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A SZEMÉLYISÉG ÚJJÁSZÜLET~SE

A qazdasáqí liberalizmus csődje, az
első világháborút követő gazdasági vál
ságok sorozata, a technika nagyarányú
Iejlödése, a termelés és elosztás ész
szerű meqxzervezésének igénye szlntc
kérryszerítöcn vezetett rá a tervqazdál
kodás szükséqesséqének fölismerésére.
A modern tervgazdálkodás azonban
nem elégszik meg a meglevő erő és
anyagforrások kihasználásával, hanem
szolqálatába akar}" állitani a természet
eddig még rejtett vagy kíaknázatlan
energiáit is. Ezzel olyan föladatot tűz

maga elé, amelyet pusztán egyéni mun
kával nem lehet megoldani: munkakö
zösséqek és munkás tömegek együtt
működésére van szükséq hozzá. A gaz
dasági tervvel tehát együtt jár il vég
rehajtásához nélkülözhetetlen társada
lomnak, s ami ebből természetesen kö
vetkezik, e társadalom kultúrájának a
meqtervezése, "Minden teljes gazdasá
gi tervezés egyúttal társadalom- és ve
le kultúratervezést is jelent" -- ál
lapítja meg Dawson, aki a társada
lomtervezés gondolatának rneqvalósulá
si kisérleteiben a világtörténelem egyik
döntő tényét látja. A dolog valódi
jelentőségét -- mondja - a közvóle
mény még nem fogta föl; "ped'g le
het. hogy nagyobb fordulatot jelent az
emberi civilizációban. mint míndaz.
ami a kökorszak végétől s Egyiptom,
Mezopotárnia, az Indus és a Sárga fo
lyam ősi kultúráínak kezdetétől tör
tént",

Mindenesetre kétségtelen, hogy új
kor alakul ki a szemünk előtt. Ahogy
Guardini oly meggyözően fejti ki új
könyvében, a "Das Ende der Neuze
it"_ben: azok az értékek és eszmények,
amelyeken a most elmúló, a rene
szánsztól mintegy az első világhábo
rúig tartó történelmi korszak müvelö
désc fölépült, meginognak, kérdésesekké
válnak, Az élet polgári struktúrái szét
hullanak; új szerkezet formálódik ki, a
llép igényeinek rneqfelelöcn. A roman-

tikus "nagy egyéniség", a korlattalanul
szabad ember ideálja mind anakronisz
tikusabbnak tűnik; a ma - vagy a
holnap - embere maholnap meg sem
érti, hogy egyáltalán lehettek elődei,

akik jogosnak ítélték, rogy mí..dent alá
rendeljenek saját gazdag egyéniségük
gáttalan kifejlesztésének és kiélvczésé
nek. Az új embertipus sokkal szeré
nyebb: beleilleszkedik az ipart civili
záció nyujtotta keretekbe, különösebb
credetíséqrc nincs igénye. általában sz í
'lesen Vállalja a névtelenséget, anoni
mitást; nem lázad gőgösen a tömeg, a
"csorda" ellen, hanem tudomásul veszi,
elfogadja a tömeget s a maqa tömeg
hez tartozását. mint az emberi élet
természetes, technikai környezetének
észszerűen megfelelő formáját. Az "is
teni" szférája is - akárcsak az egyé
niségé -- lényegesen összeszűkül szá
mára. Az újkori ember egy bizonyos
sajátos - mondhatnök: profán. leg
alábbis deszakralizált -- "vallásosság
gal" nézett saját fajtájának kiemelkedő

példányára , a zsenire. meg amivel ezt
a géniuszt rejtelmes kapcsolatban sej
tette: a természetre. Mai utódában
már jóformán semmi sincs meg ebből.

A zseni iránt, éppen mert. ki akar
emelkedni az átlaqból, rnert "veszélye
sebb", bizalmatlanságot érez; úgy lát
szik, nem is nagyon hisz bennt>, amióta
a modern lélektan a lángelme pszichi
kai "mechanizmusát" is "megfejtette"
számára, A természetben meg jóformán
semmit nem sejt meg abból a bizonyos
.Jsteníböl", abból a .mumen adest">
ból, ami épp úgy meghatotta a rene
szánsz tudósainak. egy Leonardónak.
Giordano Brunonak. mint a romantika
nagy költölnek. egy Hugónak, Vörös
martynak a lelkét. A mai ember szá
mára a természet meqhódítható. hasz
nositható energiák összessége, valami.
amivel meg lehet és meg kell mérközni,
ellenfél, melyne]k puszta léte állandó
kockázattal telíti életünket, és ugyan-
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akkor absztrakció is, elvontság. rnely
nek "természetes" kifejezése a matema
tikai képlet.

Ezt a ..gépi civílizáclót" sokan szem
lélik idegenkedéssel. ..Gyanúsnak"
mondják, mint Bernanos, mert ..oly
megdöbbentő gyorsasággal fejlődött ki,
hogy nem annyira egy élő szervezet
növekedésére, mint inkább egy rákos
daganat elharapódzására emlékeztet".
Fölsorolják veszedelmeit és fenyegeté
seit, anélkül azonban. hogy elfogad
ható javaslattal szolgálnának afelől,

hogy ha valóban rákos daganatról Will

szó, hogyan lehetne, kioperální. Föltárni
egy fejlődés kockázatait, kísértéseit és
veszélyeit kétségkívül hasznos; azt vi
szont már elég meddő töprengésnek
érezzük: vajjon minő volna vagy le
hetne a fejlődés. ha nem olyan volna.
amilyen. Mert itt van s olyan. ami
lyen; ezt kell szemügyre vennünk, ez
zel kell számolnunk. Tudomásul kell'
vennünk, hogy egyetemes ténnyel, vi
lágjelenséggel állunk szemben; hogy az
iparosodás új és új területeket hódít
meg, új és új országok és tájak élet
formáit és képét alakitja át; és hogy 
Philippe Laurent szavaival - ...minden
jel arra vall, hogy ez a fejlődés, leg
alábbis hosszú időre, nem forditható
vissza".

A tudósok általában két teherté
telére szoktak rámutatni a ..tervezett"
társadalomnak: erősen korlátozhatja.
sőt egyenesen el is fojthat ja a sze
mélyi szabadságot és nem értékeli elég
gé a szellemi javakat. "Bárhol lép föl
a modern gépiesített tömegkultúra, nem
véve ki a liberális hagyományú or
szágokat sem - írja Dawson -, azt
látjuk, hogy a személyi szabadságot
fenyegeti a gazdasági hatalom nyomása
s a magasabb kultúrértékek áldozatul
esnek a tömegcivilíZációnak. És ez ko
rántsem puszta osztályharc-kérdés, hí
szen nemcsak a proletaríátus életében
mutatkozík a szabályos unijorrnizáló
dás: ellenkezően, legjellemzőbb. jeleit
éppen a magasabb gazdasági rétegek
ben észlelhetjük. A luxusszállo pél
dául az egész világon ugyanolyan, míg
a szegényebb osztályoknak szolqálö
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vendégfogadó föltünő mértékben meg
őrizte kulturális sajátságait s nemzeti
és helyi színezetét" .

Egy bizonyos szempontból tekintve,
ezek a veszélyek kétségkívül benne rej
lenek, mint lehetöséq, a rnodern fej
lődésben. Nem elég azonban csupán
ebből az egy szempontból szemlélni
e fejlődést. Kétségtelen, hogy eljutot
tunk a "tömegek korába", amelyet
már Lamartine megjósol t; a történelem
sz ínére föllépett - Ricoeur és Dome
nach találó kifejezésével - "a rop
pant kollektív szereplö". A tömeg
megjelenése azonban nem negativ je
leség, hanem pozitiv, mint tudatoso
dás, öntudatra eszmélés: a polgári ka
pitalizmus kitermeli a tömeget, és ..a
proletár, aki munkaerejét adja béréért.
kirekesztve azoknak a javaknak az él
-vezetéböl, amelyeket termel, csak mint
tömeg tud fölemelkedni embersége
szlntjére", mert csak mint tömeg tud
szembeszállni az egyes embert elnyo
mó, fölőrlő és némaságra kárhoztató
gazdasagi hatalmakkal. Ez az öntu
datra eszmélés, a proletár megrenditő

élménye saját méltösáqáröl, erejéről és
történelmi szereperől az emberek mil
llóí számára a kísebbséqérzésböl való
fölszabadulást jelenti: olyan történelmet
és társadalmat alakító erőnek a meg
jelenését, amelynek [elentöséqét alábe
csü1nli és erkölcsi értékét félreismerni
lehetetlen.

A tömeg azonban. mint a technokra
tikus civilizáció gépi igényeinek megfe
lelő óriási társadalmi alapsejt. végzete
sen megöli a szernélyt - rnondják so
kan a legújabb kor vizsgálói közül:
igy tehát valóságos "circulus vitiosus"
állna előttünk: a tömeg. mint a mun
kás öntudatra eszmélésének formája, s
azután mint e megnyert öntudat föl
szívó]a és meqsemmísitö]e, S elvileg
bizonyára ez a veszély sem puszta
álom. Ugyanakkor viszont az is tény,
hogy megfigyelhető e tömegen belül
a szernélyí értékeknek bizonyos újra
rendezödese. végbemegy egy folyamat,
amelyet Oldham ..a személyiség új
rafölfedezésének" nevez. A gép álta-

. laban nem kedvez az egyes ember-



nek, hanem csoportok. munkaközössé
gek, brigádok közös munkáját igényli.
Nos, éppen ebben a közösséqben éled
nek újra az elveszettnek vélt szernélyi
értékek: a bajtársiasság, a közös fele
lősség egyrészt egymásért. másrészt az
együtt végzett munkáért: megvalósul
nak tehát a szernélyíséq lényeqéböl,
magvából folyó szerétet - öntudatla
nul talán. de lényegük szerint mindig.
..naturaliter" keresztény - erényei és
értékei.

Ugyancsak bizonyos személy; érté
kek újraébredésének lehetünk tanúi a
munkásnak a rnunkához való viszonyá
ban is. A modern indusztrializmus
orqanizmusa a dolog természeténél fog
va sokkal bonyolultabb a régi struk
túráknál. olyannyira. hogy úgy tűník

föl: az egyes ember - például egy
hatalmas üzem-szövevény egy valame
lyik üzemének egy valamelyik mun
kahelyén dolgozó munkás - többé
kevésbbé képtelen átlátni - s még
inkább átélni - annak a műnek az
eqészét, amelynek egy kis részletével

. foglalkozik. Éppen ezért sokszor el
veszettnek érzi magát; hiányzik belő

le a fölcserélhetetlenség szcrnélyí öntu
data, puszta helyettesithe tő kerék a
beláthatatlan gépezetben. A kapitaliz
mus a maga személyellenes ridegségé
ben egyenesen törekszik is erre: hogy
a munkást mint független intellekrust
meqsemmititse, deperszonalízálja. Tay
lor elvei szerínt ..a munkásnak le kell
mondania saját eljárásmódjáról. hoz
zá kell szoknia, hogy azokban az
akár apró, akár nagyobb részletekben,
melyeket eddig saját kezdeményezése
re bíztak, határozott utasításokat fo
gadjon el és hajtson Végre". Ám éppen
a tömegen át és a tömegben való
öntudatosodás következtében az újti
pusú munkás immár nem elégszik meg
azzal. hogy gépe mellett maga is pusz
tán gépi funkciókat hajtson végre; s
éppen fölébredt szernélyiséqének ígénye
jelentkezik abban, hogy látni akarja
munkája értelmét és összefüggéseit,
fölül akar emelkedni a munka nyers
mechanizmusan. föl akar emelkedni a
munka magasabb társadalmi értelméig

és erkölcsi tartalmáiq.. Kétségtelen, hogy
a munka modern tervezése már óriási
arányainál fogva is nyomasztó lehet a
hozzá képest parányi emberre: ezt <il

dolog természetéből folyó hatást azon
ban a munkás ellensúlyozni tudja s
legyőzheti azokkal a szernélyí erőkkel.

amelyeket a jó és értelmes műért a
maga posztján vállalt teljes felelősség

és a saját részletmunkájának bizonyos
egész-volta. azaz önmagában is rnint
egy a nagy egészet képviselő értelme
ébreszt benne. Igy azt, ami számára
első pillanatra idegennek. nem-humánus-
nak látszik. éppen saját személyiségé
nek. az ember személyi értékeinek hoz
záadásával, közrernüködésével teszi is-
mét valóban emberivé. Humanízálja, ~

mert humanízálja, egyben perszonali
zálja is. A nagy mű teljes és bonyolult
technikai szerkezete a maga szövevé
nyességének egész részletességében eset
leg homályban marad előtte. viszont an
nál világosabban bontakozik ki a mű

erkölcsi-társadalmi értelme. célja, tar
talma: ennek élménye által részesedik
azután az egyes munkás, anélkül. hogy
a tömegből kiválnék. a közjóba irá
nyuló célnak az egész rnunkára visz
szasugárzó etíkumából: azaz a tömegen
belül maradva ugyan, de személyében
erősödik. öntudatosodik, gazdagodik.
Vagyis: az individuum lehetőségeinek

megcsappanásával párhuzamosan' növe
kednek a lehetőségek az emberi sze
mély leglényegesebb, végső és alap
vető értékeinek és erőinek a kibontako
zására. Ami figyelembe véve a klasz
szíkus. szerittamási keresztény tanítást
az i n d i v i d u u m r Ó 1 és a p e 1'

s o n á r ó L egyéniségr ól és személyí
ségről végeredményben annyit jelent,
hogy az ember anyagi mívoltában gyö
kerező e g y é n i ambícióval szemben
megnyílik - és színte parancsként je
lentkezik - az ember magasabb, szel
lemi-lelki. perszonális. s z e m é l y i
igényeinek kibontakozási és meqvalósí
tásí lehetősége és igénye. S ez azok
nak' a fölmérhetetlen jeletöséqű té
nyeknek egyike. amelyek miatt a ke
resztény minden nehézség ellenére sem
itélhetí meg pesszrmisztikusan a most
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l!IIlllkuló "Iegújabb kort". s amelyek
miatt a rnodern fejlődést úgy kell föl
fuglllia, mint a nagy Gondviselés-nyuj
totta alkalmat az ember valódi érté
keinek és hivatásának fölismerésére és
teljesitésére.

Mindennek ellenmondani látszik e
modern világ tel jes lalcitása és eltö
kélten csak-profán volta; meg azok az
ellentétek. amelyeknek esetleg nagyon
is viharos Iölszíne alatt a hivő szem
mégis megsejtheti a Gondviselés rej
telmesen tervező munkájának igéretét.
Ebben a laikus és profán világban,
laikus és profán módon és formákban,
olyan keresztény erények jelentkeznek,
olyan a kereszténység által javallott
emberi igények ébredeznek. aminök
ből az elmúlt két század olykor még
kereszténynek látszó társadalmában
egyre kevesebbet fíqyelhetünk meg. A
formák még nyersek s a hang még

érdes; de a nyers formák és érdes
hang miatt súlyos vétek volna elfor
dulni a tartalom iqéretétöl. És vétek
volna "a személyíséq halálának" eset
leg tetszetős, de rnindenképpen ret
rográd romantikája kedvéért észre nem
venni a világszerte most születö "leg
újabb kor" nagy kollektiv formáiban
a személyiséq újraszületését és a sze
mélyi erők és értékek újrarendezödé
sét. Észre nem venni az emberek szi
vében ama szeretet olykor talán eset
lenül bontakozó melegét, amelyet a
hivő nem is tarthat másnak. mint- a
történelemben működö Szeritlélek fu
vallatának. A Szentlélekének, aki rnint
egy rangrejtve van jelen s dolgozik e
vajúdó korforduló profán valósáqában,
hogy előkészítse az emberek szivét, a
tömegek szivét, ennek az új kornak
a szivét a kegyelemre.

(r. gy.}

KORSZERŰ IGEliIRDETÉS
(Egy falusi lelkipásztor jegyzetei)

Figyelemreméltó, sót meginditó je
lenségnek lehetett tanúja a papság, ha
elolvasta a Vigilia áprilisi számában
az igehirdetés mai problémáiról szóló
cikket. Figyelemreméltónak azért, mert
úgylátszik, nemcsak nekünk papoknak
vált problematikussá az íqehírdetés.
hanem a hallgatók, a hívek számána
is. Meginditónk pedig azért, mert a
világi hívek, mínt már annyiszor, most
ezen a téren is seqédkezet akarnak
nyujtani nekünk, sőt ezúttal a kezde
ményezés is tőlük indult ki. Nagyké
pűség volna, ha a céhbeliek vagy az
irástudók fölényével utasitanánk el e
jóindulatú "beavatkozást", még akkor
is, ha az egyenesen tanács, kivánság,
vagy netán birálat formájában jönne is.

A leqnaqyszerübb gondolat azonban,
amelyet a cikk a hivek hozzászola
sai alapján fölvet, az eqyüttműködés

gondolata, A szeritbeszéd ne legyen
teljesen egyéni teljesítmény, hanem kö
zös munka eredménye. Ezernyi ötlet
adódhatik a gondolat keresztülvitelé-

re. Ha máshogyan nem, a lelkipász
tor a hivekkel való érintkezés köz
ben is meqkérdezhetí, megtudhatja, mí
a kivánságuk, miröl szerétnének hal
lani s utólagosan is ilyenformán mér
heti le az elért hatást. Városban
valóban jó szolqálatot tehet a cikk
ben javasolt urna, ahová a hívek be
dobhatják hozzászólásaíkat. Falusi em
ber általában már nehezebben kap
ható az írásra, velük személyesen
beszéljük meg egy-egy elhanqzandó
vagy már elhangzott szentbeszédünket,
Talán kezdetben szokatlan lesz ez a
rnódszer nekik is, nekünk is, az idők

folyamán azonban a hivek öntudatot,
mi pedig sok-sok tapasztalatot nye
rünk általa.

*
A szeritbeszéd életszerüséqe és gya

korlatiassága nem jelenti azt, hogy az
elvont témákat teljesen száműzzük a
szószékröl. Csupán az elvont előadási

módot kell mellöznünk. A legel von
tabb tárgyról is lehet életszerűen,



gyakorll'ltiasan, söt érdekfeszítöen be
szélní.

A Szentháromsáq-vasárnapi szentbe
széd mindig erőpróbája volt a papság
nak, főkép a kezdőknek. Nekern is,
míqcsak el nem jutottam a hadífoq
ságig, ahol minden forrás és seqéd
eszköz híján - még szentírásom sem
volt - beszéltem a Szentháromság
mélyséqes titkáról. amely talán a
legelvontabb az összes hittitkok között.
A szentmise a hatalmas hálóteremben
volt, a fekvőhelyek között, leheletnyi
távolságra az emberektől, valóban
.véletközelséqben" hozzájuk. Mindenki
ott volt, még a másvallásúak is -.Ahogy
elkezdtem beszélni, egyszerre kitárult
előttem mínden, a Szentháromsáq me
leg, bensőséges. eleven valósága és
szinte könnyedén le tudtam hozni az
eddig oly mérhetetlen magasságban
lebegő titkot s bele tudtam állitani a
mi mindennapí emberi életünkbe. Azt
hiszem. a kegyelem hatásán kívül
közrejátszott ebben az éveken át
egyenlően megosztott közös élet. kö
zös sors. az emberek közti elveqyü
lés. a legteljesebb emberközelség. A
modern lelkipásztor számára is sok
sok probléma, köztük az igehirdetés
kérdése is könnyebben megoldódik, ha
igyekszik közelebb kerülni hiveihez s a
lehetőséghez rnérten osztozik sorsuk
ban.

Paradox gondolatnak látszik. de
tény. hogy amit a hivek ma színte
eqyöntetüen és joggal követelnek: az
evangéliumról szölö prédikáció sok
tekintetben oka volt az egyházi szö
noklat megmerevedésének. Termésu
tesen ebben nem az evangélium a hi
bás. Ismeretes. hogy a misekönyv
minden vasár- és ünnepnapra külön
evangéliumi szakaszokat, úgynevezett
perikopákat ir elő. Ezeket olvassuk fel
a szeritbeszédek előtt s nagyon he
lyes. ha a szeritbeszédek is róluk
szólnak. Hisz ez nagyon eqyszerü,
gondolja magában a világi hívő. csak
elő kell venni a szeritírási szöveget és
beszélni róla. Egy pap, aki öt-hat év
alatt a hittudomány minden csínját-

bínját kitanulja, semmi nehézséget nem
találhat ebben. Igaza is volna ennek
az elképzelésnek abban az esetben.
ha a papok évenkint vagy akár öt
évenként váltóztatnák helyüket s igy
más templomban, más haIlgatóság előtt

kellene ugyanarról az evangéliumi sza
kaszról beszélnlök. Ezzel szemben lás
sunk egy valóságos példát. Az elő

döm 83 éves korában halt meg. 25
évig volt ezen a helyen, előtte 25
évig másutt müködött. Tehát 25 éven
át kellett neki jórészt ugyanaz előtt a
haIIgatóság előtt beszélnie például a
hűtlen sáfár parabolájáról. Monda
nunk sem kell. hogy ennyi idő alatt
még egy jó szónok tárháza is könnyen
kimerülhet.

Sokszor fölvetődött már vezető egy
házi helyeken is a períkopák rendezé
sének kérdése. És talán nincs mcssze
már az a kedvező meqoldás, amely
az evangéliumi szakaszok változatlan
rendszere helyébe változó. kötetlenebb.
lűktetőbb rendszert állít. A kérdés
azonban nemcsak ezen dől el. A lé
nyeg nem abban van, hogy az evan
géliumról beszéljünk; hanem abban,
hogy az evangéliumról jól beszéljünk:
vagyis evangéliumi szellemben és a'
kor igényeinek mcqfelelöen.

Nem lehet teljesen kárhoztatni azo
kat a modern törekvéseket sem. ame
lyek úgy akartak segiteni az egyházi
szónoklat megmerevedésén s némi fris
seséget hozni a szokványos légkörbe.
hogy sorozatos szentbeszédeket tartot
tak egy-egy tárqykörből. Gondoljunk
csak Tóth Tihamér nagyszerű soroza
taira. Ezek ízig-vérig modernek vol
tak s ugyanakkor' felölelték az eqész
evanqéliumot. Tapasztalatom szerínt
azonban az ecész éven át tartó soro
zatok kimeritik mind a szónokot, mind
a közönséqet. Kisebb. öt-hat beszédből

álló sorozatok ellenben időnkint (ad
ventben. nagyböjtben) valóban jóté
kony hatásúak.

*
A példák gyakori vagy ritkább

használata függ a szónok eqyéníséqétöl
is. Van, akinek valóban "pihenő" egy
egy példa elmondása, mások számára



meg meqeröltetés, mint például [óma
garnnak. mínthoqy egyáltalán nem va
gyok "epikus" természet. Prohászka.
Banqha alig használtak példát. Tóth
Tihamér annál többet. Altalában azt
kell mondanunk, hogy a közönséq sze
reti a példákat. S hozzá kell tennünk
azt is. hogy jobban szeretí az időszerű.

mai életből vett példákat. mínt a mult
belieket. Ez természetes is. Méqsem le-

..het azonban elvetni a történeti példá
kat. Egyrészt azért. mert néha nagy
szerűen megvHágitják mondanívalónkat,
meqszerettetik hiveinkkel a történeti
Egyházat, másrészt meg azért, mert
hallgatóink között nagy számmal lehet
nek olyanok. akik történeti érzékkel
rendelkeznek s szivesen hallgatják a
régi példákat, nem is beszélve arról,
hogy azok a hivők történelmi, fökép
·egyháztörténelmi tudását gyarapitják. A
legrégibb példát is be lehet állitani
életszerűen és időszerűen.

A példák többsége míndenesetre a
mai eletből szóljon, bár ez sokszor ne
héz feladat. hiszen nincs meg az az
időbeli távlat. amely egyrészt a tisztán
látást. másrészt a teljes díszkrécíót
biztosíthatná. Azért bőven akad még
igy is fölhasználható anyag. főkép a
modern szenteknek, korunk nagy hit
vallóinak s a mindennapí élet névtelen
hőseinek életéből.

*
Bár egynémely prédikáció barokkos

áradata ugyancsak kínosan hat ma a
szószéken és a túlzott pátosz is meg
halt. remélhetőleg, mégis úgy érzem.
-eléqtételt kell szolqáltatnunk az egyik
fiatal hozzászóló által egy mondatban
elintézett Pázmány' Péternek. "A Páz
mány-féle stílus elavult." - mondja
egy tizennyolc esztendős diák egyéb
ként nagyon is megszivlelendő s a
tárgykörben feltünöen járatos hozzaszó
lasában.

Aki Pázmánynak csak egyetlen be
szédét is elolvasta, az előtt nem kell
bizonyítanunk. hogy míndaz, amit a
korszerü beszéd követelményeként állí
tottunk föl, az életszerűség és az evan
géliumi szellem, Pázmány beszédeiben
tökéletesen megvan. Ki vitt nálánál
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több elevenséget. életszerüséqet, sokszor
egészen nyers realizmust a' szöszékre, ki
idézte többet a Szentírást? Benne- nincs
nagyképűség, fellegekben járás. Egy
szerű és közvetlen. .Krísztus-stílus '.
Arról aztán igazán nem tehet, hogy
íqehírdetés közben ellenfeleivel is meg
kell küzdeníe, Krisztus is "polemizált".
az evanqéliumra kard fénye is villan. A
modern szónokok, ha tanulni akarnak•
nyugodtan mehetnek Pázmányhoz.

"Ne beszéljenek a papok mindig a
mennyorszáqról, amikor a nép hitetlen
módon nem ismeri a Szentírást és az
Eqyház történetet". Claudel mondta
ezt, a nagy francia iró. És igaza volt.
Azóta azonban a helyzet ezer!' a téren
örvendetesen meqváltozott. XII. Pius
pápa volt az, aki "Divino afflante"
kezdetű enciklikájával az úttörő mun
kát elvégezte. Elmondhatjuk. hogy
biblikus rneqújhódás kezdetén állunk.

Bár a vasárnapi homiliák is nagyban
elmélyíthetik a Szemírás szerétetét és
ismeretét. mégis erre főképen a biblia
órák hivatottak. Megvallom őszintén.

kezdetben magam is idegenkedtem a
bibliaóráktól. Az első tapasztalatok
azonban fölülmúlták várakozásomat: a
bibliaóra teljesen megnyerte a hivek tet
szését. Ha lélektanilag keresem ennek
az okát. abban találom meg, hogy az
emberek valószinűleg kissé már bele
fáradtak az állandó lelkesítő, exhortá
ciós hangnembe s inkább vonzódnak
a nyugodtabb. konkrétebb. a tudomá
nyos szint felé közeledő előadásokhoz.

S a bibliaórát valóban szlnessé, érde
kessé lehet tenni. hiszen a Szentirás
magyarázathoz egész sereg tudomány
nyujt seqédkezet.

De nemcsak a biblia lehet a ke
resztény oktatás tárgya, hanem az
egyháztörténelem, a szertartástan, az er
kölcstan. söt a profán tudományok
nak is sok érintkezési pontja van a
hittudománnyal. A csillagászat. az
élettan, az etnográfia jó segitségére le
het az apoloqiának, a keresztény hit
védelemnek. Egy templomfelírás ezt
hirdette: .Labía sacerdotis custodíent
scientiam", - "A pap ajka őrzi a



tudományt". Egy tudós meglátta, el
mosolyodott és igy szólt: ..Csakhogy
hála Istennek, ma már nincs igy I" Ki
vá!llatos.aogy ma ne mosolyodjék el
senki a mí tudományunkon. hanem
igazolódjanak be rajtunk a latin felirat
szavai.

-A mult prédikációs gyakorlata na
gyon is kitaposott utakat hagyott ma
ga után. Nincs könnyebb, mint rálépni
erre a - mondhatnók - önmagától
mozgó útra s minden különösebb erő

feszítés nélkül, kész receptek szerínt
összeállíthatjuk prédikáelóinkat. De az
még a jobbik eset. ha úgy állitjuk
össze s nem teljesen készen vesszük át.
Ez a módszer előbb-utóbb magaásta
sirjába roskad bele. Meqszűnik a kap
csolat szönok és hallgatóság között,
hiszen hiányzik az az életszerű. eleven
kapocs, amely összefüzné őket.

Tulajdonképen nem az a baj, hogy
használjuk a régi szerzöket, Sőt ez kí
vánatos is. Hanem az a baj. hogy
az igy átvett anyag nem forr szerves
egésszé saját gondolat- és élményvilá
gunkkal. Nem azt akarjuk. amit a
mai ember kiván, nem arra felelünk.
amit kérdez. Az a baj, hogy az ilyen
közbenső segédeszközökőn nem me
gyünk túl.

Az átvett anyagnak tehát nem egy
szerű beillesztéséről van szö, amivel
a laza kapcsolat miatt az emlékező

képességnek az előadás rovására úgy
is kemény küzdelmet kellene vi vnía,
hanem valóságos átemésztésről, amit
hasonlíthatnánk a növények asszimi
lációs folyamatához. Ilyenformán tö
kéletes egész születik, szinte könnye
dén szökik virágba a mondanivaló s
a hallgatóságot leköti a prédikáció a
szónok ajkán, mint ..a gyümölcs a
fán".

Hogy ez asszimiláció folytán azon
ban ne holmi havasi magasságokban
nyiladozó. nehezen elérhető virágok te
remjenek. teljesen lenn kell marad
nunk embertársaink között, le kell
szállnunk a teológia fellegvárából. le
kell vetnünk a tudományos gondolko
dás páncélöltözetét s bele kell illesz-

kednünk az átlaghivő gondolatvilá
gába. Ez lesz majd a legnehezebb.
feladat. Eljön az ídö, amikor nemcsak
a gondolatok között 'kell az érthető

ség szempontjából váloqatnunk, hanem
számunkra teljesen világos szavakról
és kifejezésekről is kiderül. hogy nem
használhatok magyarázat nélkül a
szentbeszédben: amikor a katechézis
legelemibb fogásaihoz kell nyúlnunk.
hogy megértessük magunkat. És ér
dekes. a rnesterkéltséq látszata ellené
re is. az ilyen prédikáció lesz igazán.
friss és lebilincselő.

Bármit is mondjanak, formai újítás
ra is szükség van. Ujszerüen kell be
szélnünk. hogy az' emberek figyelmét
lekössük. Ez pedig nem könnyü do
log ma. amikor az emberek nagy ré
szét jobban érdekli a látványosság,
mint a szö és a gondolat. A szerit
beszédnek is valahogyan képszerű ele
venséggel kell rendelkeznie. Láttassuk
is meg hallgatóságunkkal azt, amit
mondaní akarunk.

Ma már nem hat túlságosan a
Bossuet-i szárnyalás. Inkább a köz
vetlen egyszerűség. Közvetlenül és egy
szerűen beszéljük meg híveinkkel
problémáikat. érzékeltessük meg ve
lük a keresztény élet szépséqét, Isten
jóságát és irgalmát. a hitíqazsáqok
nagyszerűségét és vezessük' el őket az:
oltár Foqlyához, ahol már a kegye
lem pótolja azt, ami a mi emberi.
beszédünkből kimaradt.

Az Egyház mindenkor gondosan fi
gyelt az idők szavára. kereste és
megtalálta a legjobb utat új feladata-·
inak megoldására. Leginkább a lelki-
pásztorkodás űgyét viselte szívén s
annak is egyik legfőbb tényezőjét. az
igehirdetést. Elmondhatjuk. . hogy -a
papság nagy többsége apostoli örömmel.
látja a vallási meqújhödást s a hivek
hatalmasan- megnőtt vallási igényelt.
Örül és lelkesedéssel vállalja az ezzel
járó megnövekedett lelkipásztori áldo
zatot is. A nagyobb felelősséghez mér
ten lélkíísmeretesebben készül a sz.:nt
beszédekre is. Hisszük. hogy ma már
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csak az anekdoták világában él az
olyan pap. aki vasárnap reggeli 00
rotválkozás közben végzi el ezt d

komoly és súlyos szellemi munkát, Hi
.szen ma már nemcsak arról van szó,
hogy mit mondjon, hanem arról is.
.hogy hogyan mondja, amit mond.

Ebben a törekvésében biztatást. k,»
moly segítséget kapott a fentemlitett
cikk által, amely közvetitette feléje a
hivök igényeit és kivánsáqait. És még

egyet - II ez; talán a legfontosabb:
a hivök ..tiszta. aggódó. igaz szeréte
tét", Ilyen megértő eqyüttmüködés
mellett bizonyára hamarosan megoldód
nak az igehirdetés problémái. a vál
ságtünetek elmúlnak és ismét megtalál
juk az ú j h a n g o t. amely immár
kétezer éve oly ismerősen cseng a fü
lünkbe s diadalmasan zeng tovább az
idők végezetéig.

Makkó Lajoló

F O LY T A T Ó LA G O S T E R E M T É S ?

Az ember mindig sejtette. hogy a
Jétnek valamilyen egysége összeköti a
föld porát az égen ragyogó csíllaqok
kal. Ezért is kutatta mindig a csilla
gos ég titkait. Húsz évszázadon át
kristályszférák harmonikus mozgását
látta az. égen. az új korban. a gravitá
ció törvényeinek felfedezése után azt
gondolta. hogy néhány sárgolyó űzi,

vonzza és taszrrja egymást. s ..ez. a já
ték mindig igy meqy", mig legújabban
az atomfolyamatok felismerése és egy
sereg új megfigyelés óta azt hiszik.
hogy világunk voltaképpen egy fel
robbant atombomba.

Világegyetemünk határai (bár föl
.dí szemléletünknek megfelelő határok
ról aligha beszélhetünk vele kapcsolat
ban) az újabb megfigyelések követ
keztében nagyon kitáqultak. Koperní
kusz, Galilei. Keppler és Newton előtt

a világ közepe a Föld. a körülötte ke
ringő Nappal és a szférákkal, utánuk
a mindenség közepe a Nap. a körü
lötte keringő földdel és a bolyqókkal,
s azon túl a sok-sokezer állócsillag
gal. Századunk modern optikai eszkö
zei révén meqtudtuk, hogya világ ter
mészetes egységei nem a csillagok. ha
nem azok halmazat, a tejutak, a ga
laktíkák. Ilyen rendszer a mi Tejútunk
is. amelyhez SZázmilliárd olyan csillag
tartozik, mint a mi napunk. Eddigton
szerint a világegyetem százmilliárd
ilyen csillagegyüttesből áll s nincs [o
9unk azt hinni. hogy a mi Tejútunk
.a világ közepe. Korunk tehát ugyan-
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olyan koperníkuszí fordulatot ért meg.
mint Galileték s a csillaqászok ugyan
olyan nehéz feladatok megoldása előtt

állnak. mint Newton korában.

Kiderült ugyanis; hogy az. állócsilla
gok csak a bolyqökhoz viszonyítva ne
vezhetők állóknak. a valösáqban ezek
is mozognak (9-80 kilométeres másod
percenkénti sebesséqqel}. Maguk a tej
utak. ezek a koronq, vagy lencsealakú
csiIlaghalmazok is mozognak és ke
ringnek: forgási sebességük másodper
cenként 100 kilóméterekkel mérhetö. De
még ennél is nagyobb az; egymástól
való távolodásuk sebessége: 25--45.000
kilométer másodpercenként. A megfi
gyelések eredményeként kiderült. hogy
a tejútak távolodásisebessége és a mi
Tejútunkhoz való távolságuk között
összefüggés ismerhető fel. Hubble csil
lagász 1929-ben felállitotta azt a tör
vényt. hogy egy [JI millió fényév tá
volságra fekvő galaktika sebessége má
sodpercenként nX 160 kílóméter.

Ez a megállapitás forradalmat oko
zott a kozmolóqía tudományában és
új elméletek meqszületéséhez vezetett.
De Sitter és Lemaitre egy táguló. sőt

fejlődő világegyetem elméletét állitotta
fel. Eszerint a világegyetem szappan
buborékhoz hasonlóan tágul. De Sitter
a maga elméletét csak úgy tudta meg
szerkcsztení. hogya világ ..belsejét"
anyagtalannak...üresnek" fogta fel. Ez
zel szemben a Hoyle-Lyttleton elmé
let azt állitja, hogy az égitestek való-



sáqqal úsznak az úgynevezett csillag
közi anyagban.*

E két csillagász egymástól függetle
nül ébredt arra a felismerésre [s ezt
mindketten az új tájékozódás kulcsá
nak tekintik), hogy a míndenséq anya
gának nagyobb részét nem maguk a
csillagok teszik, hanem a köztük lévő

finom anyag. Szerintük tiszta éjszaká
kon még szabad szemmel is láthatók a
csillagközi anyag felhői. Ugy látsza
nak, mint fekete üregek. amelyek bele
vannak vágva a Tejútba. Teleszkópok
kal hosszú, sötét rostokat. szálakat és
nagy kerek qolyószerüséqeket figyel he
tünk meg s ezek némelyike olyan óri
ási, hogv a fénynek (másodpercenként
300.000 kilométeres sebességgel) száz
évre van szükséqe, hogy áthaladjon
átmérőjükön. Ez a csillagközi anyag
nagyrészt hidrogén, helyeimként nehe
zebb anyagok porával keverve és bár
ritkábbak és higabbak, mint a legtö
kéletesebb laboratóriumi vacuum, mégis
többet nyomnak. mint a .köztük szét
.szórt csillagok anyagai.

Ezideig is sok csillagász vallotta.
hogy az égitestek talán csillagközi gá
zok sürüsödései, de Hoyle és Lyttlcton
tovább mentek: hosszas matematikai
szám.tások után azt következtették,
hogya csillag sorsát az határozza meg,
vajjon évmilliókig tartó útjában meny
nyi anyagot ragad magával. Lehet,
hogy csak keveset és akkor rendes
nagyságú marad, mint a nap, de lehet,
hogy sokat, s ez esetben talán felrob
ban. A Hoyle-s-Lyttleton-féle világ
eqyetem abban is különhözik több más
kozmológiai elmélettől. hogy idöben
nincs kezdete és vége, sem pedig ha
tára. Leírása éppen ezért nem is köny
nyű, hiszen nem körtnyű leírni vala
mit, aminek se kezdete, se vége, se
határa. Sceríntük az egész tér be van
töltve, mégpedig egyformán nagyon fi
nom hídrcqénnel, a legegyszerübb és
Ieqköonyebb anyaggal. Ez a gáz gra-

• V. ö.: Jean Abele: A világegyet III

erete és fejlődése, VigHia 1949, 7. sz ru
~6 Holenda Barnabás: Véges vag,. v g
telen világ, Vigilia 11l4Q, II. szám.

vitációs szempontból egyensúlytalaa.
Atomjai egymást vonzzák. fokozatosaa
felhővé formálódnak vagy cseppekké.
mint a vízfátyol az ablaküvegen. Alt
ilyen Felhők évmilliárdokig vándorolnak
a tér irtózatos arányú qáztömeqeíben,
amelyek oly súlyosak, mint a nagy
csillagok milliárdjai. Az így összeálh
hídroqén-tömeqek, a születö .tejútrend
szerck, Iorqás közben alakulnak 10
fényévnyi vastagságú és 60.000 fényév
nyi átmérőjű koronqokká a qravítácíös
és centripetális erők következtében.
Ebben a kezdeti állapotban. az egés:l
tömeg még sötét, amint azt a Biblia
mondja a teremtés elsö napjáról szól
va. A gáz azonban lassan formát ölt,
egyre sűrübbé válik s a .qravitácíöe
erő következtében belső térséqeí Ielhe
vülnek. Amikor a gázfelhő átmérőjé

nek mírxeqy milliomodrészére nyomó
dik össze, belseje már elég forróvá vá
lik ahhoz, hogy nagy energiák felsza
badulása kiséretében meqinduljon ml

atomreakció. miközben a hidrogén hé
liumba megy át. (Valósztnüleq a mi
nimálís szénelemnek. mint katalizátor
nak a seqitséqével.]

Ilyen izzó atomfolyamatokat árul el
egy rendes csillag, mint a rni Napunk
is. Az összenyomódás folyamata azon
ban nem határtalan, Amint az energia
eqyensúlyba kerül a csillag belsejében,
felületéről pedig elillan a sugárzás: a
csillag megállapodottá válik. Ha ma
gára marad, évmillíárdokig "éghet" a
saját hídroqénjében. A legtöbb azon
ban nem marad igy magára, a fiatal
tejútreodszcrckct vagy világszigeteket
formáló gáz jóresze mint hig gáz ma
rad vissza. Mínd a csillagok, mínd a
gázok örvényienek és ez az örvénylő

mozgás sodorja a csillaqokat a gáz fel
hőiben. A gázfelhő egyes elemeit a
csillag nehézkedési ereje magával ra
gadja, ezek beleütköznek a csillagba,
felmelcqszcnek. Azt, hogy mennyí ilyen
elemet ragad magával a csillag, a IDa>

ternatikurok ki tudják szám.taní, Ez a
mennyíséq függ a csillag sebességétől.

Ha az égitest rnozqása lassú, a csillag
többet nyel el belőlük, ellenkező eset
ben kevesebbet, Igya csillag mögött



tágabb vagy szűkebb alagút marad,
aszerint, hogy mennyí világport rryel el
útjában.

Jelenleg a Nap nem sok anyaqot ra
gad magához. Ehhez túlgyorsan ha
lad át a híg qázon. Valamikor azonbao
sűrű felhőn kellett átfúrnia magát. En
nek egyik bizonyítéka a Nap üstökö
seinek látványos csapata. A Napnak
ez a korszaka azonban nem tarthatott
túlságosan hosszú ideig, mert rendes.
átlagos csillag maradt. Annak a csil
lagnak ugyanis, amely hosszú ideig és
sűrűbb csillagközi anyagon halad át,
hidrogénje a fokozódó atomreakciók
következtében abnormális méretekben
fogy. Fénye a nap fényének ezerszere
sére ugrik. Ezeket a csillagokat nevez
zük szuperóriásoknak. Hidrogénjüket
500 millió év alatt elfogyasztják. míg
takarékosabb társaik 50 millíárd évig
is elgazdálkodnak vele.

Mi történik, ha ilyeni pazarló csillag
hidroqénja teljesen átalakul hélíummá?
Miután belsejében nem keletkezik több
energia. a csillag megint elkezd zsuqo
rodní, anyaga a központ felé haladva
melegebb és melegebb lesz. A zsugoro
dás közben mind gyorsabban és gyor
sabban forog. Ez a forjjás néha oly
gyors már, hogy anyaga kiszakad be
lőle és feltárul égő belseje. Ezeket a
csillag-fellobbanásokat n o v a ,llIéven
ismerik. mert elnevezésükkor azt gon,..
dolták a csillagászok. hogy új csillag
jelent meg az égen. Néha az ilyen
anyag-kiszakadás nem következik be és
a csillag egyre izzóbbá válik az eg.yre
fokozódó forgás és összenyomódás kö
vetkeztében, Az ilyen csillag szinte
ijesztő; kisebb. mint la föld. de 16
20 köbcentiméternyi anyaga központjá
nak közelében közeli milliárd tonna
súlyú. Felületükről röntgen-sugarakat
lövelnek ki. érénként 160 millió kilo
méteres sebességgel. Belsörészük hő

mérséklete háromszázszor nagyobb a
mintegy 20.000.000 fokos naphömérsék
letnél. Súlyos elemek. vas- és uránium
reakciója indul meg bennük. Ezek a
reakciók viszont energiát fogyasztanak
és hihetetlenül lehűtik a csillag belse
jének hömérsékletét, Ez a vég. A csil-
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lag összeroskad, de oly nagy qravítá
cíós energiát szabadít fel a parányok
anyagában, hogy azok nagy része óri
ási robbanásban Vágódik ki. A külsö
rétegek elrepülnek. mínt fehéren izzó
gázok sok millió kílóméteres óránkénti
sebességgel. Néhány napig a felrobbanó
csillag szélesebbnek látszik, mint a
tejútrendszer 10 milliárd csillaga. csak
hamar azonban a nagy felvillanás el
halványedik. Minden, ami az ilyen pa
zarló csillagból megmarad, az egy
gyenge fehér törpe (így nevezik ezt a
csillagtipust) ; magukat a fellobbanáso
kat viszont szupernováknak nevezik a
csillagászok, akik úgy vélik. hogy a
mí tejútrendszerünkben 10 miJliárdon fe
lüli csillag közül egy-egy szupernova
2-300 évenként gyullad ki. (Egyesek
szerínt ilyen lehetett a betlehemi csil
lag.)

Ezek a feltevések és leírások már
eléggé ismeretesek. Hoyle és Lyttleton
azonban új elméletet állították fel belő

lük a bolyqök keletkezésére nézve is.
Az általános nézet szerint a bolyqök
a Nap anyagából szakadtak ki. ezzel
szemben a két csillagász szem a boly
gók egy szupernováböl keletkeztek. Ezt
a nézetüket azzal támogatják. hogy a
bolygók nagyrészt nehéz elemekből ál
lanak. míg a nap föleg hídrogénböl és
héliumból. A másik tény az. hogy a
bolygók gyorsan keringenek és nagy
távolságra a lassan forgó Naptól s ez
nem teszi valószínűve, hogy valaha is
részei lettek volna. Nézetük szerint az
általunk látott csillagok fele úgyneve
zett kettős rendszer tagja: két csillag
kering egy közös középpont körül, E
kettős rendszerek némelyike tartalmaz
olyan csillagot, amely esetleg arra. van
ítélve. bogy szupernovaként robbanjon
fel. Ha az ilyen rendszerben a szu
pernova felrobban. anyagának jó ré
sze kívetödík a rendszerből, esetleg ma
gából a tejütreedszerböl is. A forró
gáz egy része, amely a robbanás utol
só periódusában kerül ki, mégsem tud
elég gyorsan mozogni, ennek egy ré
sze a társcsillag felé közeledik, amely
azt megragadja. Gázszerű korong ala
kul így ki. amely esetleg bolygókká



szakad szét, holdakká és asztercidok
ká, vagyis olyan elemekké. amelyekből

a bolygórendszerek állnak. A bolygók
nagyrészt nem hidrogénból és héliumból
tevődnek össze. mint a nap. hanem
főleg nehéz elemekből. Aszupernova
éppen azután s épp azért robban fel,
rnert nagy szárnú nehéz elem alakul ki
benne. A szupernova magva eltávozik
a kettős rendszerből. mint fehér törpe
s gyermekei fölnevelését a másik csil
lagpárra hagyja. A mi Napunk is így
jutott bolygóihoz. 10 milliárd év mul
tán azonban olyan meleggé válik. hogy
megperzseli a Iöldí életet. 50 milliárd
év múlva pedig annyira felduzzad. hogy
elnyeli közeli bolyqóít, köztük a föl
det is. Lehet azonban, hogy lassan el
halványul; először fehér törpévé. az
után fekete törpévé válik s igy halad
tovább a tér sötétségében, körülvéve
holt bolygóival. A csillagászok szerint
a pazarló csillagok számát a mi Tej
útrendszerünkben ki lehet számítani.
Sőt azt is, hOIlY a kettős rendszerek
tagjaival mi történt. E számítások sze
rint közel 10 millíö csillag robbant már
fel azóta. hogy Tejútunkban az első
csillag kiformálódott. mintegy 4 milli
árd esztendővel ezelőtt. Legalább 100
ezer csillagpár akad a Tejútrendszer
ben, ezek közt legalább egy olyan boly
gó, amelynek fizikai és kémiai alkata
alkalmas arra, hogy rajta az élet ki
fejlődjék. Hoyle szerínt az ilyen boly
gón ugyanúgy kifejlődhetett az élet.
mint a földön, ugyanilyen testi jel
legzetességekkel s ezekben ugyanolyan
bentrejló értékekkel, rIDllIt az ember-
nél. .

Ez a kérdés azonban nem foglal
koztatja a kozmológusokat. Sokkal in
kább érdekli őket az, amely a gaIa k
tikák anyagának eredetére vonatkozik.
Ezek a vizsgálódások természetesen fő

leg matematikaí jellegűek. A huszas
évek végén Hubble és mások felfede
zései forgatták fel a kozrnolóqiát az
zal a meqállapításukkal, hogya ga
laktíkák rohamosan távolodnak a mi
Tejútrendszerünktől és hogy a távo-
labbiak gyorsabban sodródnak tova.
mint a közelebb levők. Könnyen kíszá-

míthatö távolságban (mintegy 1. míl
liárd fényévnyire ) a galaktikáknak a
Hubble-féle törvény értelmében el kell
érníök magának a fénynek a sebessé
gét, vagyis a 300.000 kilométer rná
sodpercenkémtí sebességet. A csillag
vizsgáló intézetek leghatalmasabb ké
szülékeivel sem láthatja meg emberfia
e távolodó spirálokat. mert túlgyorsan
száguldanak ahhoz, hogysem fényük
elérhesserr a földre.

A kozmolóqusokat az a kérdés iz
gatja, rniért távolodnak ily gyorsan a
galaktikák? Néhány csillagász szerint
egy központi atommag felrobbanásából
keletkezett a világ. Ennek az elmélet
nek az a hibája, hogy ha elfoqadnák,
a földnek és egyes csillagoknak idő
sebbeknek kellene lenniök, mínt magá
nak a világegyetemnek. A Föld egyes
anyagainak úgynevezett felezési idejé
ből kiszámítható a Föld kora és ez
hosszabb. mint amilyen lehetne az egész
világegyetemé, ha a galaktikák már
olyan távolságba széledtek volna szél
jel, hogya legjobb észlelőeszközökkel

sem tudnánk azokat megfigyelni. Hogy
lehet tehát. hogy mégis míndig van
körülöttünk látható világ?

Két másik csillagász. Bondi és Gold
abból a filozófiai és matamatikai meg
gondolásból indultak ki, hogy a rnin
denségnek tartós állapotban kell lennie.
nem pedig olyanban, hogy felrobbant
sa saját magát semmivé. Lltánanéztek
annak a kérdésnek, hogy mi teheti tar
tóssá a világot.

Einstein relatívitásí elmélete szerínt a
négydimenziós tér (három térbeli ki
terjedés és az idő eleme) egy bizo-
nyos értelemben görbült. Görbülete mi
att, valamint annak következtében,
hogy mérete is függ a benne lévő tö
megtől, . voltaképpen határtalan. de nem
végtelen'. Minél több az anyag. annál
inkább terjed ki a tér is. magával ra
gadva a galaktikákat. Miért ne lehetne
kiszámítani. hogy milyen mennyiségű

anyagra volna szükség ahhoz. hogy a
qalaktíkék a megfigyelt mértékben tá
volodjanak? A válasz. amelyet matema
tikai számításokból szűrtek le. aqészen
egyszerűnek tűník. Minden évmíllíárd-
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ban egyetlen hídroqén-atornot kellene
hozzáadni a tér mínden 1.3 liternyi
terére. hogya világ növekedését a tcr.
idő. tömeg viszonyában megmagya
rázzuk.

Hoyle ugyanezt a kérdést másik vé
géröl közelitette meg. Azt számítqatva,
hogy mi módon alakulhatnak ki a gra_
laktíkák, feltételezte. hogya tér minden
16 köbcentímétemyí területére l hidro
gén-atom esik. Ez a gáz természetesen
meqrítkul, míkor galaktikák formálód
nak belőle. De Hoyle meg volt qyö
zödve arról, hogy qalaktikák folytatóla
gosan formálódnak. igy aztán neki
látott annak kiszámításához. hogy
mermyi hídroqénre van szükség az
alakuló qalaktíkákhoz. Válasza egészen
közel esett Boncli és Gold számítá
sainak véqösszeqéhez, A két eredmény
egybevágósága mindkét felet meggyözte
arról, hogya hidrogén folyamatos te
remtése a térben - megfelel a való
ságnak.

Bizonyára sokan meglepődnek ezen
az elméleten. Hoyle és társai szerint
azonban elméletük semmivel sem hihc
tetlenebb. mínt a kinyilatkoztatásnak
az a tanítása. hogy a teremtés egyszer
a távoli multban történt. Persze ök
nem teremtésről beszélnek. hanem azt
rnondják, hogya hidrogén "éppen meg
jelenik". Honnan jön. nem tudják, ha
ugyan egyáltalán jön valahonnan. kö
zönséqes értelemben. Lehet - teszik
hozzá -. hogy az ember sohasem
fogja ezt meqtudní. De épp így nincs
magyarázat arra sem. hogy hová tűn

nek el a rohamosan távolodó galak,ti
kák. Ha elérik a fény sebesséqét, ak
kor "éppen eltünnek". Tömegük. amely

túlhalad a percepció határán, pontosari
egyenlő az ujonnan "teremtett" hid
rogénnel. Szlnte kifolynak térböl es
időből, mint ahogyan a víz kífolyík
a tele tartályból. s ez II kifolyt meny
nyiség megfelel a tartályba ömlő viz
mennyiséqének.

A "folytatólagos teremtés" univerzu
ma sokkal barátsáqosabb, mint a ré
gi kozmológiai elképzelések. A legtöbb
régi elméleti univerzum szomorúan le
járt, hideg és rideg. A régi csillagá
szok azt mondták, hogy a világ meghal,
kíhül, a termodinamika törvénye. a
hökieqyenlítés értelmében. Megszünik
minden fény. mozgás és élet s csak a
langyos rnolekulák véletlen vándorlása
emlékeztet a valamikori világra. Hoyle
univerzuma sohasem jár le. mert rúín
dig megtelik tiszta. szüz hidroqénnel.
Ezekből új galaktikák születnek és új
csillagok ragyognak fel. Uj kettős

rendszerek alakulnak, új szupernovák
robbannak. új bolygók születnek, s ezek
eqylkén, másikán új élet fakad a zöld
mezökön. Több hidrogén jelenik meg.
mint amennyi felhasználódík, de azért
a tér sohasem lesz zsufolt. mert a hid
rogén hozzáadásával a tér is egyre job
ban kiterjed s így a világ folytatéla
gosallI ujra teremtődik és léte nem szü
nik meg. jóllehet a Föld és csillagai
elmúlhatnak s el is múlnak.

Az új elmélet nagyon sok érdekes
kozmolöqiaí, filozófiai. sőt teológiai hoz
zészólásra is tarthatna igényt, rnínde
zekre azonban most nem akartunk ki
térni. s megelégedtünk e nagyon me
rész, de nagyon érdekes legújabb koz
mológiai konstrukció rövid. népszerű

ismertetésével. Cs. A.

LUC ESTANG A KATOLIKUS IRODALOM FELADATAIRÓL

Az ismert francia iró és kritikus, aki
nek tavaly megjelent. és sok vitár fel
idézett könyvéről akkoriban megemlé
keztünk a Vigilia hasábjain, nernréqen
előadást tartott a katolikus irodalom
problémáiról. Mondandóját két részre
tagolta. Az elsőben a katolikus regény
lényegérőlés ismertető jegyeiről beszélt,
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a másodikban a mai katolikus ember
szellemi és erkölcsi helyzetét mutatta
meg, II kor irodalmával szemben.

Míkor k a t o I i k u s r e g é II Y r ő I
beszélünk. igyekeznünk kell szabatosan
meghatározni. mit is értünk rajta 
mondta Luc Estang. Amennyiben, az
iró hősei életének értelmét és célját ka-



tolíkus szernszöqböl nézi. azt vizsgál
ja. mennyíben felelnek meg a kereszté
nyi szer-etet parancsának, hogyan vl
szonylanak a földöntúli élethez, ha éle
tük sikerét vagy sikertelenségét, bol
doqsáqát vagy boldogtalanságát a ke
resztény örökkévalóság távlatába he
lyezi, akkor jogosan beszélhetünk ka-.
tolikus regényről. Ha azonbars az író
prokrusztesz-áqynak fogja fel, rnelybe
erőszakkal kényszeríti bele mondaniva
lóit, s ami nem fér be, azt egyszerű

en levágja, akkor teljesen félreismerte
az irodalom katolicizmusának lényeqét.

Talán helyesebb is lenne katolíkus
regény helyett azt mondaní: katolikus
író regénye. Mert a hitét élő író a
lelkében elevenen ható katolicizmust
magától értetődően átviszi írásaiba is.
Attól azonban nem lesz egy regény
katolíkussá, hogy hősei templomba
járnak, gyónnak és áldoznak. s hogy
gyakran emlegetik a vallást. Ezek csu
pán külsöséqek maradnak, ha a mű

vet nem járja át a földöntúli életbe ve
tett hit s a szereplöket nem rnint Isten
előtt felelős, szabad akarattal cselekvő

embereket állitják elénk. A katolikus
író regényalakjai ugyanúgy élnek,
örülnek. vétkeznek, szenvednek, mint
bármilyen hitetlen író tollából született
hősök, éppern csak abban különböznek
amazoktól, hogy életük cselekedeteit
nem evilági célokhoz és értékekhez vi
szonyítják..

Luc Estang néhány példával illúsz
trálta állításait. Graham Grecnv.Hata
lom és dicsőség" cimü regénye nem
azért katolikus, mert főhőse pap, ha
nem mert ez az egyébként hitvány és
bűnös ember kitörölhetetlen bélyegként
hordja papi hivatását s életének vál
ságos pillanataiban. amikor meaekül
hetne, egyedül tőle függ. eléri-e vég
re a biztonságot, nem az életét féltő.

gyenge ember győzedelmeskedik benne.
hanem a pap. Elébe megy pusztulá
sának. nehogy meg kelljen tagadnia
egy bűnös haldoklótól az utolsó felol
.dozás és kenet víqaszát és lelkének a
kárhozattól való megmentését. Vagy
Bernanos "Egy falusi plébános napló
já"-t, Maxence Van der Meersch,

Mauriac és más nagy katolikus írók
regényeit sem pusztán a tárgyuk te
szi katolíkusokká, hanem hőseiknek bel
ső és külső viaskódása és megtisztulás
utáni törekvésük.

Előadásának második részében Luc
Estang arról beszélt, mi a helyzete a
katolikus embernek a mai kor - nem
katolíkus - irodalmával szemben. Mín
den irodalmi mü a legszorosabb kap
csolatban, áll a korral, melyben meg
született, Az olvasó pedig szernlélöje,
s egyben cselekvő szereplöje is az őt

környező világ változásának. egy kor
szak elmúlásának. s egy uj kor szüle
tésének. Az a kor, mely szemünk lát
tára tűnik ma el, magával visz sok
mindent, a Machiavelli-hirdette hata
lom igazságtalan eröszakossáqaít, a
nagy atheistáknak.. egy Comtesnek. egy
Nietzschének Isten haláláról hirdetett
meqqyözödését, a kapitalista profitot.
rengeteg társadalmi igazságtalanságot,
egyszóval, mindazt, amit a keresztény
gyökereitől és életet adó forrásaitől

elszakadt emberiség saját boldogtalan
ságára önrnaqa felidézett.

Az új korszak körülöttünk forr és
alakul. A természettudományok, külö
nősképpen az atomfizika legújabb ered
ményei, a belőlük természetesen követ
kező új bölcseleti elgondolások, az
emberiség jelentős részének ráébredese
arra, hová jut Isten nélkül, a keresz
tény elvek hathatósabb érvényesülése a
gazdasági és társadalmi rendben - ezek
között a kitágult keretek között látjuk
egyre tisztábban kibontakozni a jövőt.

S ebben a forrongó, válságokkal küsz
ködö világban az ember keresi a saját
helyét. Miután még nem találta meg.,
tele van. bizonytalansággal és félelem
mel,

Egészen természetes. hogy az íro
dalomt61 is elsősorban legégetőbb prob
lémáira vár választ és eliqazítást. Ezért
nincs helye a jelen történelmi pillanat
ban á rart pour rart irodalomnak. Az
olvasó ma többet akar kapni, mint
qyönyörködtetést és hangulatos altató
dalokat. A mában élő ember részt kí
ván venni a világ alakításában. alapo
san ismernie kell hát az utakat, ame-



lyeken járnia, a médokat. amelyekkel
élnie kell.

A katolikus irók előtt tisztári áll
hívatásuk egy olyan viláqban, amely
átalakulásának lázában elvesaitheti ér
zékét a bún íránt és tísztánlátását az

erkölcsi értékeket illetően, Anélkül,
hogy meddő proqramm-írodalommá ten
nék alkotásaikat, irányítást és taní
tást kell adniok, de mindig olvasóik
nak legmesszebbmenő tiszteletbentartá
sa mellett.. H.

AZ ALKfMIÁTÓL A CIKLOTRONIG

Az anyag titkainak kutatása, az
anyagok átváltoztatása más anyagokká
- ez volt a kémia kezdeteinek. az al
kimiának törekvése. Az emberi szellem
csodálatos megnyilatkozása, hogy a
tudománynak szinte míndem területén
megsejtette az igazságot már azokban
az időkben, mikor tárgyi tudása, esz
közei és munkamödszerei még mcssze
elmaradtak gondolatainak szárnyalása
mögött. Ezért érthető, hogy mikor a
jelenségek okát és összefüggéseit ku
tatták. títokzatosságba meaekültek s
nem egyszer maguk is azt hitték, hogy
varázslattal, bübájossággal foglalkoz
nak, sőt az ördöggel cimborálnak. Hol
ott kísérletező tudósok voltak. Vaqy
amennyiben tapogatódzásaik sovány
eredményeit mások becsapására hasz
náltak fel, agyafurt szélhámosok. Mí
után az egész ókoron keresztül a
vegytan éppúgy mint a matematika, a
csíllaqászat és az orvostudomány az
egyiptomi, arab, hindu és kínai pap
ság kezében volt, tudományuk titokza
tosságát még csak fokozta féltékeny el
zárközásuk.

Az alkímia eredetét Aristoteles böl
cseleti iskolája egyik feltevésének kö
szönhetí. Eszerint az anyag e g y s
csupán a vele együtt jelentkező más
és más járulékok teszik különbözövé.
Ez a tétel indította el az anyagok,
legfőképpen a fémek átalakítására irá
nyuló próbálkozásokat. Végül mint
annyi más tudományos problérnát, ezt
is a jelen század oldotta meg. Maga az
alkímia mév a görög cheo = öntök íqé
ből származik, ebből alakult a chymeia
főnév s eleinte a növényi nedvek ta
nulmányozását, későbbiaz arab a I elő

szócskával egybeírva míndenféle vegy
tani kísérletet jelentett.

A thebai ásatásoknál napvilágra ke
rült papirusz-tekercseken találhatók
feltehetően a legrégibb írott alkímiai
emlékek; ezeket ma Leyden és Stock
holm múzeumaíban őrzik. A leydeni
papiruszokon értékes ércötvözetek. fém
utánzatok és fémek hevítésénél kép
ződő bevonősztnek elöállítására vonat
kozó utasítások vannak. A Stockholm
ban őrzött tekercsek feljegyzéseinek
több mint fele drágakövek és igaz
gyöngy utánzását tartalmazó recept. A
Nílus-delta vidékén is találtak - va
lószínűleg Kr. e. 200-ból származó 
az egyiptomí hellén műveltség vegyta
ní tudását bizonyító írásokat. Ezek fő
képpen a színek keverésével. különbözö
festési eljárásokkal és általános termé
szetrajzzal foglalkoznak. Tudományos
megállapításaikat átszövi a "títkos tu
dományok" kiválasztottainak mágikus
misztikuma.

Az ókor alkímístái közül sokan azt
tartották, hogy tudományuk atyja a
"nagy" Hermes Trísmeqístos. Élt-e va
laha is ilyen nevű ember, kíderíthetet
len. Lehetséges, hogy egy Kr. e. 100
körül élt Hermon nevü egyiptomi pap
pal tévesztík össze. Annyí bizonyos,
hogy innét ered a .Jiermetíkus tudo
mány" megjelölés, ami idővel felvette
az elzártság értelmét s ezt a jelentését
a mai napíg megtartotta.

Az arab alkimia az ókorban nagy
hirnévnek örvendett. Legjelentősebb

egyénisége, Geber a VIII. században
Tarsusban született és, valóban, meglepö
kémiai tudással rendelkezett. Ismerte a
réznek arzénnal való megfestését, azt
hitte azonban, hogya fém színének
megváltozása egyúttal új fém keletke
zését is jelenti. Bízonyos anyagokat 
melyek hasonló változásokat idéztek



elő - medicináknak nevezett; szerinte
ilyen medicine változtatja át az érték
telen fémet arannyá. ez tehát a rnin
den nehézséget megoldó .Japis ' philo
sophorum", a sokszáz éven át szereplö
"bölcsek köve". GebeI' ismerte a szub
limátot, a cinóbert, a káli- és nátron
lúgot. Arab nyelven írott műveit ké
söbb franciára és illIémetre is lefordí
tották.

Az alkímia virágkora a középkorra
és az ujkor kezdetére esik. Európába
a Spanyolországban letelepedett arabok
-- mórok - hozták át. Mentöl in
kább háttérbe szorult a tulajdonképpeni
vegytan, hogy helyet adjon a könnyü
meggazdagodás reményében az arany
csinálásnak. annál több csaló és szél
hámos tűnik fel. Mesterkedéseíket leg
többször vallási és misztikus elemekkel
körítették. hogy igy hatásosabban ki
használhassák mások híszékenyséqét.
Az emberiség jötevőinek. titkos tudo
mányok birtokosainak adták ki magu
kat, fölényes biztonsaqqal léptek fel.
közülük sokan költekező, nagyúri élet
módot folytattak, valóságos udvartar
tássai vették körül magukat s ezzel is
port hintettek a hozzájuk fordulók sze
mébe. Prágában az olasz Alessandro
Scota 1590 körül fényes palotában la
kott, három üveqeshíntót. negyven lo
vat és húsz lovas szolgát tartott. Ru
dolf császár udvari alkimistajának a
királyi várban adott szállást. Nem cso
da, ha ezek a sarlatánok óriási vagyo
nokat harácsoltak össze.

A természettudományok akkori kez
detleges állapota érthetővé tette, hogy
koruk nem egy kíváló elméjét is meg
tévesztették. Hittek a "bölcsek kövé
nek" létezésében, hitték, hogy ennek
segítségével bármely anyag. átváltoz
tatható tetszés szerintí más anyaqqá. A
csaló alkimisták hosszú sora kotyvasz
totta főzeteit és drága pénzért adta to
vább mint életelíxírt, szerelrní bájitalt.
nem egyszer az ellenfeleket láb alól
eltevö mérqet, arany helyett pedíq hit
vány sárgarezet mutattak fel olvasztott
téqelyeíkben. .

Hiba volna azonban azt hinni, hogy
kivétel nélkül mínden alkimista csaló

volt. Akadtak közöttük szép számmal
a mai értelemben vett komoly tudósok
is. S ha az anyagot átváltoztatni, fő

ként aranyat csinálni nem is tudtak,
számtalan hasznos felfedezést tettek s
téqláről-téqlára takták fel a kémiai tu
domány alapzatát.

A l b e r t u s M a g n, u s, dominiká
nus a XIII. században írta "De Mí
neralíbus" ctrnű, korának tudományát
jóval meghaladó művét az ásványokról
s több helyen megemlékszik az alkí
miáról is. Az ő nevéhez fűződik egyéb
ként a cínk felfedezése. A q u i n ó i
S z e n t T a m á, s is foglalkozott· vegy
tannal. az ásványok meqolvasztásának,
drágakövek utánzásának módjait, kü
lönbözö festékek üvegre alkalmazá
sát, arzén, réz és ezüst ötvözetek ké
szítését vizsgálta "Secreta alchemíae"
círnű munkájában. R o g e r B a c o n, a
"doktor mirabilis" ugyanennek a szá
zadnak a végén adta ki műveit, ame
lyekben modern értelemben vett tudo
mányos módszeresséqqel fejti ki kuta
tásainak eredményeit.

S vajjon nem az alkimisták bo
szorkánykonyháinak mélyén született-e
II\eg a .Jdrályvíz" , vagyis a választó
víz, amely egyedül oldja az aranyat s
amelyet ma is használnak az aranypro
báknál? Sok salétromos, kénes szénve
gyület; a későbbi puskapor elemei is a
fujtatókkal élesztett alkimista tűzhelyek

ről kerültek ki. E furcsa kemencék
ben állt össze - valószínűleg véletle
nül - B ö t t g e r alkimista első euró
pai porcelláaja 1709-ben. Különbözö
növények: kinafa kérqe, kamillavirág,
gyógyfü;"ek, mák, anyarozs stb. főze
teíböl készült orvosságaik egyik-mási
kát tökéletesített alakban ma is gyógy
szerként használják. A gyűszűvirág

nedvének mérge - melyet lelkiismeret
len szélhámosok nem egyszer a gyó
gyitással ellenkező célokra adtak el
drága pénzen - ma digitalis néven a
szívbeteqek leghatásosabb orvossága.

Külsejükre nézve az alkimista mű

helyek sajátos összetételei voltak a kez
detleges labortóriumnak s a varázsló
titokzatos odújának. A helyiséq jelen
tős részét elfoglalta az égetett agyagból



épitett kemence, különbözö fülkélben
és reteszeiben fujtatószerkezete és öb
löstorkú kéménye segitségével sustoroq
tak a fözetek, ötvözetek és kotyvalé
kok. A kemence mellett halomban állt
a kisérletekből visszamaradt salak és
egyéb égési melléktermék. A széles
munkaasztalon rendetlen összevissza
ságban hevertek fiólák, lombikok. szű

rök. téqelyek, olvasztó fazekak, mérő

eszközök. receptek, fémek, száritott nö
vények, folyadékokkal tele üvegek, lúg
gal, savval tele edények.' Éles szaguk
összevegyült a kémény csípős füst jé
vel s a be nem avatottakat már ez a
furcsa bűz ís borzongással töltötte el.
Félelemérzésüket fokozta a félhomály,
az élő vagy kitömött baglyok, fekete
macskák, nem ritkán kígyók kellemet
len jelenléte. Utóbbíak természetesen
csupán hatásos díszletek voltak a ti
tokzatosság kihangsúlyozására.

Az alkímia kártevéseinek meqszün
tetésére többször adtak ki tiltó ren
delkezéseket; igy 1219-ben Honorius
pápa. 1517-ben XXII. János pápa pa
rancsolta, meg az alkimísta mühelyek
bezárasát. Mária Terézia 1768-ban ki
adott rendelete' súlyos büntetéssel suj

'totta azokat. akik tovább folytatják
üzelmeiket. Mindez nem használt. az
arany utáni vágy erősebbnek bizonyult.

A történelem már a felvilágosodás
századában jár. de az alkímia még min
dig virágzik. Változatlanul niüködnek
tovább a csalók is. Nagy Frigyes. ez
a felvilágosodott szellemű uralkodó,
Voltaire barátja 10.000 tallért ad Pfuel
asszony' aranycsináló műhelyének,

1778-ban aJ angol parlament szavaz
meg 5.000 fontot egy öreg kisasszony
nak. aki cserébe átadja a bírtokábars
levő ..bölcsek kövét". Azon. hogy száz
évvel a francia forradalom után, 1894
ben még megalakulhatott Párisban a
..Socíété hermetique et alchírnique" ne
vű társaság. valóban csak csodálkozni
lehet.

Igy érkezett el az aranycsinálás s
ezzel az aruyaq átalakithatóságára való
ígyekezet a XX. Századig. S akkor.
mikor már csak lenéző mosoly maradt
az alkimisták számára. megjelent az
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emberi szellem új. váratlan. beláthatat
lan jelentőségű ajándéka: az atomfizika.

Az atomtudósok kísérletei már nem
homályos, titokzatossággal körülvett
alkimísta mühelyekben folynak, hanem
hatalmas, modernül felszerelt tudomá
nyos telepeken, többezer volt feszült
ségű gépek. az anyagot átalakítani tu
dó óriási ciklotronok világában.

A ciklotron, a modern tudománynak
ez a csodálatos eszköze megoldotta az
anyag átalakításának problémáját.

Az atommagban foglalt protonok és
neutronok száma szabja meg az anyag
mílyenséqét. A ciklotron elektro-mag
neses erőterében protonoknak másod
percenként több ezer kilométeres se
bességet adnak. Ha ez a hatalmas se
bességű ..lövedék" valamely elem
atommagját eltalálja, a protonok' és
neutronok kapcsolatát szétszakítja és
az elemet más elemekké alakítja.

Megvalósulhat immár az aranycsiná
lás több mint kétezer esztendős álma
is, elvben nincs akadálya annak, hogy
a higanyarannyá változzék. Csak ép
pen millíószor költségesebb volna elö
állitásának ez a rnódja, mint az elö
állított arany értéke.

A második világháború alatt ennek
az eljárásnak fordítottja. az arany át
változtatása hígannyá meg is történt.

Az atomfizikusoknak sikerült meqva
lösítaníok az alkimisták másik álmát: az
új elemek előállításátls. Ezek az úgy
nevezett' transuránok: a neptónium,
plutónium és curium a földön tenné
szetes formában sehol nem fordulnak
elő. Felmérhetetlen értékűek. mert atom
hasadásuknál az eddigi elképzelhető

legnagyobb energiák szabadulnak fel.
Most már valóban egyedül az em

bertől függ, míhez kezd a hatalom
mal, melyet szellemével alkotott meg:
hogy pusztításra használja-e, vagy
Jlh'Jteremti vele az emberiség, aranyko
rát. Természetesen nem az alkimisták
áhított aranyával. hanem a rnunka, az
egész emberi élet könnyebbé. szebbé
és boldogabbá tételével.

Halász Alexandra



ATOMFIZIKUS A SZÉPRÓl

Alábbi szemelvényünk de Broq
He-nak. a Nobel-díjas francia fi
zikusnak Continu et discontinu en
Physíque moderne (Paris 1941
1949.) cimű tanulmánykötetéből

való. Louis Victor de Broglie 1892
ben született. Doktori értekezése
(1924.) meg vetette az Ú. n. hullám
mechanika vagy quantum-mechanika
alapjait. A fény kettős természete
(egyszer hullám-, másszor testecske
vagy foton-természete) keltette ben
ne azt a föltevést, hogy az elektro
nokat is, amelyeket öelötte csak tes
tecskéknek tartottak, kettős termé
szetűeknek kell gondolni: olyan tes
tecskéknek, amelyekhez hullámok
tartoznak. Elöre megmondta, hogy
az elektronok zápora is tud hullá
mok médjára viselkedni. Davísson
és Gerrner amerikai fizikusok 1927
ben csakugyan előidéztek elektro
nokkal ínterferencia-tüneményeket,
amilyeneket addig csak a fénytani
kisérietek világában figyeltek meg.
- Említett munkája a Matíere et
Iumiére (Paris. 1927.) cimű tanul
mány-kötetének folytatása. Egy
részt a naqyközönséq nyelvéru meq
irt, másrészt a szakembereknek
szánt értekezéseit tartalmazza. Té
mái: a foton s az elektron kettős

természete. a testecskék s a fizi
kai mezö kapcsolata, az okságnak
és a valószínűséqnek, a fizikai
folytonosságnak és szaggatottság
nak, az invenciónak és a kisérlet
nek. a fizikai szemléletesséqnek és
elvontságnak látszólag ellentétes. de
egymás-kiegészítő szerepe stb.

..Nem fejezhetem be tanulmányomat
úgy. hogy még egynéhány szót ne
mondjak arról a szerepről, amelyet az
elmélet-szerkesztésben oly gyakran ját
szik a szepérzék. A természettudomá
nyos elméleteknek az a céljuk, hogy
jelenségeket magyarázzanak meg és ki
fejezzék kölcsönös kapcsolataikat. EI
sö pillanatra nehezen látjuk .meq, ho
gyan nyúlhat bele a szépérzék ilyen

természetű anyagba. Mégis tény, kü
lönös, de letagadhatatlan tény. hogy
gyakran ez az érzék szolgál kalauzul
a természetbölcseleti elméletek kídol
qozásában. Ha egy tantétel egycsapás
ra naqy színtézist 'tud alkotni. megmu
tatva a látszólag heterogén jelenségiek
mély analógiáját, akkor ez a tétel két
séqbevonhatatlaaul a szépséqnek be
nyomását kelti az elméleti embernek lel
kében, és annak elhivésére készteti.
hogya tétel jókora-darab igazságot
rejt magában. Nem a hirhedt gondolat
ökonómiáról van itt szö, amelynek fon
tosságát, véleményem szerint, egy kissé
aqyonhanqsúlyozták. Míndenesetre gon
dolat-ökonómiát valósíthat meg egy
,IJIagy. szintézíses elmélet. mikor le
bontja azokat a falakat, amelyek Is
mereteink különféle tartományait elvá
lasztják egymástól, és egyetlen köz
ponti gondolathoz fűz egy egész tény
halmazt. Ámde ennek az inkább gya
korlati szempontnak semmi köze a
müvészí érzékhez. hiszen ez az utóbbi
lényegében érdek nélkül való. Többet
mondok: manapság szamos olyamí el.
mélet van a természetbölcseletben.
amely emelkedett jellegű és bonyolult
mivoltában semmikép sem a gondo
lat-ökonömíát képviseli. hanem ép
megfordítva. nagy qondolat-pazarlással
jár, mégis csodálatos elmealkotás. Az
ilyen elméletek szépséqe nem onnét
van, hogy egyszerűek. vagy kom
pendíum-szerüek, hanem onnét. hogya.
jelenségek különféleséqe mögött meg.
búvó összhangot tárják föl előttünk:

onnét, hogy általuk a jelenségek sok
féleséqét visszavezethetjük egyfajta
szervezett egységre.

Itt bőségesen van rá módunk, hoqy
a teóriakat összehasonlítsuk a szö meg.
szokott értelmében vett műalkotásokkaJ.

Mí tesz széppé egy müalkotást? Nem
részeinek egyszerűsége, hanem inkább
valami kerekded összhangja. amely az
egésznek egység- és homogeneitás-ar
culatot ad, a részleteknek olykor na
gyon is bonyolult volta ellenére. A
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gót vagy az arab stílus emlékei pél
dául, ha szerkezetí elemeiknek finom
ságait vizsgáljuk. sokszor óriási bo
nyolultságot mutatnak, de egészükböl
szervezett egységnek benyomása bon
takozik ki, és ez magát a művet, ren
geteg helyi arculatával együtt, sztlárd
és oszthatlan egésznek mutatja, egyet
len gondolat-lendület anyagi forma alá
való összesűrítésének. A természettudo
mányos elméletek szépséqe lényeqében
ugyanilyen természetűnek látszik:
szépségük elött meg kell hajolnunk.
amikor. ez a szépséq szüntelenül uralma
alá fogja a tételből következtethető és
kiszámítható mozzanatokat, és igy mín
denütt ugyanazon központi eszme buk
kan föl. amely egyesíti és élteti a tan
tételnek egész testét.

De a teóriákra jellemző szépségnek
ebben a kérdésében szerictem a legér
dekesebb pont a következő: mikép lehet
az, hogy egy elméletnek szépséqe, vagy
finom elökelöséqe gyakran értékességé
nek és pontosságának is jele? Csak
ugyan, bízonyosnak látszik előttem,

hogy- az elméleti tudós munkáját nem
egyszer épen a szöbanforqö szépérzék
irányítja és kalauzolja. Azt bizonyára
nem mondhatjuk, hogy egy szép elmé
let szükséqképen igaz is, és igeni el
vetnők a sulykot, ha rendszeresen elfo
gadnánk egy ilyen krítériumot az elmé
letek megítéléséhez. Mindazonáltal van
bennük valamí ösztönös törekvés an
nak elismerésére, hogy egy meglepő

szépséqű elmélet alighanem igaz is, és
úgy tetszik, hogy ez az intuició elég
ritkán csalóka. Talán lelkünknek egy
íllüziöjával van itt dolgunk, amely ön
kéntelenül is rávetíti a maga irányza
tosságalt azokra a magyarázatokra,
amelyeket a természeti jelenségekről

szerkesztget? Vagy talán annak a titok
zatos összhangnak bizonyítékát kell eb
ben látnunk, amely szépérzékűnk, meg a

dolgok természetének mélye közt vári,
és amely a híres bölcseleti mondást iga.
zolja: A szépség az igazságnak ra
gyogása?

Nem pröbálkozom meg e kérdés meg
oldásával, de szerétnék még valamit
megjegyezni ehhez a tárgyhoz. A tu
dománynak, legalább is az olyan elmé
leti tudománynak, amely nem korlá
tozódik a tények egyszerű meqfiqyelé
sére, hanem magyarázatukra is törek
szik, minden műve a következő posz
tuláturnra támaszkodik: "Kaphatunk
magyarázatokat, legalább részlegeseket
a fizikai valóságról, mégpedig értel
münk szabályaira támaszkodva." Nos,
ez a posztulátum, melyet általában
mindenki elfogad vita nélkül, alapjában
óriási bátorságról beszél. Annak bí
zonyqatásával, hogy van valamelyes
összhang eszünk meg a dolgok. közt,
majdnem olyan messzíre merészkedtünk,
mint ha elfogadjuk az esztétikai érzék
nek mint az ígazság útján vezető ka
lauznak, értékét. Sokszor nem is hísz
szük, mennyí titok van abban az egy
szerű tényben, bogy egy kevéske tudo
mány egyáltalán lehetséges.

Amde a magamíajta fizikus részéről
túlságos elöremerészkedés volna. ha el
kezdenék értekezni az ígaznak s a szép
nek viszonyáról. azzal pedig nem Szá
molnék. hogy a klasszikus filozófia jól
ísmert háromsáqának teljessége végett
íde kellene még csatolnom a jót is, ez
viszont azzal a veszedelemmel járna.
hogy különösen messzíre sodródnám
tárgyamtól. Megállok tehát. Nem tu
dom. úgy adtam-e elő anyagomat.
ahogy olvasém óhajtotta volna. Ha si
kertelenül vágtam lliéI~y fába fejszé
met, bocsásson meg, - gondolja meg,
hogya tudományos elméleteknek kl\
kább szerkesztéséhez vagyok szokva,
mínt megtalálásuk médjának tanulmá
nyozásához,"
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