ís
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kifejezni akaró világra. Nem hisszük,
hogy igaz lenne az exísztenclalízmus
kontra sztmbolízmus: Barth. Heidegger.
Jaspers. esetleg Sartre - kontra Goe
the, Jung. Thomas Mann durván fel
állított ellentéte. Elsősorban azért nem,
mert sem Barthet nem nevezhetjük
exisztencialistának, sem Goethét szím
bolistának. Továbbá. mert a szirnboliz
mus nemcsak a konkrétummal nem tö
rődik. hanem azzal sem. amit az exísz
tencialízmus is semmibe vesz. Ez pedíq
az értékek, eszmék, lérujeqek, esszen
ciák fennállása. Ebből a szempontból
az exisztencializrnms a szimbolizrnussal
egy malomban öröl. (Valószinűleg az
1948 óta Baselben müködö ideggyó
gyászból lett extsztenolalista filozófus.
Karl Jaspers megfelelő szakkifejezés
készlettel már tudomására is hozta az
illetékeseknek. hcqy például mennyíre
közös töröl fakad az, ő .Jcommurakativ
mödszer"-ében érvényesülő, létet csak
léthez kötő és igy .míndent átfoqó"
kategóriája e kateqóría képszerű for
májával, a "kollektív tudatalatti't-val}.
Pedig nagy kár háramlik a lélektanra
is akkor. ha elsőbbséget ad az ösztön
ből fakadó lelki meqnyílvánulásoknek
a világos tudat értelmi rnűködésével és
e működés révén nyert lényegekkel
szemben. Hiszen az -eqveditöl való el
vonatkozás révén nyert essentiák fi
gyelembevétele eredményezi. hogy a
te/jes valóságot vizsgálat tárgyává te
hetjük. Nem kell a kultúrtörténészek
nek és mitológusoknak a különbözö
kul túrák rekonstruálásánál e kul túrák
szétesésének hátat forditaniok, mintha
az nem lenne valösáqos, hanem csak
egy "nemlétező" értékrendhez való méc
rés eredménye. Például nem' kell a hel
lén müveltséqet állandóan - miként a
Junggal együttműködő magyar Kerényi
Károly teszi - e kultúra kifejletének
delelöjéröl vizsgálnunk. és rneqértéssel
nézhetjük elfordulva a hellénika öské
pétől, az előző és a rákövetkező civili
zációkat is. Az utóbbi egészséges möd
szer ~ mely az által képes eqészeket,
\;jöl'Ög nevén .Jiolon"-okat rekonstruálni.
hogy át- és túlmutat rajtuk. mínteqy
kst-holizél]« azokat a vizsgálat alá vett
lényeket. kultúrákat stb. - kitünöen
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tanulmányozható mai nap is azokban
az írásokban; melyekkel az apostolkodó
egyházatyák az akkori hanyatló kultú
rájú, vagy éppen "serdülő korban lé
vő" népekhez fordultak. Nyssaí Szent
Gergely. Alexandriai Kelemen egy
egy, a különbözö nemzetekhez intézett
buzdító szózatában többnyire nem Hlo
zofált, hanem azáltal igyekezett öket
önmaquk nemesebbik én-jének vissza
adni. hogy hatalmas tárgyi ismeret
alapján [különbözö kultúrák kutatöí
nak még ma is forrásmunka az írásaík]
kíelemezte a szöbanforqö nemzet leg
[obbjaínak tanuságtételét. Ramutattak
arra, hogy mennyíbern hittek már azok
is egy erkölcsi víláqrendben, mennyí
ben voltak istenhivök és igy tovább.
Idáig üqy-ahoqy eljut Jung is. amikor
mint egyik esetében mondja: "sikere
sen visszaverettem egy perzsát Zara
thustrához". De az eqyházatyák to
vább rnentek. Céljuk nem az volt.
hogy ugyanoda visszavezessenek. Ezért
igazd munkájuk ott kezdödött, amikor
felvázolták, mílyen óriási többletet
jelent a megváltás ténye. és rneny
nyiben lesznek különb hellének, kü
Iönb zsidók. különb rómaiak, ha a
Fiúisten misztikus testének tagjaivá
válnak. Úgy véljük. az egyéni élet ér
telmének keresésénél is. ez a mödszer
a helyes. Ugyanis egy élete' értel
mében megrendült ember önmaga meg
szerzéséhez kevés az" ha elébe tesszük
az élete elképzelt. vagy valóságosan el
ért delelőjén benne kiérlelt ősképet.

(A' ..delelés" romanttkaja éppen annyi
veszedelmet rejt magában. mint az úgy
nevezett "alkony':-romantíka! ) Szükség
van arra. hogy felélesszük a vezetésre
szorult emberben azt a Ilem földi való
ságlllllk megfelelő gondolatot. hogy az
élet valódi értékei nem mulandóak. Erre
a nem-szímbolíkus jellegű MegváLtás a
kezesség. Azok számára, akiknek, mint
JUTI\;/nak .ís, ennek a ténynek csak szim
bolikus megfogalmazásban van meg
nyugtató ereje. azt mondhatjuk, gon
dolják meg: adott volna-e Jézus KriBZ...
tus életvonaláról (Leítlíníe) helyes ké
pet a születés idején élő pszíhoanalítí
kus vagy pszíhosztntétízálö? Nemde a
zsidó és egyéb akkor élő antik népek



kollektív tudatalattijából minden való
színüséq szerínt egy hatalmas. földi jó
létet teremtő király, vagy császár ös-
képét hámozta volna ki döntő fontos
sáqúnak? Nem tette volna-e félre 
mint a kollektív öskép szemponjából
használhatatlan "indivíduális tudatalatti
elöképeket" - a földi ivadékaiban nem
sokszorozcdö ártatlan Bárány, vagy a
többé! növényként újra ki nem sarjadó
szombatnapra megfött Manna szimbö
lumokat? Pedig az igazí vigasztalást,
erösítést. halált meqvetö bátorságot. az
elpusztulás és tönkrejutás ellenére el
múlhatatlan értékek megvalósítására ké
pes ériünkbe vetett bizalmat csak az
utóbbi adja meg. Ebbe a qondolatme-

netbe természetesen bele lehetne szölní
azzal a - legenyhébben szölva - naiv
állítással, hogy Krisztus a heídeqqérí
exísztencialízmus "mindenki a maga
halálát halja meg, senki sem halhat
meg helyettünk'I-tanítás ösképe. Szö
val azért hat oly meqrendítöen és élet
alakítöan, mert az individuális halál
kollektív ösképe. Súlyos tévedés. Hí
szen éppen Ö győzte le a halál
míndenkít lenyügöző erejét! Ö nem
halal-mínta, hanem maga az örök
met. Akkor van csupán itlaza az
exísztencíalízmusnak, míkor azt mond
ja: "Jézus Krísztus az eqyedül érvé-
nyes katolikum alapja".

P.A.

VALÓSÁGGAL CSODÁS NEDV

Minden valamirevaló élettani tan
könyv említést tesz arról, hogy
Goethe a vért "valósággal csodás
nedv'l-nek jellemezte. Érdekes lenne
megtudni azt. hogy a költőfejedelem

az utolsó félszázad nagyszabású hae
matolóqiai (vértaní) kutatásai után
ugyanilyen . formában megismételné-e
immár szállóigévé vált mondását? Aki
azonban csak kissé is ismeri azt a ta
pasztalati tényt, hogy a természet sok
kal megfoghatatlanabb. semhogy egy
szerre minden titkát feltárja, pillanatra
sem habozlk annak kijelentésével.
hogy Goethenek ma még több oka
lenne állításának újra való hanqsúlyo
zására. Eme véleményünk megkoc
káztatására eleqendö J. H. Glynn:
Felfedező úton a vér körül (Szabó
József fordítása: Gáspár László beve
zetésévcl, Dante kiadása) című ko
moly és tanulságos könyvének átta
nulmányozása.

A vér mínden ídök mínden emberét
érdekelte. a különbség csupán az volt,
hogy az egyik nemzedék egyszerűbb
nek látta, a másik meg szinte áttekínt
hetetlenül bonyolultnak. Korunk. amely
szereti az elemző és összetevő szem
léletet egyesíteni, a vért négyféle
seempontböl nézi. Először az egysé
ges és utolérhetétlenül tökéletes emberi
organizmusban külön szerkezet. Mint

ilyennek külön müködése van. Műkö

dése azonban sohasem elszigetelt. ha
nem kapcsolatos a többi szervvel. Vé
gül harmonikusan illeszkedik be az
egész emberi orqanízrnus életnyilvánu
lásába.. Az 'utolsó . félszázadban tör
tént vízsqálatok e négy sikon helyez
hetők el. Nehezebb lenne azonban
már azt eldönteni, hogy a legmegle
pőbb eredményeket a na gyítónak,
vagy kémcsönek, a míkroanatómíai,
vegytani vagy fizikai természetű ku
tatásoknak köszönhetjük-e? Úgy vél
jük, akkor járunk el méltányosan, ha
azt fogadjuk el, hogy egyik eljárás a
másikat segítette.

Testrendszerünk szerveí között a
vér egészen különleges. Edényrend
szerböl és az abban foglalt folyadék
ból áll. Az előbbit már az előző nem
zedék is eléggé ismerte, itt korunk
legfeljebb a. hajszálerek terjedelmére
(60.000 mérföld hosszú) és a belső

finomabb szerkezetére (az endothe
lium megbetegedése érelmeszesedés
esetén] vonatkozólag hozott újat. An
nál többet köszönhetünk a folyékony
rész. az Ú. n. plazma megísmerése kö
rül végzett munkálatoknak. Itt az első,

színte meglepetés számba menö felfe
dezés az volt, hogy ez por alakban
besüríthetős mínt ilyen sokáig raktá
rozható s vérátömlesztésele esetén
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használható. Még meglepőbb volta
kövc.kezö felfedezés. Nem szükséges
az' egész plazmaanyagot beszárítaní,
mert annak kb 85%-a az ú. n. albu
min (fehérje) töredék az. ami a vér
átömlesztéseknél feltétlenül szükséqes
s ami a plazma többi fehérjéjétől· ké
nyelmesen elkülöníthető. Ezzel az el
járással a gyakorlati orvostudomány
sok időveszteségtől szabadult meg.
nem is szólva az egyszerűbb és bíz
tosabb technikai keresztülvítelről. A
vérátömlesztéssei szorosan összefügg a
Vércsoportlok s ezeken belűl az Rh.
tényező felfedezése. Az előbbi nem
csak biztos kulcsot ad az orvos ke
zébe arra vonatkozólag, hogy adott
esetben milyen szerkezetü vért szabad
használnia az átömlesztés alkalmával.
hanem jó útmutatásul szelqal az em
berfajták csooprtosításában is. Az Rh.
tényező (erre úgy [öttek rá. hogy a
Rhesus majom vérét fecskendezték be
házinyulakoa. ahol azok vérében anti
toxin termelődött. ezt az Rh. anyago!
tartalmazó nyúl vért azután meqvízs
gálták. hogyan viselkedik. a különbözö
csoportú emberi vérrel] pedig törvény
széki esetekben az apaság meqállapí
tásában s kliníkákon a magzat rend
ellenes. beteg fejlödésének felismerésé
ben játszik szerepet.

A felnőtt egyénnek kb. 5 liter vére
van. Ez a tekintélyes mennyiségű fo
lyadék 10 másodperc alatt futja meg
a vérpályát. tehát itt meglehetősen

gyors áramlásról van szö. A régebbi
élettan ezt a gyors mozgást egysze
rűen a szlv erélyes összehúzódásával
és kitágulásával létrejövő lökő és
szívó erőnek tulajconította. Az újabb
kutatások nyomán azonban ma ezt
másként látjuk. Véredényrendszerünk
középpontján. a szíven kívül itt
ugyanis szerep jut a rugalmas verő

erők összehúzódásának és kítáqulásá
nak. ami. mint valami hullám fut vé
gig a veröereken, továbbá a már jó
val gyengébb szerkezetű viszereknek.
Ezek működésére testünk légző moz
gása. valamint az akaratunktól függő

és fűggetlen izmok tevékenysége van
befolyással. A vér alkotórészei közül
az oxigént és széndioxídot szállító vö-
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rös Vérsejtek (helyesebben haemoglo
bin) szerepét már régebben ismertük.
A fehér vérsejteké azonban sokáig
rejtély volt. Az újabb vizsgálatok
egyre inkább amellett bizonyítanak,
hogy ezeknek a szervezetekbe beha
toló káros anyagok megsemmisitése
körül jut feladat (aktiv és passziv
immunizáció) .

Testünk. valamint szervrendszerei
müködésük közepeüte folytonosan kop
nak. EIUlek következtében szükségük
van újabb és újabb pótlóanyagokra s
a bomlástermékek eltávolítására, A
pötlásul szolqálö anyagok a bélcsa
torna és az emésztés útján jutnak a
szervezetbe. A bomlástermékek pedig
ll. tüdök, de még inkább a vesék ré
vén távoznak. Ebben az egyes szer
vekhez és szervekböl való szállítás
ban jelentős munkát végez a vér. Az
újabb vizsgálatok közül figyelmet
érdemel a magas molekulájú fehér
jéknek kisebb molekulájú fehérjékre
ú. n. aminosavakra való bontása s
ezeknek a vérbe való felszívódása.
Eddig kb. 23-féle aminosavat különí
tettek el s az az érdekes. hogy minden
egyes fehérjének értékét a benne lévő

aminosav határozza meg. Ezekből a
kisebb molekulájú fehérjékből épiti fel
testünk minden egyes alkatrésze a
maga külön fehérjéjét, de csak akkor.
ha minden alkatrész ugyanazon idő

ben és kellő mennyiségben áll rendel
kezésre, Ennek a pontos összehango
lása színtén a vér munkakörébe tarto
zik. Itt jegyezzük meg. hogy szerveze
tünkbe a bélcsatorna megkerülésével
is juthatnak be fehérjék. ami azután
az allergia néven ismert betegséget
idézi elő, pl. a szénanátha esetében.
A káros anyagok eltávolítása. mí
ként említettük, a veséken át történik.
Ezek sajátságos csőrendszerrel és szű

rökészülékkel rendelkeznek. Az újabb
vizsgálatok megállapították a csőrend

szer hosszát. amely nem kevesebb.
mint 75 km. Ezeken Öt percenkint át
szalad az egész vérmennyiség. ami 24
óra alatt 2250 liter vérnek felel meg.
Még elképzelni is szörnyü!

Ezzel azonban még nem jutortunk
el a vér körül folytatott. szinte álom-



ba illő felfedező utunk vegere. Ha
idegrendszerünket telefonhálózathoz
hasonlítjuk. amely a test különbözö
részei között létesit összeköttetést. ak
kor a vért találóan a rádióhoz hason
líthatjuk, amelynek segítségével az
egyes szervek színtén érintkezésbe
juthatnak. Igy pl., ha valakit félelem
száll meg, akkor szükséqes, hogy a
mellékvese, az ú. n. harcos mirigy
több adrénálint termeljen. Ide az üze
net, a parancs a vér útján jut el. Tes-

tünk harmonikus. eqyenletes fejlődé

sében fontos a pajzsmirigy thyroxin
nevü váladéka, Még meglepőbb. hogy
a személyiség kialakításában a belső

elválasztású mírigyeknek is van sze
repük, s ezek működése ismét a vérrel
van összefüggésben. Úgy látszik vég.
elemzésben. hogy szervezetünk bár
mely részén is hatoljunk a mélyebb
vizsgálatok felé. mindenütt ott talál
kozunk Goethe méltán csodásnak ne
vezett nedvével.

K. ,.

HÁZASSÁGI ELŐKÉSZÜLET ÍRÁSBAN

A kanadai katolikusok az ottawai
egyetemen ..katolikus centrumot" ala
kítottak. E centrum legszélesebbkörű

és leghatásosabb Vállalkozásai közé
tartoznak a házasságra elökészítö tan
folyamok. amelyek a családot akarják
újraépíteni a Casti Connubii szellemé
ben. Az enciklika alapos tanulmányo
zása után ankétokon vizsgálták meg a
nép felfogását a családi életről s ezek
során megdöbbenve tapasztalták.
mennyire elterjedtek a társadalom
minden rétegében a házasságra vonat
kozó különbözö pogány felfogások.
Még jó katolikusok is bámulatosan ol:u~

datlanoknak bízonyultak a házasság
szentséqí jellegét illetőleg. A centrum
tagjai arra a meggyőződésre jutottak.
hogy e képek és hiányok orvoslására
okvetlenül tenni kell valamit.

Ugyanebben az időben a kanadai
J. O. C. meqalapítója, P. Royaj. O. C.
egyik nemzeti kongresszusán száz
olyan fiatal párt esketett össze. aki
ket különös gonddal készítettek elő a
házasság szentségének felvételére. s
egyúttal szakosztályt szervezett a ..há
zassági előkészítés szolqálatá":..ra. A
háború rneqqátolta ennek kifejlődését.

Ez a két kezdeményezés most egye~

sült s együttesen végzi munkáját. Mín
denekelőtt teljes tanfolyamanyagot
dolgoztak ki kézíkönyvül az előadók

nak. Ez a négyszázlapos mú a követ
kező tizenöt fejezetre oszlik: l. a há-

zassáq jelenlegi helyzete; 2. a jóbarát.
a vőlegény. az ideális férj; 3. igazi
szerelern. hamis szerelem; 4. ismeret
ség. eljegyzés; 5. férfípszicholöqia, női

pszichológia; 6. gazdasági előkészület;

7. a házasság titka; 8. az esküvő; 9.
a házasság jogi vonatkozásair to. ana
tómia és pszichológia; ll. házassági
érintkezés. terhesség, szülés, csecsemő

gondozás; 12. higiénia, venereás be
tegségek; 13. mi szabad és mi tilos a
házassáqban: H. mézeshetek: 15. be
fejezés, általános áttekintés.

Hasznos qondolat volt, hogy ezt az
anyagot levelező formában távokta
tásra is felhasználják. Ezért nem is
adták ki egy kötetben, hanem röpirat
formájában fejezetenként külön-külön
jelentették meg s az egyes füzeteket
nem együttesen. hanem csak sorjában
lehet megrendelni. Ezzel elérik, hogy
a jelentkező mind a tizenöt leckét fi
gyelmesen áttanulmányozza.

Kanada lakossága igen nagy terüle
ten szétszörva ,él. ezért rendkívül ne
héz volna a jegyespárokat szóbeli tan
folyamokra összehívni. A katolikus
centrum vállalkozása módot nyujt rá,
hogy levelezés útján részesüljenek je
gyesoktatásban. Annak, aki a centrum
hoz fordul, míndenekelött. tájékozta
tást küldenek a tanfolyam menetéröl
és a felvétel feltételeiről. Ez utóbbiak
között a legfontosabb egy a jelentke
zőt személyesen ismerő pap ajánlása.
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Ennek az a célja. hogy már kezdet
ben kapcsolat keletkezzék a házasu
landó és plébániája között.

Ha a centrum megkapja a belépési
nyilatkozatot. elküldi a jelentkezőnek

első levelét. amelyet az áttanulrná
nyoz, irásban összefoglal és válaszol
a benne feltett kérdésekre. Ezt a vá
laszt viszont a centrum tanulmányozza
át, viszontválaszol a problémákra,
osztályozza a kérdéseket. megjelöli a
hibákat, és - míután az érdekesebb
megjegyzéseket a maga számára is
feldolgoz ta - visszaküldi a levelet.
hogy a jelölt most már maga javírsa
ki tévedéseit s egyben elküldi neki a
második levelet is. A tanfolyam befe
jeztével a jelölt levizsqázík és bizo
nyítványt kap annak a papnak az út
ján. aki őt a tanfolyamra ajánlotta.
Igy újra kapcsolatba kerül papjával,
közölhetí vele gondqlatai't. nehézségeit.
tapasztalatait. Aki ilyen bizonyítványt
saerez, azt a plébáníán felmentik a
kötelező jegyesoktatás alól. Természe
tesen ennek a mödszernek megvannak
a maga nehézségei. ezeket azonban

gyorsan és könnyen leküzdötték. Hogy
a házasság szentségi jellegét még job
ban kidomborítsák és a lakodalmi
vendégek figyeimét is felhivják a
szentségi jellegre. ízléses esküvői meg
hívókat bocsátanak ki és ezekre a
nászmise szöveqét is rányomatják.

Örvendetes. (de egyben szomorúan
jellemzö is). milyen sokan jelentkez
nek régi házasok is ezekre a tanfo
lyamokra. Ez mutatja, mennyien kö
töttek házasságot kellő előkészület

nélkül. de jele ez annak is. hogy so
kan pótolni kívánják a hiányt. A
centrum munkája azt akarja biztosí
taní, hogy a [övöben egyetlen egy fia
tal pár se lépjen házasságra kellö elő

készület nélkül. Munkássága mind
szélesebb méretű lesz. Elökészítö leve
lei nemcsak Kanadában népszerűek.

nemcsak ott bizonyultak a pasztorá
-cíó hasznos eszközeinek. hanem az
angol melletr francia és portugál nyel
ven is megjelentek. egyéb - köztük
több keleti - nyelvű kiadásuk pedig
most készül.

Felelős szerkesztö és kiadó: Sik Sándor.
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Előfi~e.öinkhe z!

Felhívjuk elöfízetöínk figye1mét arra, hogy akinek előfizetése

lejárt, annak példányához csekklapot rnellékelünk. Kérjük, hogy
aki csekklapot kap, az esedékes díjat haladéktalanul kiűldje be.

Aki elköltözik, vagy nyaralni megy, új címe mellett a régit is
közölje velünk, mert a folyóirat zavartalan küldését csak igy tud
juk biztositani.

Kérjük továbbá míndcn clöfízetónkct és olvasónkat. hogy le
veleiket. rcklamácíóikat

Budapest 4, Postafiók 152

címzéssel adják fel, mert igy hamarabb megkapjuk és a postakéz
besítő is tehermentesűl!
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