
ESZMeK És TENYEK
A második világháború dúlása,

majd az ujjáépítés nehézségei miatt
nem egy fontos évforduló megünnep
lését kellett elhalasztani. Ez történt a
D e c r e t u m G r a t i a n i -meqjelc
nésének nyolcadik centenáriumával is,
amelyről most készül megemlékezni a
bolognai egyetem, de vele együtt a
nemzetközi tudományosság és a ka
tolikus világ is. Gratian volt tudvale
vöen az egyházjognak mint tudomány
ágnak megalapitója. "Concordantia dis
cordantium canonum" c. müvében,
amelynek később a "Decretum Gra
tiani" nevet adták. nemcsak ÖS3ze
qyüjtötte, de egységbe is foglalta a
kánonjog addig szétszórtan elfekvő,

vagy nem tudományos szcmpontú ös z
szeállításokban található anyagát. Szi
gorú módszeresséqqel járt el. Az egyes
részeket, sokszor kanonokat is saját
szöveqeivcl kötötte össze - ezek a
.vdicta Gratíani" -, amelyekben igye
kezett a jogszabályok rnélyebb értel
mét feltűntetni, a hézagokat kitölteni
és az ellentmondásokat feloldani. Mun
kájának nem volt hivatalos jellege. Ő
maga is nyilván tankönyvnek szán
ta. Minthogy azonban Bologna után
a többi jogi iskolák is hamar átvet
ték és az egyházi gyakorlat is iga
zodott hozzá, a Decretum kimagasló
tekintél!yé vált, úgyannyira, hogy négy
évszázad multán, 1582-ben az á tdol
gozott kiadást XIII. Gergely pápa a
tanítás és a bíráskodás számára hite
lesnek és kötelezőnek jelentette ki.

Gratian egyébként kamalduli szer
zetes volt és Bolognában a keresztény
ség akkor leghiresebb jogí iskolájában
tanitott, ahol a jogtudomány történe
tében elsőnek adta elő az cqyházjo
got. mint önálló tudományszakot. Ez
zel azonban ki is meritettük míndazt,
amit az "egyházjog atyjának" szemé
lyéröl és életéről tudunk. Korszakos
művének megjelenési időpontját sem
ismerjük. A centenárium megünneplé
sét előkészítő bizottság, amelyben a
mai Olaszország legnevesebb [oqtudó-

sai foglalnak helyet, az egyetemekhez
és tudományos szervezetekhez kikül
dött meqhívöjában azt mondja, hogy
Gratian minden valószínűséq szerínt
1139 és 1142 között fejezte be mű

vét. Ami teljesséqqel bizonyos, csak
az, hogy a könyv ll51-ben már meg
volt.

*
Megint egy UJ tudományág van ki

alakulóban, amelynek elnevezése, ha
könnyen fordítható is, egyelőre még
mindenképen magyarázatra szorul.
Francia megjelölése "sociologie relí
qieuse" s innen ment át az olaszba
is szószerintí hűséggel. mint "socior
legia relíqíosa". Tévednénk azonban,
ha ezen az új tudornányáqon, amely
az általunk ismert adatok szerint alig
néhány éve Belgiumban született meg,
csak úgy könnyedén "vallásszocioló
giát" értenénk. mert utóbbinak a fra n
ciában is a "sociologie des relíqíons"
kifejezés felel meq. Amitől itt szö
van, az pontosan "vallási szociolóqía"
és sem nem "vallásszociológia", sem
nem "valiásos szociolóqia", amely
utóbbi egyébként is fogalmi képtelen
ség. Eltéröen a vallásszociolóqiától,
amely általában 'a vallások keletkezé
sének és alakulásának társadalmi vo
natkozásait kutatja, ez az új "vallási
szociolóqia" kizárólag a mai társadal
mi adottsáqokat kivánja tanulmányozni
abból a célból, hogy tudományos ok
nyomozással és tárgyilagossággal meq
állapítsa: mennyiben gátolják vagy
mozditják elő azok a papság sikeres
tevékenységét. Hogy az új tudomány
ág, amelynek rnüvelöí az idén már
nemzetközi kongresszust is tartottak a
hollandiai Bredában, eddigi rövid éle
te alatt is hasznosnak bizonyult. arra
méltán következtethetünk abból. .hogy
azoknak a társadalomtudományi inté
zeteknek tanulmányi rendjében, ame
lyeknek felállitását a pápa mult évi
óhajához igazodva az idei ősszel kezd
ték meg a katolikus egyetemek és hit
tudományi főiskolák, maris önálló és
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tisztes helyet kapott a vallási szo
ciológia.

Az imént mondottak szernléltetésére
is igen alkalmas R. B o u I a r d ka
nonok minap megjelent könyve. amely
nek címe: E s s o r o u d e c l i n d u
C l e r g é f r a n <; a i s (nA francia
papság felemelkedése vagy hanyatlá
sa"). A szerzö a hazájabeli papság
jelen helyzetét .veszi kritikai vizsgálat
alá. hogy következtetéseket vonhasson
le a legközelebbi jövőre. Annak elle
nére. hogy Franciaország keresztény
jellege rendkivül megfogyatkozott. még
mindig azok közé az országok közé
tartozik. ahol az egész népességhez
viszonyitva a legkedvezőbb a papság
arányszáma. A 42 millió főnyi lakos
ságban kereken 51.000 katolikus papot
találunk. úgyhogy 686 katolikus és
137 nem-katolikus lakosra esik egy
pap. A papi utánpótlás azonban a
század eleje óta erősen csökken. Mély
pontra az első világháború alatt jutott.
utána jelentős emelkedé~. állt be. ma
azonban megint az akkor elért rnély
pont felé hajlik. Legfőbb okát Boulard
abban látja. hogy ma már nem a
falusi parasztság szolgáltatja a papnö
vendékek zömét. míként a közelmult
századokban. hanem a városi lakos
ság. s ebből is jobbára az értelmiség,
tehát éppen az a réteg, amelyben a
legkevesebb gyermek születik. Nagyon
érdekes itt a szerzönek az a megál
lapítása. hogy csaknem ugyanannyian
jelentkeznek szemináriumi felvételre az
állami. mint a katolíkus szabad iskolák
növendékei közül.

Behatóan foglalkozik Boulard azzal
a kérdéssel, hogy miért lett ritkább a
falusi fiatalságban a papi hivatás. El
tekintve attól, hogy a kegyelem ott
működik, ahol akar. Boulard nagyon
lényeges mozzanatként emeli ki. hogy
a falusi pap mai életkörülményei. ame
lyeket a parasztifjúság közvetlenül
meqtapasztal, riasztó hatással vannak
a nem kifejezetten hősi lelkületre. Élet
körülményekről szólva nem elsősorban

a falusi pap nagy szegénységére kell
itt gondolnunk, bár föleg a szülök
magatartásában ez is kétségkivül sze-

666

repet játszik. hanem arra a tényre,
hogya messzí távolságokba szétszört,
olykor csak nehezen megközelíthető és
kis létszámú lakott helyecskék meg
felelő gondozása olyan felőrlő munkát
követel a paptól, hogy annak önmaga
számára és a művelt embernél termé
szetes igényei kielégítésére sem ideje.
sem szellemi frissesége nem marad.
Látnia kell az éberszernü ifjúnak azt
is. hogy a falu papja, ha már plebá
nos lett, csak egészen kivételesen ke
rülhet el onnan. A tulnyomó nagy
többség egyhelyben élí le életét, pedig
minél öregebb lesz, annál nehezebben
birkózhatile meg a változatlanul ke
mény feltételekkel.

A helyzet ilyen felmérése után
Boulard odakövetkeztet. hogy az egy
házi felsőbbségnek fontolóra kellene
vennie: nem lenne-e már idejénvaló.
ha szakítanának a történetileg kiala
kult egyházmegyeí beosztással és he
lyette a papságot és a papi szolgálatot
országos keretben szerveznék meg? Ja
vasolja továbbá a falvak' papi ellá
tásának gyökeres megváltoztatását.
Ahol nincsenek a közelben városok.
ott a nagyobb községeket kellene pasz
torációs központokká tenni s a kisebb
helységek gondozása ezekből a köz
pontoktól történnék. Ez a reform. mint
Boulard kifejti, annyi előnnyel járna.
hogy jelentőségét így előre fel sem
becsülhetjük. Lényegesen javulnának a
papi munka anyagi feltételei. de ami
ennél is fontosabb. rneqszünnék a
falusi pap eddigi elszigeteltsége és ma
gárahagyatottsága. A pasztorációs köz
pontok papjai, mondhatní, gondolati és
imaközösséqben élnének, ami a ma
túlnyomóan egyházigazgatási beállított
sággal szemben az annyira szükséges
és időszerű rnissziós szellemet fejlesz
tené, Ez a papi együttes a maga meg
növekedett lehetöséqeí révén biztosí
tani tudná a kultúrélet követelményeit
is, amit természetesen rneqkönnyítene
az, hogy már maga a központ is na
gyobb és civilizáltabb helységben mű

ködik. Nem okoznának többé leküzdhe
tetlen nehézséget az átmeneti beteg
ségek, a munkaképesséq hanyatlása. az



elöregedés, s II falu papsága is hoz
zájutna a pihenéshez és üdüléshez.
Annál is inkább, mert országos keret
mellett amúgyis minden helyre a leg
megfelelőbb erőket lehetne állitani s a
mainál sokkal tágabban és könnyebben
érvényesülhetne a különleges felada
tokra való egyéni hajlam és ráter
mettség. Boulard meg van gyözödve
arról, hogy mindezek az új szocíálís
és kulturális körűlmények nagyban le
bontanák azokat a gátakat, amelyeket
a jelenlegi viszonyok a papi hivatás
megnyilatkozása elé állítanak.

Boulard könyve, amely a vallási
szociológia értékes terméke, nem kis
feltűnést keltett Franciaországban, sőt

már a francia határokon túl is. Sokan
hozzászóltak. egyik-másik meqállapitá
sával perbe is szálltak. azt azonban
egyöntetűen elismerik: Boulard való
ban bebizonyitotta, hogy a papi hiva
tások ritkulása és átrétegezödése ko
moly mértékben összefügg azzal, hogy
a falusi papság helyzete ma hasonlít
hatatlanul rosszabb, mint a városié.

*
Francis Galtonról. az eugenetika

meqalapítójáról, aki egyébként is
nagy természettudós volt, jegyezték
fel, hogy a kutyája szólítására olyan
fütyülőt használt, amelynek hangját az
emberi fül nem foghatta fel. Mínden
bizonnyal Galtoné így az elsőség.

hogy gyakorlatilag is alkalmazta a
.Jranqontúlí hangot", az .ailtrahanqot" ,
ezt az érdekes fizikai jelenséget,
amelyre ma egyre többet épít az
ipar és az orvosi tudomány.

A hang tudvalevően rezgés. Amikor
valami hangforrás hangot ad, volta
képen rezgést végez s ezt a rezgést
veszik át a környező közegnek 
levegőnek, egyéb qáznak, folyadéknak
vagy szílárd testnek - körülötte levő

molekulái. A helyükből kilendült mo
lekulák azonban nyomban vissza is
térnek eredeti helyükre. mert meqmoz
dulásuk pillanatában más molekulákba
ütköznek. Akárcsak a billiárdgolyók,
a nekiindult molekulák visszapattan
nak a szomszédos molekulákröl s most

már ezek adják tovább a lökést a sa
ját külső szomszédjaíknak. A hang
forrás és a fül között levő térséget
tehát nem azok a molekulák futják
be, amelyeket az erőhatás közvetle
nül ért, hanem magának a közegnek az
a hullámzása,. amelyet a rezgés vál
tott ki. Hogy ez a hullámzás milyen
hosszúságú hullámokban megy végbe,
azt a rezgések szaporasága, műszó

val: frekvenciája határozza meg. Mi-
. nél szaporább a rezgés, annál rövi
debb a hullám és annál magasabb a
felfogott hang. A hullámok· tovaterje
désének sebessége azonban nem a hul
lámhossztól. hanem egyedül a rezgő

közeg minérnüséqétöl függ. Ugyanab
ban a közegben a nagybőgő rnély dör
mögése ugyanolyan sebességgel halad,
mint a fuvola legélesebb sípolása. Le
vegőben másodpercenként kereken 330
méter a hang sebessége, négyszer ek
kora a vízben és ennél is nagyobb
a szilárd anyagokban.

Meglehetősen elemi ismeretek ezek,
de hogy az ultrahang jelentőségét vi
lágosan lássuk, felelevenítésüket
M a u r i c e G o I d s m i t h is szük
ségesnek tartotta abban a tanulmá
nyában. amelyet az U n e s c o
F e a t u r e s tett közzé. S talán még
az sem ujdonság olvasóink előtt, hogy
az emberi fül csak azokat a hang
hullámokat tudja érzékelni, amelyek
nek rezgésszáma másodpercenként 30
és 20.000 között mozog. Ezen a ha
táron alul és felül kezdődik tehát az
ultrahangok birodalma, azoké a han
qoké, amelyeket mi még, vagy már
nem hallhatunk. Gyakorlati fontossá
guk azonban csak a felső határt túl
lépő hangoknak .van.

Egészen természetes, hogy minél
szaporabb a hangot továbbitó közeg
molekuláínak rezqése, annál nagyobb
energiamennyiség kellett a meqindítá
sához. Minthogy pedig az energia nem
veszhet el, csak átalakulhat. minél sza
porább a rezgés, annál nagyobb ener
giamennyiséget ad tovább a hullám
zás is. Számítások szerint annyi ener
gia keletkezéséhez. amennyi 3 decili
ter viz felforralásához szűkséqes, egy



embernek 150 éven át kellene meg
állás nélkül beszélnie. Megfelelö fre k
venciájú ultrahangok használása mel
lett viszont 2 perc is eléqséqes hoz
zá. Jelenleg az iparban föleg két úton
állitanak elő ultrahangokat. Az egyik
nek lényege az, hogy meghatározott
mödon formált kvarckrístály-tömbök
felületén elektromos töltést létesítenek,
ami meqváltoztatja a krístályok tér
fogatát. Minthogy pedig ennek. a kris
tálynak amúgyis van "természetes rez
gési periódusa", a hirtelen térfogatvál
tozás rendkívül nagy szaporaságú ult
rahang-rezgésekkel jár. A másik el
járás az u. n. mágneses összehúzó
dás, amely azon az; elven alapszik,
hogy a vasrúd hosszúsága parányilag
meqrövidül. ha mágneses téren futtat
ják át. Igy azután ma már 10 mil
lió ultrahanq-rezqést is elö tudnak ál
litani másodpercenként.

Ezek az ultrahanqhullámok, amelyek
a rezgés nagy szaporaságának meqfe
lelöen igen rövidek, sok tulajdonságuk
ban hasonlók a Iényhullámokhoz.
Ugyanúgy lehet például nyalábban irá
nyitani őket, mint a fényszórók fény
kévéjét. Kiváltképen emiatt a tulajdon
ságuk miatt, amely hatalmas erőpo

tenciáljukhoz járul, van és lesz mind
nagyobb fontosságuk az iparban. Igy
a fémiparban ultrahangokkal lehet biz
tositani az öntés alatt lévö fémek tisz
taságát. Meg lehet állapitani bennük
az esetleges gázbuborékok [elenlétét,
amelyek kihülés után törést okozhatna
nak. Különbözö sürűséqű fémek ke-
verése esetén ultrahanggal ellenőriz

hetik még a kihűlés előtt a keverék
eqyöntetüséqét, Minthogy azok a tes
tek, amelyek ultrahanghullámok teré
ben- fekszenek, hasonlíthatatlanul gyor
sabban rezegnek, a vegyi iparban ult
rahang segitségével össze tudnak ek..
gyíteni olyan folyadékokat is, amelye
ket egyébként nem lehetne összekever
ni. Jellemző erre Mauley kísérlete, ame
lyet 1948-ban végzett. Ha a vizzel
telt edénybe megfelelő nagyságú kvarc
krístályt helyezünk, amely a maga ter
mészetes ritmusában rezeg, s a vízre
higanycseppet ejtünk, ez előbb darab-
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kákra szakad, majd feloldódik a viz
ben. Ha pedig tükör segitségével ultra
hangnyalábot veti tünk a vizbe merűlt

híqanycseppre, ez tüstént, minden elö
zetes szakadózás nélkül, eltűník a fo
lyadékban. Ultrahanggal mérik ma a
tengerek rnélyséqét és térképezik a ten
ger fenekét. Felhasználható az ultra
hang a tömegesen vándorló halak. az
u. n. hal padok észlelésére. Jéghegyek
jelzésére azonban nem alkalmas, mert
a jég rosszul veri vissza az ultrahan
got.

Messzí távlatokat nyitott egy ten
geri kísérlet, amelyet egészen más cél
ból rendkívül nagy rezqésszárnú ult
rahanghullámokkal végeztek. Kiderült
ugyanis, hogy ezek a hullámok meg
ölték a halakat. amelyeket útjukban
találtak. Most már ebben az irányban
kutatva tovább. meqállapitották, hogy
bizonyos ultrahangok felbontják az élő

növényi cellulózét, a protozoidokat és
a VÖrös vérsejteket. Ultrahanggal máris
szét lehet rombolni egyes baktériumo
kat és virusokat éppúgy, mint ahogy
el lehet pusztítani legyeket, szúnyoqo
kat és más rovarokat. Magyarázata
pedig az, hogy az ultrahanghullámok
energiája. ha élő testbe jut, lényegesen
felugrasztja a test hömérsékletét. Igy
egy kisérleti patkány hömérsékletét 45
fokra tudták emelni. Az ilyen irányú
megfigyelések minél szélesebb körü
hasznositásával nagyon is foglalkozik
már a kutató orvostudomány. Ezidő

szerint kiváltképen az ischiász és a
rákos daganatok gyógyításában kisér
leteznek az ultrahanggal. Ugyancsak
előrehaladt az ultrahang alkalmazása a
diaqnózisban. Az agydaganatok helyét
például teljes pontossággal meg tud
ják vele állapitani.

Befejezésül meqemlítünk a tanul
mányból két érdekességet. Az egyik
az. hogya denevér repülés közben
ultrahanghullámokat bocsát ki s mint
hogy ezek vísszaverödését is fel tudja
fogni. valójában általuk tájékozódik az
akadályok felől. Ebből elindulva tech
nikusok már készitettek olyan' szerke
zetet, amelynek segítségével a vakok
nyuqodtan közlekedhetnek, Az ultra-



hangokat kibocsátó elektromos szerke
zet a sétabotba van beépítve és a
visszaverődő hullámokat ugyancsak
elektromos úton egy felfogó kagyló
váltóztatja át a fülben is hallható hari
qckká, A másik érdekesség az, hogy
ultrahanggal mosakodní is lehet, mert
ha a vizbe mártott testrészt ultrahang
nyaláb éri, a por és piszok nyomban
leválik róla és menekülésszerűen rohan
a viz aljába.

•
Az osztrák tudományos akadémia a

.Fontes rerum Austríacarum" sorozat
ban kiadja F e r d i n a n d M a a s s
"Der [osephinismus" c. művét, amelyet
a most megjelent első kötet igen
terjedelmesnek igér. Hogy' mekkora
lesz a teljes kiadvány, ezidőszerint a
szerzö sem tudja pontosan, mert ez
még a bécsi levéltárakban felkutatott
anyag közzétételének lehetőségeitől

függ. Az első kötet első részében
Maass a bécsi udvar' eqyházpolitikájá
nak kialakulását Mária Terézia alatt,
különősen Kaunitz herceg udvari és ál
lamkancellár szerepét tárgyalja. A má
sodik rész az idetartozó 160 okiratot
közli, a 16 legfontosabbat fényképmá
solatban.

Már ebből az első kötetből világo
san kiderűl. hogya jozefinizmus nem
egy uralkodó műve volt. mintha töle
származott és vele együtt mulhatott
volna el. A jozefinizmust az akkori
Európa eszmeárarnlataí észszerű ered
ményként hozták· létre Ausztriában.
Ilyen áramlatok voltak tudvalevően a
természetjog új felfogása, a racionaliz
mus és a felvilágosultság. Közrejátszot
tak azonban azok a szétpontositó tö
rekvések is. amelyeket magában az
egyházban váltottak ki a qallikanista,
janzenista és Iebroniánus elméletek...A
jozefinizmus - állapítja meg Maass
- a kor forradalmi eszméinek osztrák
kifejezése."

Sokban új az a kép, amelyet Maass
a bécsi udvar katolikus hagyományai
nak és az államfelfogásban felülkere
kedő racionalizmusnak küzdelméröl fest.
Ez a harc nagyon kemény és nagyon
valóságos volt. A katolikus egyházat

kiváltságokban gazdag és kimagasló
helyzete a meglevőnek meqörzésére
késztette. az államnak viszont a'Z újat
kellett keresztülvinníe. ha nyugati
szornszédjának példájára összpontosí
tással növeini kivánta hatalmát. Ez a
magyarázata annak. hogy Mária. Te
rézia. bár őszintén vallásos volt és
hűséggel viseltetett a Szeritszék iránt.
nem tudott tartósan ellenállni Kaunítz
nak, aki űgyesen és szivósan, Maass
szerint sokszor fondorlatosan. de mín
dig sikeresen rakta egyik követ a má
sik után az állami abszolutizmus ki.
építésében. Kétségtelen. hogy Kaunitz
sokkal képzettebb és eszesebb is volt,
rnint Mária Terézia. aki mint
Maass mondja - elméleti műveitséq

hiányában nem volt azon a fokon,
hogy mérlegelni tudja a kancellár el
vontan megfogalmazott javaslatainak
igazi horderejét. Igy azután annak el
lenére, hogy XIII. Kelemen pápa 1768
augusztus 20-án kelt levelében kiíe] e
zetten kérte, hogy álljon el attól. Mária
Terézia a maga tekintélyével szente
sitette azt az új államrendszert. amely
később, kíteljesedett formájában a jo
zefinizmus nevet kapta.

Érdekes ebben az első kötetben a
szerzö adatgyűjtése arról is. hogy mi
ként választotta ki Kaunítz kísérletí
terűletnek már korábban a lombardiai
fejedelemséqet, amely akkor a Habs
burgok uralma alá tartozott. Terve
már eleitől fogva az volt. hogy ameny
nyiben egyházi reformjai Lombardiá
ban járhatöknak bizonyulnak, innen
fogja azokat kiterjeszteni az egész bi
rodalomra.

•
Ha egy folyóirat száz évet meg

ért, akkor egészen bizonyos. hogy tör
ténete az egész korszak történetét is
tükrözi. Nem lehet tehát bemutatni
multját anélkül. hogy vele egyűtt fel
ne kellene dolgozni a század társadal
mi alakulását és szellemi áramlatait.
Ezt az igazságot tanúsítja az olasz
katolikusok nagy folyöírata, a C i 
v i l t á C a t o I i c a is. amelynek el
ső száma 1850 április 6-án jelent meg.
Abból a tanulmányból. amelyet
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R o b e r t B o s c írt róla az É t u
d e s számára, valóban sok érdekessé
get tudhatunk meg.

Ki gondolta volna például. hogy ami
kor IX. Pius pápa nyugtalankodni kez
dett az olasz értelmiség növekvő val
lástalansáqa míatt, 1847-ben, vagyis a
nemzeti forradalmak küszöbén, kör
nyezete latin nyelvű folyóírat inditá
sát javasolta neki? Pedig már a eimét
is megadták ekként: "Acta erudíto
rum". Szerencsere a pápa bölcsebb
volt környezeténél s úgy határozott,
hogy a franciaországi "Ami de la Re
ligion" mintájára Olaszországban is rá
kell térni a népnyelv használatára. Az
általa kiválasztott papi kíadöt azonban
úgy kellett rákényszerítenie. az enge
delmességi kötelesség alapján, hogy
fel is állítsa a szerkesztőséget és meg
is kezdje a munkát, annyira "alkalmat
lannak" találta a kiadó az időpontot.

A pápa mindenesetre 1250 dukátot is
előlegezett p költségekre. Hogy azon
ban nem Roothaan atya ítélte meg
helyesen a dolgokat, kitűnik abból.
hogy a Cívíltá Cattolica elsö számát
kétszer ki kellett nyomni. Nem csoda,
hogy IX. Pius a magáénak is tekin
tette a folyóiratot. A főszerkesztőnek

minden hónapban kétszer, mindenegyes
szám nyomdába adása előtt magánki
hallgatáson kellett nála megjelennie,
hogy tájékoztassa őt a tartalomról.

Nemcsak érdekes, de fölöttébb meg
lepő - legalább is e sarok irója szá
mára rneröben új -, hogy oroszlán
részben a C i v i I t á C a t t o I i c a
érdeme, hogy az egyház egyáltalán
visszafogadta s végül is "hivatalossá"
tette Szent Tamás bölcseletét.

A folyóirat két vezető szelleme az
alapitáskor Curci és Taparelli volt.
Még 1829-ben történt, amikor az előb

bi a Collegium Romanum növendéke,
utóbbi pedig annak fiatal rektora volt,
hogy ketten titokban összeállitattak
egy 60 oldalas füzetkét. amely a sko
lasztikus filozófia kivonatát tartal
mazta. Szövetséqükbe csakhamar be
vonták Joachim Pecci-t, a későbbi XIII.
Leó pápát is, aki szintén a kollégium
ban nevelkedett. Mind ennek titokban
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kellett maradnia, rnert Szent Tamás
bölcseletét a legszigorúbban tilalmaz
ták a szemináriumok, ahol a tanárok
akkor már egy század <ita a karte
zianizmus valami dekadens eqyveleqé
vel töltekeztek. Akit rajtaértek volna
a "tiltott gyümölcs" élvezetén, menten
eltávolították volna a papnövendékek
sorából. Pillanatig se higyjük, hogy
tulzás, amit mondtunk. TaparelIi már
tartományfőnök volt Nápolyban, ami
kor rendtársai észrevették, hogy egy
XVII. századi thomista kompendiumot
vásárolt a könyvtár számlájára egy
antikváriusnál. Megbizatását nem is
újitották meg s mihelyt Taparelli el
hagyta Nápolyt, a "veszedelmes dokt
rínát" tartalmazó salabaktert nyomban
eléqették, S ki tudja, meddig kellett
volna még száműzetésben tespednie
Szent Tamásnak, a katolikus gondo
lat eddig legnagyobb óriásának. ha
1850-beJil, amikor a Civil tá Cattolica
megindult, fel nem dulja az olasz sze
mináriumok életét az a harc, amely
Gioberti és Rosmini modernista tanai
körül támadt. Taparellí, mintha égi
sugallat érte volna, felismerte, hogy
a leotobb út és eszköz a hit tisztasá
(jának meqőrzésére, ha a kevéssé meg_
bízható mesterek ellenében visszaállít
ják Szent Tamás tekintélyét. Ezirányú
cikkeinek hosszú sorával a Cíviltá Cat
tolica méltán igényelheti a dicsőséget.

'hogy ő készítette elő az eqykorí ,.tit
kos tanítvány". XIII. Leó új korszakat
nyitó, döntő elhatározását.

•
A nagyközönség azt akarja, hoqy a

tehénnek meoleqyen mind a négy lába.
Ezt a különösen hangzó. de nagyon
sokat mondö tanulságot szűrí le első

sorban J e a n R iv e r a i n abból a
"fergeteges" sikerből. amelyet "A hol
land táj" címmel Párisban rendezett,
történeti [elleqíi Iestöművészeti kiállí
tás aratott. És siet míndjárt hozzá
fűzni, hogy a "nagyközönség" ezúttal
magában foglalja a legragyogóbb szel
lemi elitet is.

Akiállitás meglepó látogatottságának



volt természetesen egy könnyen meg
érthető és önmagukban ellenőrizhető

oka is. Az nevezetesen. hogy minden
valamennyire is művelt ember emlék
képei közt elevenen ott él valamilyen
formában az a táj. amelyet hasonlít
hatatlanul hollandinak érzünk. S nyu
godtan állíthatjuk. hogy ennek az ál
talánosságnak és elevenségnek tekin
tetében a világ egyetlen más tája sem
versenyezhet a hollandival. A szélmal
mok. a tulipánültetvények. a réteket
keresztül-kasul szelö csatornák, az itt
ott felfehérlő vitorlák. az óriási fák.
az alacsony felhőket hordó és mindig
párás. de mindíg sok levegő. a buqyo
gós nadrágok és a fapapucsok --így
együttesen vagy kűlön-külön melyíkünk
előtt ne villannának meg. hozzá vala
mi nosztalgikus varázzsal. amíkor Hol
landiáról hallunk? A holland táj -
írja Riverain -- ugyanazzal a joggal
szerepel múzeumaínkhan, mínt Pheídias
Apollö]a, valamelyik középkori Ma
donna. Claude Lorrain tengerésze, egy
Fragonard vagy az a néhány tucat
..archetipikus festmény". amelyek euró
pai kultúránk meghitt arcát mutatják.

Arra azonban. hogya kiállított ké
pek. amelyek három évszázad holland
tájfestészetet nyujtották. nemcsak von
zották tárgyuknál fogva a mai közön
séqet, hanem tetszettek is neki, nyilván
külön magyarázatot kell keresnünk. A
kulcsot pedig az a tapasztalati tény
adja meg hozzá. hogy az utóbbi évek
legmodernebb tárlataí többé-kevésbbé
hideg részvétlenség mellett nyíltak és
zárultak. Borus és bosszús kritikusok
nem is fukarkodtak azzal, hogy a
közönség szellemi elmaradottságát és
ízlésbeli ferdeségét tegyék felelőssé a
kudarcokért. De vajjon a közönséq hi
bája-e -- kérdi Riveraín --o ha a
..modern művészet" rendszerint annyira
..nehéz", hogy előzetesen külön ..tanul
mányok" kellenek a megértéséhez? Le
het. hogy valóban ..naiv" a szepre
áhító közönséq, mint ahogy egyesek
feltüntetik. de ha ezt fogyatékosságnak
vesszük. akkor számolni kellene azzal,
hogy a közönséq nem is gyógyitható
ki abból. Ennek a ..naivságnak" ugya-

nis tulajdonképeni lényege az. hogya
mai társadalom. amelyet már oly sok
szor meqtévesztettek, végre lassanként
eljut oda. hogy csak a ..biztos érté
kekért" kívánjon lelkesedni. Olyan ér
tékekért. amelyek megállták az idő pró
báját. Nemcsak a képzőművészetekre.

de a zenére ís áll ez. A hangverseny
termekben sem szoronganak soha any
nyian, mint amikor például az Ötö
dik Sztmfóníát játsszák. Filozófia és
misztika is kétségkívül elengedhetetlen
eleme minden nagy művészí alkotás
nak. de nem kevésbbé fontos maga a
..tárgy" is. Ugyanígy fontos a ..szce
nírozásnak" . abeállitásnak költöíséqe,
a kivitelben pedig az őszinte és igazi
mügond. S ezek azok az összetevők.

amelyeket csodás egységben, kivétel
nélkül felismerhető és érezhető mó
don megtaláltak a holland kíállítás lá-
togatói. .

De volt a sikernek Riverain szarint
egy harmadik oka is: az a hiányérzet.
amelyet a maí francia Festöművészet

keltett és amelyet ezek a nagy hol
land festők. Berckheyde, Ruysdael•
Hobberna, Van Goyen, De Konínck,
Allart van Everdínsen, Ver Meer,
Potter. Van de Velde és Van der
Heyden ujból kieléqitettek. A francia
festők Cézanne óta félnek a természet
től. ..Mintha míndig attól tartanának.
hogya természet szetoldaná az ő ér
tékes szernélyíséqüket." Esztétikai rend
szerekkel és qeometriával védekeznek
ellene. hangosan jelezve. hogy a
..tárgy" alapjában csak ürügy szá
mukra a ..súlyos közlendökhöz". Pedig
már rájöhettek volna. az ..absztrakt
festők" és a kubisták is. hO\JY vász
nai k előbb-utóbb tömegsírba kerülnek.
mig egy Manet épp úgy friss marad
örökké. mint az a Ruysdael, aki 1682
ben halt meg. de ma is bűvöléthe ejt
mínket.

•
Emlékezzünk meg egy százéves

kunyhóról is. amelyet a Tamás bátyá-'
énak mondanak, noha sem jogilag. sem
tényleg nem tartozott birtokába. Neki
csak annyi köze volt hozzá. hogy rö
vid ideig benne lakott. míelött meg-
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Öiték a Vörös Folyó mellett az egyik
ültetvényeri. Amikor először lépte át a
kunyhó küszöbét, éjnek idején. Tamás
bátyának le kellett kűzdenie az undo
rát. amíg rá tudta szánni magát, hogy
a romlott leveqöjű sötétségben szabad
zugot keressen a már mélyen alvó,
halálra fáradt emberek között, Akkor
történt, hogy Tamás bátya felidézte
gondolatban a "másik" kunyhó t, a
Kentuckyben lévőt, amely igazán az
övé. ahol Cloe néni kalácsot sütött s
ahol széles ágy várta tiszta Iepedövel,
előtte azzal a szönyeqqel, amelyben
Cloe néni. de ő maga is a legszebb
bizonyságát látta annak, hogy ime, ro
konságba kerülhettek a magasabb osz
tállyal, Attól a szomorú éjszakától
kezdve azonban igazában és teljesen
mégis a Vörös Folyó-meriti lett a két
kunyhó közül az övé, mert a szegény
néger jelenléte. megrenditő imái és vér
tanúhalála ezt a másodikat tették mél
tóvá arra. hogy elvehetetlenül és örök
re "Tamás bátya kunyhöjának" hiv
juk.

SZáz esztendő mult el azóta, hogy
H a r r i e t B e e c h e r S t o w e el
mesélte a "National Era" olvasóinak
Tamás bátya tragikus. megindító tör
ténetét, A következő esztendőben, 1852
ben könyvalakban is megjelent az
U n c I e T om' s c a b i n. Sikere
már otthon páratlan volt. Fordítások
ban később a világ egyik legkereset
tebb könyve lett és hosszú évtizedeken
át az is maradt. Magyarra ketten is
lefordították: előbb Irinyi József, utóbb
Darvai Móric. Annál feltűnöbb. hogy
a korabeli akadémikus birálat nagy
fenntartásokkal fogadta a művet, Több
kritikus még azt is tagadta, hoqy egy
általán rnűvészi alkotás lenne. A kö
zönségsikert egyedül a propaganda-j el
legnek és a megjelenés különösen ked
vező időpontjának tudták be. Hogy
tévedtek és igazságtalanok voltak. ma
már nem is vitás.

Az időpont és a külsö körűlmények

valóban közrejátszottak a könyv si
kerében. Röviddel előtte történt ugyan
is, hogy az amerikai kongresszus tör-

vényt fogadott el a gazdáiktól meg
szökö rabszolgák büntetéséröl. Ez a
törvény annyira kegyetlen volt, hogy
még a kormány sem rnerte mással,
mint politikai célszerűséggel indokol
ni. Mindazoknak érzései, akiket nem
fertőzött meg teljesen a faji "felsőbb

rendűséq" és a kapitalizmus szelleme.
fel is lázadtak ellene. Ám Harriet
Beeeber Stowe volt a legeslegelső a
kevesek között, akik nem érték be a
meddő sopánkodással. Az irónő konk
rét adatokat gyüjtött s mindazt, amit
tapasztalt. tények sorozataként bocsá
totta a közvélemény elé, azzal pedig.
hogy köztési formának a regényt vá
lasztotta, hangot tudott adni az em
beri sziveknek is. S naggyá azzal lett
Harriet Beeeber Stowe, hogy ugyan
úgy megtalálta és kifejezte az "írat
lan törvény" mindennél erősebb pa
rancsát, mint évezredekkel előtte An
tigone, aki utána már szemrebbenés
nélkül cselekedett is. Ez a magyará
zata annak, hogy bár szeros a kap
csolat a regény és az időhöz kötött
események között, az egybefonódás
csupán a keletkezésé, mert a regény
mondanivalói messze fölébe nőnek a
külsöséqes párhuzamossáqnak. Hogy
igy van, kitűnik abból is, hogy a
szülö körűlmények elmúltak, de a
"Tamás bátya kunyhója" túlélte őket.

A korabeli kritika' minden tévedése
abból származott, hogy a regényt
csak egy sajátos történeti és politi
kai rnozzanat irodalmi vetülete gya
nánt kivánta értékelni.

Fűzzük talán még hozzá, hogy Ta
más bátya története a rabszolgaság
körül forog. A rabszolga-tartás égbe
kiáltÓ embertclenséqei és a rabszolga
sors szörnyü szenvedéseí lépnek elő

benne. Hogy Tamás bátya néger. vi
szonylag rnellékes Jelenség. A dráma
középpontjában Legree ültetvényesnek
az a nézéte áll. hogy a ravszolqa
csak dolog és nem ember. Hogy a
faji kérdés is meqszűnjék kérdés len
ni, sajnos, még egy teljes század mul
tán is akadnak teendők.

Mihelics Vid

Felelős szerkesztő és kiadó: Sík Sándor.
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