
ESZMÉK ÉS TÉNYEK Lr j a Mihelics Vid

Az ószövetségi Szentírás magyará
zóinak egyik leghíresebb "kereszt
jét" - "crux ínterpreturn" - a
Prédikátor könyvének ötödik fejeze
te tartalmazza és pedig a nyolca
dik vers, amely az 1932 évi hiva
talos magyar kiadásban ekként hang
zik: "Legfelül pedig a király paran
csoí az egész alatta levő ország
nak." A fordító, Aístleitner József
professzor ezt a megjegyzé.st fűzte

hozzá: "A latin szöveg felfogása
szerínt a királya népet kiszipolyozó
hivatalnokrendszernek felső, súlyos
záróköve. A héber szerínt helyeseb
ben így lehet az egyébként bizony
talan szöveget vísszaadní: Az or
szágnak míndamellett előnye, ha ki-

. rálya van, kinek a föld (az orszá~)
engedelmeskedik." Minthogy a h,c
ber szöveg bizonytalan, nem csodál
kozhatunk azon, hogy a vonatkozó
hely tudományos' irodalmában más
értelmezésekkel is találkozunk. A
baj csak az, hogy az eltérések na
gyon is kirívóak, úgyannyira, hogy
össze sem lehet őket egyeztetni. Az
egyetlen közös pont, amely körül
nincsen 'Vita, az a nézet, hogy a hé
ber szöveg el van rontva s a he
lyes szöveget aligha sikerül már
visszaállítani.

Mmdezt G i a n f r a n c o N o I I i
írásából veszem, aki a kevéssé bíz
tató előzmények ellenére is kísérle
tet tett a kérdés olyan megoldására,
amely - mínt reméli - ki fogja
elégíteni a régieket és, a mo?erne
ket, a. katolikusokat és a ractónalis
tákat, s amellett a szöveget sem tor
zítja el. S az a körülmény, hogy
Nollí fejtegetéseit az O s s e r v a
t o r e R o m a n o adta kőzre, nyil
ván azt mutatja, hogy a javasolt
megoldás ellen aggály nem merült
feJ. A megoldás igy önmagában is
figyelmet érdemel, külön érdekes
ség azonban számunkra, hogy he-
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pillantást enged a szövegkrttíkat
munka szépségeíbe, s azt is tapasz
taljuk: milyen szerepet vihetnek
egészen kűlsőleues rnozzanatok is, a
tudományos felfedezésekben, ezúttal
- a kánikula.

Nollí mtndenekelőít a szöveg ösz
szefüggéseit veszi szemügyre. A
Kohelet -- a "gyülekezetbeli" - az
ötödik fejezet szóbanforgó részében
a negyedik fejezet 13-16. verseinek
gondolatmenetébe kapcsolódik visz
sza, amelynek lényege az, hogy
jobb, ha egy szegény, de -bölcs ifjú
kormányoz, nem pedig egy öreg és
balga király; majd - a hivatalos
magyar fordítás, szövege szerint 
ekként folytatja: "Ha látod, hogy
elnyomják a szegényeket és tipor
ják a törvényt, és, felforgat ják a jo
got a tartományban, ne csodálkoz
zál rajta: az egyik nagy ember fö
lött van egy másik nagy ember s
mtndkettőjük fölött egy rnégna
gyobb." Eddig nincs különösebb ne
hézség - állapítja meg Nollí. Vilá
gos, hogy Kohelet a kor bürokrati
kus szervezetéről beszél. arról a
szervezetről, amelynek részrehajlás
nélkül kellene szo(gáltatnia az igaz
ságot. Vtszont napirenden van, hogy
a szegényt gyötrik. és nyúzzák 
valószínűleg az adókívetéssel, ami
ben önkényesek és könyörtelenek
voltak a helyi sátrapák -, s ha a
szegény olykor birósághoz fordul,
ott sem tudja érvényesíteni igazát.
Amit tehát- a szöveg célba vesz, az
egész közigazgatási és biráskodásí
rendszer.

A nehézségek az utolsó részben
támadnak Mert amikor a bírálatot,
a megrovást várnők. amellyel a bü
rokrácíát kellene a Koheletnek illet
nie. helyette mealehetösen értelmet
len, mert összefüggéstelen szavakat
kapunk. A zárómondat ugyanis Nolli
szószertntí fordításában ilyeténképen



fest: "Előny az ország számára egy
királya megművelt föld számára."
Nyilvánvaló, hogy az utolsó szavak
nak ni~cs önmagukban jelentésük.
Magyarazatra vagy magyarázatos
fordításra szorulnak tehát. mínt a
Nollí által idézett példák is mutar
ják. Gin~burg igy forditotta : ,.... ma
~~ a .~iraly pedig a mezőgazdaságtól
fugg. Renan: "oo. maga a király alá
van.. vetve a f?ldnek." Ewald:
"Elo~y a~,. h~. királyt helyeztek az
orsaag élére, Nolli szerínt még
Ewald forditása látszik a legjobbnak
- Aístleítneré is ebben amederben
mozo.g -. mert a szövegnek igy
legalább logikai értelme van: ahhoz
hogy határt szabjunk a hivatalnokok
v~ssz~él.éseinek. sz~kséges. hogy ki
raly álljori az orszav élén. természe
tesen: jó és böl~s király. Ebből
azonban az következnék - emeli ki
Nolli .-.. hogy Kohelet a királyt és
a királyságot kivánja dicsör.em. hol
ott míndaz, amit előtte is mondott,
meg utána is mond, éppen azt bizo
nyitja, hogy nem becsüli sokra az
uralkodókat. Hallottuk már a negye
~ik fejezetben ezt a kitételt: "Öreg
es balga király", Nollí fordításában
ne,m.. rs "balga". de "félkegyelmű".
Később a nyolcadik fejezetben Kohe
let okos magatartást ajánl a· király
lyal szemben: ne keserítsenek sen
kit a jelenben észlelt vísszásságok,
mert a jövő még igazs1ágot fog ten
ni. A kilencedik fejezetben: "Inkább
kell hallgatru a bölcsek csendes sza
vára. mínt a balgák vezérének ki
abálására,' Vagy a tizedik fejezet
b~n: .,Balga ember magas rnéltó
ságba jut. előkelők pedig alacsony
sorsban ülnek." Podechard a Prédi
kátor könFéről írt rnűvében, amely
1912-ben jelent meg Párisban Nolli
szerínt helyesen foglalta össze a
szóba~forgó verscsoport gondolat
menetet: "Nem kell csodálkoznunk a
vidéken elkövetett túlkapásokon: túl
sokan vannak a tisztviselők. akik kö
zűl az egyik rangban fölötte áll a
másíknak. Vérszopók emelkedő sora

ez, akiket táplálni kell. A tapaszta
latlan ember azt hihetné. hogy ez a
sokféleség és lépcsőzetes rend biz
tosítja és tökéletessé teszt az ellen
őrzést. Kohelet azonban másként lát
ja: rnínél többen parancsolnak, annál
rosszabb azoknak akik engedelmes
kedni tartoznak." 'Vagyis a bürokrá
ci~ ahelyett, hogy a nép javát szol
gálná, a gyakorlatban csak hátrá
nyára válik. mert ez a hatalmas gé
peze~ még att?1 a kevéstől is meg
fosztja a szegényt, amije van.

Igen, de míért hozakodik akkor
el~ .az u~ol~ó vers. a királlyal? S a
mas~.k . ker~es: míért nem zárja ezt
a rövid resst is valami szentencía
v~gy ,közmondás úgy, mínt azt a
ke~' reszt is. amelyek közvétlenül
előtte vannak? A fejezet második
verse ugyanis így szól: "A sok gon
dot álmok követik, és a sok szóbe..
szédbenbalgaság vagyon", a hato
<;lik vers pedig:' "Mert ahol sok az
alom. sok a hiúság és sok a szóbe
széd." Nem kétséges - írja Nollí
-, hogy két közrnondással állunk itt
szemben, ha pedig ez így van, ak
kor rníért ne tehetnők fel, hogy a
'har~adik rész befejezésének, a nyol
cadik versnek is közrnondást kell
tartalmaznia? S ebből a feltevésből

kiindulva kezdte vízsgální Nollí,
hogy mi lehetne az a valószínű köz
rnondás, amely belefér a nyolcadik
vers cseppetsem Világos szavaiba.

Arr;a hamar rájött, hogy a tulaj
donképern nehézséget éppen a
.,melek", a "király" szó okozza. Mit
kellene tehát a "király" helyébe ten
ni. hogy közrnondásos értelemhez
s~gítsü~ az ~smer~ szavakat? Nyil
vanvala - állapítja meg NOUi -,
hogy csak olyan valamit vehetünk
fontolóra. ami szándékban a művelt

föld javát hivatott szolgální, a végén
azonban kárára válik. akárcsak a
bürokrácia, amelyből, ha rosszul
műkődík, c~~pa hátrány származik
a nepre. Vajjon rní lehet ez?

Javában törte rajta a fejét - írja
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Nolli -. amikor rekkenő hőség sza
kadt Rómára, s amint ott könyvei
közt verejtékezett, hirtelen .eszébe
villant, hogy milyen ve.zedelernrnel
járhat ilyenkor az öntözés, Igaz,
hogy a megmunkált földek mohón
áhítoznak viz után, de ha kelleténél
kevesebbet kapnak belőle, rosszabb
.ez rájuk, rnínt a mégolyan tartós
aszály. Tudják ezt az olasz parasz
tok, akiknél régi mondás: .Ktégette
a viz a földet." A jelenségnek egy
szerű az oka. Az altalaj míkroszko
pikus csatornákon át folytono" pá
rolgásban van s ha ezeket a csator
nácskákat nem tömné el időnként a
kapálás, hamar nedvesség nélkül ma
radna az a réteg. amellyel a növény
gyökerei érintkeznek. Nagy száraz
ság idején a nem kiadós öntözé" 
ugyanúgy, mínt a futó zápor -- csak
arra alkalmas, hogy ujból megnyis
sa az eltörnőtt kis csatornákat, ma
ga a viz azonban nem hatja át rné
Iyebben a talajt. Az újabb napsütés
azután meggyorsítja az altalaj pá
rolgását, úgy hogya rosszul öntö
zött föld növényzete két-három nap
alatt nagyobb károkat szenved, mmt
amennyi addíg érte, a szárazság
hosszú heteiben. Az éltető víz tehát,
amelyet öntözésre fordítottak, a
szándékolt jó helyett csak végzetes
rosszat művelt.

Hátha ez lenne a vizsgált szöveg
kulcsa is? - gondolta Nollí, s nyom
ban látta, hogy a "melek" szót,
amely a legtöbb nehézsége: okozza,
könnyen hozzá lehet igazítani a kí
vánt értelemhez. Csak a két utolsó
rnássalhamrzó! kell felcserél ni, ami
azért ts könnyen rnegy, rnert a hé
ber írás, mínt tudjuk, rendszerint
csak a mássalhangzókat tüntett fel.
Felcserélés esetén .a leírt "mIk" szó
ból "mkl" 'Iesz, ami .míkal't-nak is
ejthető. Az ekként olvasott szót pe
dig teljes kiírásban is, vagyis a ma
gánhangzók jelzésére szolgáló más
salhangzókkal együtt, megtaláljuk
Sámuel második könyvében (17,20),
ezzel a jelentéssej : csővízfolyás,
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vízerecske. pocsolya, vagy míként
a Septuaginta fordítja: "kevéske
viz".

A nyelvészek színte kivétel Vélkül
egyetértenek abban, hogya fenti
szó az arabból került a héberbe. t,z
arabban "makila" annyit jelent, rnínt
"kevés vízzel birni", de használják
a szót főnévként is, rníkor ts a je
lentése: "öreg kút", AbetiIcsere
végrehajtásával tehát egyszeriben
értelmet kapna a Kohelet mondása:
a bürokrácíából annyi haszna van a
népnek, mínt a kevés vszből. vagy
az öreg kútból a termőföldnek. Nyil
vánvaló. hogy semmi haszon sem
származhatík egy elöregedett kút
ból, amelynek csak a fenekén gyU
lik össze némi víz; mi több, csak
kár érné az ültetvényt, ha az ilyen
kútból, noha rendeltetése lenne, ön
tözni próbálnák. Ugyanígy a bürok
rácia is, amely egyébként csak tö
kéletlen, egyenesen ártalmassá válik
akkor, ha a szükségben lévők hiába
fordulnak hozzá.

A szöveg értelme így már telje
sen világos - jelenti ki Nollí -, de
mellette még más könnyebbségekhez
is jutunk. Miután a "király" szót ki
küszöböltük, a verscsoport nem vég
ződik semmiféle dicsérettel, rnmt
ahogy a dícséret nem is illik oda.
Helyette egy közrnondást kapunk.
vagy legalább is közrnondásos uta
lást egy olyan jelenségre, amelyet
jól ismernek a paraszu népek. A
verscsoport tehát ugyanolyan módon
nyer h'feiczést. mrnt a megelőző

kettő. Végül ami nem kevésbbé lé
nyeges, meg tudjuk magyarázni azt
iS, hogy rníből é~, nitként keletkeztek
az eddigi nehézségek. A "mk\" me
zöaazdaságt kífejezést, amely az
egész Szentírásban csak egyetlen
egyszer s akkor sem fontos össze
függésben fordul elő, már nem értet
te meg a leíró, aki valószínűleg tá
vol áll' a földműveléstől. Másfelől a
bürokrácia és a köztisztviselők sze
replése könnyen sugallhatta neki a



..király" eszméj-ét, annál ts inkább,
mert a "mk!" ugyanazokat a mással
hangzókat tartalmazza, mínt a
"mIk". Sőt még gondolhatta is, hogy
tollhibát javít ki és az eredeti helyes
fzi'rveget állítja vissza.

Mindezek után Nollí az ötödik fe
jezet hetedik és nyolcadik versének
szövegér ekként helyesbrtve ajánlja
elfogadásra: ..Ha látod, hogy el
nyomják a szegényt és megtagadják
az igazságosságot és az igaz.ságs'zol
gá1tatást a tartományban. ne csodál
kozzál: a helyzet az, hogy egyik
nagy ember fölött van egy másak
még nagyobb s mlndkettőjük fölött
tovább egy mégnagyobb: s az előny.

amit ebből húz az ország, annyi,
mínt a termőföldé a kiszáradt kút
11ó!."

•
A tárgy fontosságához triérten

igyekeztem ismertetni a legutóbb
Eugene Tesson tanulmányát
az emberen végzett orvosi kísérletok
erkölcsi mínösitéséröl, A k-érdésnek,
rnínt emlékezetes, az a hadbiróságt
per adott leülönösebb ídőszerűséget,

amelyet tavaly decemberben két né
met orvos ellen folytattak le Metz
ben. A vád ugyanis az volt elle
nük. 'ho.gy a háború alatt tudomá
nyos kisérletekre hasznárták fel az
egyik elzászi gyűjtőtáborban elhe
lyezett foglyokat. Az É t u d e s •
után most kiegészítésképen a V i t 11
e p e n s i e r o közleményére iS
szeretnérn fclhívni a figyelmet. an
nál inkább. mert ennek a tanul
mánynak neves szerzője, A g o s -
t i n o G e m e II i a hivatalos. a
katolíkus hívekre színte kötelezőnek

tekinthető egyházi állásfoglalást iS
megvilágítja.

A német orvosok - írja Gernellí
~ azzal védekeztek, hogy kísérle
kik jogszerűek és erkölcsileg meg
engedhetők voltak, mert hiszen cél
[uk: az orvosí tudomány előbbrevíte

le, az egész embenség javával egye
zett. A vád egyik szakértője. BIanc
professzor azonban úgy nyilatkozott.

hogy eljárásuk "ha talán nem is
egyenesen káros. de kétségkívül
kockázatos" volt. Valóban elltélen
dő-e az alkalmazott módszer? 
kérdezte az elnök a szakértötől. Er
re .már nem mert válaszolni a pro
fesszor és csak a bíróság sürgeté
sére rnondta jegyzőkönyvbe a követ
kezőket: "Mindaddig, amíg nem va
gyunk abszolút bizonyosak az oltó
anyag értékéről. szükséges, hogy
kísérletképen kipróbáljuk azt btzo
nyos szárnú emberen. Megengedem,
kegyetlen dolog, de nincs rá mód,.
hogyelkerüljük. Emiatt tehát nem
tarthatjuk bűnösnek Haagent. ,.

Gernellí sem helyesnek, sem kíelé
gitönek nem tartja Bianc profesz
szor válaszát, Szerínte az megkerüli
a probléma lényegét és könnyen ba
rnís vágányra vísz, A lényeg ugyan
is az, hogy milyen haltárok közt kí
sérletezhetik az orvos és a kutató?
Mert hogy ilyen határok vannak, az
oyan tény és erköcsi igazság, amely
lyel a tudomány is számolni tarto
zik. Hivatkozik itt GemeIli arra, hogy
XII. Pius pápa mar különböző al
kalmakkor és ísmételten ebben az
értelemben emelte fel a szavát

"Megesik olykor - mondotta a
Szentatya, amikor az első nemzet
közi ídegszövet-kórtam kongresszus
résztvevőit íogad:a -, hogy egy el
járáshoz nern- folyamodhatunk más
ként, csak ha figyelmen kivül hagy
juk embertársunk jogait vagy meg
sértjük valamelyik abszolut érvényű

erkölcsi szabályt:' Ebben az eset
ben - jelentette ki a pápa - az el
járás nem lehet az a legfontosabb
dolog, amelynek mínden más dol
got alája rendelhetnénk. "Az orvosi
tudomány számára is vannak szí
gorúan megvont határok, amelyeket
nem léphet túl anélkül. hogy bele ne
ütköznék magasabb erkölcsi törvé
nyekbe; ilyenek például a bizalmi
viszony orvos és beteg között, vagy
a beteg szernélyí joga a fizikai és
31 szellemi életre. ennek lelkt és er
kölcsi épségére."
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Arra a kérdésre, vajjon a beteg
hozzájárulhat-e ahhoz. hogy új el
járással kísérletezzenek rajta, a
Szentatya azt felelte: .,A beteg nem
abszolut ura önmagának: sem a tes
tének. sem a lelkének. önmagával
sem rendelkezhetik tehát a tetszése
szerínt." Mint a Szentatya ki iSI fej
tette, az embert kötik azok a belső

célszerüségek. amelyek természeté
be vannak rögzítve. Valójában csak
haszonélvezettel bir a saját teste és
a saját képességet fölött. Ennek a
haszonélvezeti jognak alapján ren
delkezhetik a beteg úgy. hogy szét
roncsolják vagy eltávolítsák szerve
zetének egyes egyedi részeit, amikor
és amennyiben az egész szervezet
java szükségszerűen megkívánja ezt,
vagyis ha arról van szó, hogy csak
is ilyen módon biztosíthatja a saját
életbenmaradását, illetve menekülhet
olyan súlyos károktól. amelyeket
más módon nem kerülhétne el. De
semmiképen síncs bárkinek is kor
látlan joga arra, hogy a mondott
feltételektől függetlenül anatómiai és
funkcionális jellegű rombolásokat
vagy csonkításokat végezzen vagy
engedjen végezni önmagán. .,Senki
tehát - fűzte hozzá a Szeritatya
- nem kockáztathatja a saját fizi
kai és pszíchíkaí épséget orvosi ki
sérletek vagy kutatások okából, 'ha
ezek a beavatkozások roncsolásokar,
csonkításokat vagy komoly sérülése
ket és egészségi ártalmakat vonhat
nlllk magukkal." AlI ez arra az or
vosra iSI, aki önmagán kísérletezik.

Említsük meg közbevetőleg. hogy,
a katolikus egyház míndenkor a leg
határozottabban állást foglalt a meg
előző és védekező jellegű steríltzá
lás ellen iSI. akár rendészeti. akár
közegészségügyi érvek alapján kíván
ják azt bizonyos kategónákra köte
lezően elrendelní,

A pápák tanítását Gemelli a kö
vetkezőkben foglalja össze: Kötele
sek vagyunk az embert személyt és
annak jogait rnínd önmagunkra.
rnínd felebarátainkra vonatkozóan
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tiszteletben tartani. Gyógyítás céljá-
ból olyan anyagokhoz és eljárások
hoz, amelyeknek hatásait nem ísmer
jük, semmiképen sem nyúlhatunk.
Új gyógyszerek és gyógyító eljárá
sok alkalmazásánál míndenkor szá
mításba kell venni (lj beteg állapotát
és az orvost tekíntélyek kísérteti
eredményeit. Abban az esetben. ha
a betegről megállapították. hogy ál
lapota reménytelen, az orvosnak még
kellően ki nem próbált an'yaggal
vagyeljárással is szabad kísérletet
tennie. hogy mégis megmentse il

beteg életét vagy rneghosszabbitsa
azt vagy elviselhetőbbé tegye táj
dal;nait'. Mindazokban az esetekben
azonban amikor ez a beavatkozás
veszélyeztetheti a beteg é.etet, ki
kell kérnie a beteg beleegyezését
vagy azokét. akiknek joguk és köte
lességük, hogy nevében ,1Jaatkozza
nak. Ami végül a tudomanyos lli
sérletekej illeti, az orvos meg ihl
magán sem végezhet olyan kísérle
tet. amelyet, ha másokon végzi,
meg nem engedhetönek kellene mí
nősítení. ömagát sem szahad pél
dául beoltania olyan ÍJeteg'H~:;gel.

amelynek az el1enszerét mé!; nem is
men.

Tanulmánya befejezésében a ha
lálraítélteknek tudornán ,/0:;' kisérle-

• tekre való felhasználásával foglalko
zik Gernellí. Álláspontja teliesenazo
nos Tessenéval s érvelése is ha
sonló mederben mozog. AZZ11:l
népszerű véleménnyel szemben, hogy
a halálraítélteken szabad kísérletez
ni akkor. ha azok beleegyeztek ab
ba, Gemelit helyeslően ídézr Lrguort
Szenr Alfonz tanítását: a halálraitélt
nincs a szabadságnak abban az ál
lapotában, amely megengedné neki.
hogy szabadon döntsön elhatározá
sárót,

•

Nem hiszem, hogy sokan hallot
ták volna Robert G r o s s e t e s t e
nevét. Amikor utánanéztern. legna-



gyobh hazai lexikonunkban sem ta
láltam meg. Igy ha mégis hozzá.
iogtám annak az értekezésnek el
olvasásához. amelyet E d war ct A.
S i II e m tollából a T a b I e t kö
zölt róla, abban inkább az alctrnnek:
"A fizika egyik atyjai', mint annak
a körülménynek volt szerepe. hogy
Angliában most ünneplik Grossetesre
halálának hétszázadik évfordulóját.
És csak fokozta érdeklődésemet.

hogy már az elején megtudtarn. a
centenárium alkalmából könyv is fe
lent meg Oxfordban az egyetem ki
adásában, amelynek a szerzö, A. C.
C r o m b i e ezt a cimet adta: "Ro
bert Grosseteste és a kisérleti tudo
mány kezdetei". Hogy éppen Oxford
ban gondoltak erre, annak is meg
van a magyarázata.

Grosseteste 1170 táján született a
suffolkí Stradbrook községben. A
papi pályára lépett s valószínűleg

Oxfordban nevelkedett" mert 1200
tól kezdve már az ottani iskolák
ban ta nított, 12ü9-ig, amikor Párís
ba utazott, hogy az akkor már hi
res egyetemen teológiai tanulmányait
folytassa. 1214-ben, visszatért Ox
fordba és csakhamar keresztülvitte,
hogy az oxfordi magasabb iskolák
egyetemi szcrvczetet nyerjenek. Az
egyházi felsőbbség előbb "az isko
lák mesterévé", majd a szabályzat
jóváhagyása után az újonnan léte
sttett egyetem kancellárjává nevezte
ki. Grosseteste 1235-ben lincolni
püspök lett, kapcsolatát azonhan/nem
szakította meg az egyetemmel, sőt
míután Oxford akkoriban a lincolni
egyházmegyébe tartozott, ettől kezd
ve az egyházi joghatóságot is ő gya
korolta a fiatal "studium géuerale"
fölött. 1253-ban hált meg.

Tanári és írói tevékenységében
Grosseteste meglepő sokoldalúság
nak és széleskörű érdeklődésnek ad
ta tanúságát. Teológus> és filozófus,
jogász és természettudós volt egy
személyben, amellett mínt hitszónok
is tekintélynek örvendett. Jártas volt

a görög irodalomban, a nyeljet is
kítűnően ismerte, s ha ő maga nem
ís tanult meg arabul, állandóan
érintkezett olyanokkal. akik az Eu
rópába akkor behatoló arab, rnűvclt

séggel foglalkeztak. Akárcsak fiata
labb kortarsa, Aquínóí Szent Ta
más, ő is arra törekedett, hogy a
hallgatók hozzájussanak a régi tpes~

terek írásainak megbízható fordítá
sához, Bizonyos, hogy legalább is
Aristoteles Etíkáját ö, maga fordí
totta le latinra, s . legalább iSI gon
doskodott nemcsak Aristoteles egyéb
.rnűveínek, de a velük kapcsolatos
arab kommentároknak fordításáról is

Mint teológust .Líncolntensís' né
ven sűrűn idézték a későbbi skolasz
tlkusok, akik nem fukarkódtak a
dicsérő jelzőkkel sem: "grossum
caput", "subtilis tntellectus". Hálá-,
sak voltak neki, amiért lefordította
latinra Antiochiai Szent Ignác leve
leit és Pseudo-Dionyetus munkáír,
értékelték a hozzájuk fűzött magya
rázatokat, nem kevésbbé azokat a
magyarázatokat is. amelyeket Szent
Pálleveleihez írt. Grosseteste egyéb
ként minden Vitatható kérdésben me
reven kitartott Szent Agoston néze
tet mellett s' így azatán. mínt a
Szent Tamást megelőző idők legtöbb
híres teológusa, ö is elutasitotta az
újító áramlatokat.

Kimagasló jelentőségre így nem is
a teológiában, hanem a filozófiában
tett szert Grosseteste. Teljesttménye
itt - állapítja meg Sillem is, meg
Crornbíe is - egészen kivételes jel
legű. Grosseteste magáévá tette Pá
risban azérdeklődést a logika és az
artstotelesí tanulmányok iránt, de ab
ban eltért a párisi tanároktól. hogy
az elmélkedés súlyát nem a metafí
zikára helyezte. Az ő gondolkodá
sában a; kozmológía, a világegyetem
megismerése állt az első helyen,
ami az előző században a jeles
chartrest iskolát is jel'lemezte, s bár
élénken vizsgálta Aristoteles ftzíká
j~t, nem ejtette el az anyagi mín-

599



denségnek azt a pythagoreus-píato
nísta felfogását sem. amely annyira
kidomborodott a korábbi chartrest
mesterek írásaiban. Becsvágya az
volt, hogy az anyagi míndenségre
vonatkozóan olyan filozófiai magya
rázatot találjon. amely összhangban
van a teremtés, bibliai előadásával.
Ebhől a célból azután színtéztst ke
resett egyfelől az artstotelesí logika
és tudományelmélet, másfelől a ma
tematikai-fizikai alapú pythagoreue
platonista értelmezés közötr, S na
gyon érdekes, hogy amíg a teoló
giában Grosseteste a szélső konzer
vativókhoz állt. ebben a filozófiai
rnunkában az egész kor leghaladóbb
szellemévé emelkedett. Hatása 
Crombíe szerínt - századokon át
kimutatható. egyes meglátásainak
zseniális voltát pedig éppen napjaink
bízonyitják.

Grosseteste volt az első gondol
kodó - írja Crombie -, aki felve
tette a kérdést: rnít magyarázhatunk
meg és rnít nem magyarázhatunk
meg az anyagi világból a matema
tikai fizika útján, s ő kísérelte meg
először annak a tísztázását LS, hogy
míként használhatjuk fel a matema
tikát a világmindenség kutarásában.
Aristoteles - mtnt ismeretes
.xíetronízálta" a matematikát, vagyis
megtagadta tőle az első helyet a
tudományok rangsorában. Szerínte
ugyanis a matematika tiszta elvont
tudomány s mínt ilyen nem alkalmas
arra; hogy tájékoztasson a konkrét
dolgokról. Grosseteste viszont, bár
elísmerte, hogy a matematika elvont
tudomány, úgy vélekedett, hogy ..a
matematikai szárnszerűségek való
ban léteznek. mínt fizikai dolgok
mennyiségí meghatározói". tehát va
lami matematíkaít mínden anyagi do
logban meg kell találnunk. Ebből

következik - folytatta Grosseteste
-, hogy az anyagi nundenség tu
dományos magyarázatának legalább
részben matematikai magyarázatnak
keH lennie. Olyan fízíka, amely met-
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lőrl?etné a matematikát. nem képzel
hető, s azoknak a logikai elveknek.
amelyeket a matematikai fizikában
rnegállaplthatunk, érvényesülnlök kel1
a világmindenség életében is. Szem
ben a görög bölcselövei Grosseteste
ismét az első fielyet igényelte a ma
ternatíkának a tudományok sorában
míután a matematikai igazságok
szükségszerűen igazak. az egyes tu
dományokat pedig, mmél konkréfeb
bek és különösebbek, annál nagyobb
mértékben kell alárendelni az elvon
tabb és egyetemesebb tudományok
rrak,

Ami az anyagi nundenség szerke
zetét és végső elemeit illeti. Grosse
teste az arístotelesí, platont és ágos
toni elméleteket igyekezett összhang
ba hozni. Szerínte az anyagi dolgok
Iényegét abban kell keresni. hogy
van egy ősanyag, a "materia pri
ma". s van egy első testszerü for
ma: a fény. A kettő egyesüléséből

előbb egy klterjedés nélküli tesrszerű

szubstancía keletkezik. mínthogy
azonban a fénynek az a természete,

. hogy szfénkusan három dimenzió
ban szóródík szét, il primitiv fény
szubstancía is három dimenzióban
növekedve anyagi dolgokká fejlődik,

egy olyan evolucíós folyamatban,
amelyet az Istentől létesített fizikai
törvények határoznak meg. Az
anyagi míndenség megértésének kul
C'Ea te hát -- jelentette ki Grosseteste
- a fény megértése, míért is az
egész nundenség alaptudománya az
optika: meg kell lesnünk és fel kell
fedeznünk a fény magatartásának tit
kait. Formáhsan azonban az optika
is matematikai tudomány, rrunthogy
á .fény geometriai törvények szerínt
viselkedik.

Grosseteste tehát, aki a gondolat
sor elején metaftzíkaí feltevésekből

indult ki, a végén odakövetkeztet.
hogy további ismereteket csak úgy
szerezhetünk, ha megfigyeljük és ta
nulmányozzuk a fény viselkedését.



Meg is indította az optikai kísérle
teket--. amelyek hamar népszerűek let
tek Európában é,r előkészítették a
terrnészetkutatás modern módszereít.
Crombíe kímutatjn, hogy egvenes vo
nal vezet a lincolni püspöktől Galt
lethez é-s Newtonhoz. sőt azt is hoz
zá7l'C.Li, hogy "a ktsérletí tudnmány
logikai szerkczete és problémái,
amelyeket Grosscteste felvázolt. lé-

A KIS ÚT

nyegükben máig sem változtak',
Grossetestének tehát - Iejezt be Sil
lern -, aki meghirdette. hogy a ta
pasztalati tudománynak sajátos
rnódszere van: a megfigyelés és kí
sérletezés, mínden joga megvan ar
ra, hogya modern tudományosság és
a fizika egyik megalapítójának te
kintsük s mínt ilyennek emléket tisz
telettel őrizzük.

".-inól beezéloettinik társa.wi,qban, lehelséges-e férfi és nő közt
lHtrát.wíg, anélkül, korJY szerelemmé válnék, s férjes asszony, nős
férfi lönntarthat-e más férfival, vagy nővel ilyen barátságot. A vé
leml:n//ck mcuoszloiíak. Mi a Ki« út" 1,éleménye?

Először is tisztázzuk röviden
a fogalmakat. Egy német író
mundja: a szerelrnesek (jegye
-ek, házasok) eg-ymás szemébe
lllélYl'llnek; a barátok kezetfog
nak: a hajtársak vállvetve áll
nak. Pontos, szemléletes. tömör
.iellomzése a dolognak. 'I'ogyük
hnzzú, kiSSr1 elvontabban: a baj
társi kapcsolat bizonyos "hm;z
núl:ú,; .invnknlll(" (a (~iviliz{ll~j<',:

ter-hn ik a, tudomány, sth. javai
nak) kiizös szerotetén alapszik;
a barátság az úgynevezett "él
vezeti javakén" (a kultúra ja
vaién. aminők erkölcs, művé

szot s a legmagasabb fokon a
vallás}, melyeknek értéke (szé p
:-iég, jósúg. igazság, Uti isteni)
önmagunkban van. I,Ug bajtár
si <'~i" baráti kap-xolat véa
credménvben valaminő bajtár
sakon {~s barátokon kivüli vagy
fölötti {-dékre, való"ágra. au
uak közös kultuszűra irányu l.
addig a szerelrn i kapcsolatbau
R szeretett személy lép előtér

he; amazt a köziisség- jellemzi
(a n"'g-iek szer-int a -valódi kl-

rátság nem két, hanem három
személy köat áll fönn), emezt a
kétszemélyesség, intimitás, két
ember s csak két ember benső

"éges egysége.
"A jó házasságban --:- s most

Franz Krösbacher osztrák asz
k.étik~ls írót, idézzűk - ~aj,tál'
siassag, barátság es bensőséges

szerelern tökéletesen eg)-befonó
nódik. Hiszen a házastársaknak
annyi használati javat kell váll
vetve megszerezniűks megvéde
niük s annyi magasabb szelle
mi és isteni értéket egymást ké
zenfogva élvezniűk l A puszta
szerelemből tartósan nem táp
lálkozhutnuk. A házastársaknak '
egyben a l",gjobb bajtár-saknak
(~S barátoknak is kell lenniük.
1dilönlwil emberségük fontos
igéllycj lllaradnak kielég ítetle
nül s 11'1. a veszély támad, hogy
a házassázon kívül keresnek
nemcsak bajtársakat, hanem ba
rátot is. Viszont az, hogy a há
zasság' baitársi kapcsolat s ba
rátság ·is, korántsem jelenti,
hogy pusztán csak az volna.

601


