
ESZMÉK ÉS TÉNYEK Ida Mihelics Vid

A genovai San Giorgio-palo
ta fogadó termében nem minden
napi ünnepség volt március 8
án. Érdekes volt már ,a külső
ségei miatt, mert csak Velence
és Genova városi hatóságai vet
tek részt rajta, ők azonban tel
jes hivatali díszben, saját váro
suk zászlója mögött, Ha pedig
tudjuk, hogy Marco Polo szüle
tésének hetedik centenáriumát
ünnepelték meg, akkor meg kü
lőnösen érdekes ez 'a hely és
maga az együttes. Ennek a pa
lotának egyik kamrája szolgált
hajdan Marco Polónak börtö
nül, s aki bebörtönözte, Genova
városa volt. Igazságtalanságot
ugyan nem követett el Genova,
merj javában háborúban állott
akkor Veleneével és flottája
Marco Polót 1298-ban egy velen
cei hadihaióval, mint annak pa
rancsnokát fogta el. Kérdezhet
nők azonban: miért nem inkább
Velence rendezte az ünnepsé
get'? Végtére is Marco Polo ott
születctt és ott is halt meg.
Igen, de amivel Marco Polo
meg-örökítette nevét a történe
lemben: az úti emlékeit és fel"
jegyzéseit éppen a genovai Iog
ságban szedhette rendbe és
moudhatta tollba fogoly társá
nak, a pisai Rusticianónak. S
ld tudja, lett volna-e rá egyál
talán módjn abban a kalandos
vi l:'tgba ll, ha Genova a négy fal
csöndjében irodalmi tevékeny
sczre nern kárhoztatja' Genová
na k ez t az érdemét emelte ki
Spauio professzor, Velence pol
g ármestere is, aki a mostaní
ünnecségen az egye tlen beszé
det tartotta.

Bizonyos, hogy Marco Polo a
kiizépkor legjelentősebb utazója,
akinek könyve valóságos kinyi
latkoztatásként hatott az akkori

nyugati világra. Ebből ismerték
meg részben először, részben
szélesebb körökben Perzsiát,
Pamirt, Cevlont, Szumatrát, Ko
kinkínát és főleg Kínát. Nem
mintha nem tudtak volna már
addig is ezeknek a messzi tér
ségeknek létezéséről, de mindaz,
amit addig hallottak felőlük,
meglehetősen &zétfolyt.a legen
da ködében. Voltaképen Marco
Polo sem fölfedezőként jutott el
1271-ben a Távolkeletre. Apja,
Niecolo, és nagybátyja, Matteo,
vitték magukkal, akik velencei
kereskedők voltak és akkor mr.r
üzleti kapcsolatban álltak Kub
Iájjal, a mongol nagykánnal. Az
öregeknek ez már a második
ázsiai útjuk volt. De akkor is,
amikor először merészkedtek el
Kínába, már úttörők nyomdoká
ba léptek. Sőt éppen ezeknek az
elődöknek, egy-két bátor hitté
rítőnek köszönhették ottani szi
vélyes fogudtatásukat; Alig ér
ték el ugyanis a Sárga folyót,
Kublaj mindjárj magához hí
vatta őket s még üzenetet is bi
zott reájuk a pápa számára. A
második alkalommal a fiatal
Marco annyira megnyerte a kán
tetszését, hogy ez beosztotta a
saját kíséretébe. Marco nem ke
vesebb, mint 22 évet töltött az
uralkodó udvarában, három
évig Klangrian kormányzója is
volt, s a hosszú idő alatt kedve
szerint utazgatott a birodalom
ban. Akárcsak apja és nagy
bátyja, ő is sok hasznos szolgá
latot tett a kánnak, amellett
tnpin tatosan és rokonszenvesen
viselkedett. Amikor 1292-ben
mégis búcsút vett a kántól,
olyan jó hír maradt utána, hogy
honfitársa, Giovanni da Mon
tocorvino olasz minorita, aki

néhány hónappal később érke-
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zett Fukienbe, minden nehéz
I'>ég nélkül letelepedhetett. Ö lett
az első hittérítő Kínában, aki
már eredményekre is hivatkoz
hatott, mert 12 évi ott-időzése
alatt kereken 6000 embert ke
resztelt meg.

Kik voltak azonban, akik már
a Polo-család előtt megfordul
tak Kínában ~ Erről szól egy fi
gyelemreméltó dolgozat, amely
nek Antonino Fugardi a szer
zője, Mellőzve a kudarcba ful
ladt próbálkozásokat, az első
utazó, akinek sikerült behatol
nia Ázsia szívébe s aki már tu
dósított is az ottani népekről él'>
országokról, a ferences Giovan
ni del Pian del Carpine volt.
Vele azonban már részletesen
foglalkozott Balanyi György
abban a tanulmányában, ame
lyet "Piancafpinói János követ
járása Nagytatárországban"
címmel az idei januári számá
ban közölt folyóíratunk. Ehhez
képest új mozzanatot Fugardi
nál sem találunk.

Fra Giovanni, mint emlékeze
tes, 1245 áprilisában indult el
Lyonból. hogy IV. Ince pápa
megbízásából, annak követeként
széfnézzen a messzi Keleten. Át
haladt egész Európán, keresz
tülvágott az orosz síkságokon s
eljutott Batu kán tartománya
iba, amelyek a Káspi és az Aral
tótól északra és nyugatra feküd
tek. Először Saraiban telepedett
meg, ahol Batu kán vendé
gül látta. Tovább haladva 1246
júliusában megérkezett Sira 01'
dába, a mérhetetlen birodalom
nyári fővárosába. Innen már
néhány nap alatt elérte Kara
korumot, amely a mongol biro
dalom igazi székvárosa volt.
N agy vigasság és ünnepi han
gulat fogadta itt a ferencest,
mert a birodalom minden részé
ből összegyűIt előkelőségek ép
pen az elhunyt Ogndáj fiának,
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Ku.iuknak koronázására készül
tek. Fra Giovanni a koronázás
után átnyujtotta Kujuknak a
pápa levelét és ajándékokkal is
kedveskedett neki. AmirIden
mongolok kánja azonban egy
vazallus uralkodó hódolatának
fogta fel az ajándékokat. Kije
lentette: miután Isten azt a fel
adatot ruházta reá, hogy ő ural
kodjék mind a Kelet, mind a
Nyugat fölött, kész békességben
élni a pápával is, csak ismerje
el őt legfőbb parancsolójának.
Ugyanakkor meghagyta a kán,
hogy Fra Giovanni azonnal for
duljon vissza és közölje a pá
pával ezt az üzenetét. A feren
cesnek el kellett. tehát hagynia
a mongol birodalmat anélkül,
hogy bármi célját elérte volna.

Fra Giovanni, mint tudjuk,
hazaérkezése után Irásba foglal
ta azokat a gazdag tapaszfala
taít, amelyeket. hosszú utazásári
szerzett, Igy jött létre a "His
toria Mongolorum", a "Mongo
lok története". Mint Balanvi
György is rámutatott tanulm&
nyában. vannak ebben a könyv
ben történeti és földrajzi utalá
sok, amelyek utóbb tévesnek is
bizonyultak, találunk benne ál
Iításokat, amelyek nyilván csak
a képzelet szüleményei, de ez
miud nem rontja a könyvnek
azt 'az értékét, hogy a legrégibb
emléke egy olyan utazásnak,
amelyet európai ember tett ke
leti Ázsiában.

A "Historia Mongolorum" 
állapítja meg Fugardi - nem
keltett különösebb visszhangot,
de hozzájárult annak a meg
győződésnek terjedésehez. hogy
bármi is egyébként a helyzet,
a keresztények bizonyos türel
mességnek örvendhetnek a ká
nok részéről.

Ez a meggyőződés késztette
IX. Lajost, II franciák szeut ki
rályát is arra, hogy összekette-



'tésbe próbáljon lépni a mongo
lokkal. Választása egy Andrea
da Longjumau nevű dömésre
esett, akinek sikerült is eljutnia
Karakorumba, A dömés tele volt
reménységgel és várakozással,
mert indulásakor olyan híreket
hallott a francia udvarban,
hogy a mongol csábzár keresz
tény hitre tért. A hír nem volt
igaz. Mi több, a császár meg is
halt közben, úgy hogy Long
jumau csak az özveggyel beszél
hetett, aki ura örökébe lépett. A
császárnő röviden végzett a dö
méssel: mondja meg a franciák
királyának, hogy erejétől telően
ajánljon fel hűbéradót. ha meg
akarja tartani a trónját. Long
j umaunak is eredménytelenül
kellett visszatérnie. Azt azonban
ő is megerősítette, hogy a mon
golok nem bántják az európai
utasokat és általában barátsá
gosak irányukban.

Igy történt azután, hogy ami
kor IX. Lajoshoz újabb hír ér
kezett egy magasrangú mongol
méltóság megkeresztelkedésérűl,

a király megint csak útnak in
dított két ferences testvért a
mongol birodalomba. Az egyik
Guglielmo da Rubruk, la másik
Bartolomeo da Cremona volt. A
hír ezúttal is valótlannak bi
zonyult, alkalmat adott azon
ban arra, hogy legalább is Fra
Guglielmo eljusson Karako
rumba, Az új kán, Mangu, ma
ga elé is bocsátotta a barátot,
aki mindjárj engedélyt kért tő

le az evangélium hirdetésére. A
kán megtagadta az engedélyt
és csak abba egyezett bele, hogy
Fra Guglielmo az udvar jelen
létében nyilvános vitát rendez
zen. Végeredményben tehát IX.
Lajos úiabb küldöttje is üres
kézzel térhetett haza. Annál gaz
dagabb lett azonban a sikerte
len vállalkozás tudományos
gyümölcse. Guglielmo da Rub-

ruk klastroma csendjében ösz
szeállította útleírását, amelyet
ma is kivételes értékűnek mon
danak a földrajz művelői. Al·
talános vélemény, hogy tudo
mányos szempontból ez a leg
fontosabb középkori emlék az
ázsiai világrészről. A megtekin
tett tájakat, különösen a vol
gai síkságot, a Káspi-tó kör
nyékét, az Altai hegvséget, fő
leg ~ pedig az ottani népek jel
legzetességeit és szokásait olyan
pontosan és megbízhatóan írta
le Rubruk, hogy teljesítményén
ma is csodálkozhatunk.

Fra Guglielmo beszámolóját
kevés kortársa olvashatta, Fu
gardi azonban bizonyosra veszi,
hogy Marco Polo apja és nagy
bátyja is e kevesekhez tartozott.
Ök ugyanis, amikor néhány év
vel később először vágtak neki
a 'I'ávolkeletnek, pontoban azon
az útvonalon haladtak, mint
amelyet Fra Guglielmo írt le.
Ki lehet mutatni egyébként,
hogy maga Marco Polo is for
gatta elődjének könyvét. Az az
után már csak az időpontok ér
dekes találkozása, hogy Fra
Guglielmo éppen abban az esz
tendőben érkezett Karakorum
ba, amelyben a nagy velencei
utazó született: hétszáz évvel
ezelőtt, 1254-ben.

•
Magam is dohányos lévén,

ugyancsak felfigyeltem azokra
a hírekre, amelyek szerint an
golszász kutatók bizonyítottnak
vélik az oksági összefüggést a
mind gyakoribb tüdőrák és a
dohányzás között. Kapva-kap
tam tehát a svájci Hedi Fritz
Niggli írásán, amely a kérdés
sel foglalkozik.

A legelső, amit megtudunk eb
ből, hogy a tüdőrák, amely ré
gebben igen ritka betegség
volt, ma már nemcsak az angol-
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szász országokban, de az egész
világon nyugtalanító módon
terjed. Még- Svájc sem kivétel
alóla. Míg- a század elején csak
elvétve észleltek rákot a tüdő

ben, 1931 és 1941 között már
Svájcban is minden ötödik fér
finél, aki rákban hunyt el, a
tüdőben volt a góc, ma pedig- a
tüdőrák mindiárt a gyomorrák
után, második helyen követke
zik. Nőknél a gyomorrák után
a mell- és méhrák a leggyako
ribb s a tüdőrák e pillanatban
csupán a tizedik helyen áll,
emelkedését azonban náluk is
meg lehet állapítani.

A tüdőráknak ez az általános
előretörése annál különösebb,
mert 'a rák m indon egyéb vál
tozata - ellentétben a közfelfo
g-ással inkább csökkenő

irányzatot mutat, Ami például
Svájcot illeti, Schinz, Rosin és
Sent.i statisztikai vizsgálataiból
világosan kitűnik, hogy bár a
rákhalálozások száma a század
forduló óta folyvást növekszik,
ennek okát az élettartam állan
dó hosszabbodásában kell ke
resni. Nem az azonoskorúak
rák-kockázata fokozódik, hanem
egvszeriien több az öreg ember,
aki koránál fogva hajlamos
rt rákra, A muJthoz viszonyít
va férfi és nő számára is
kisebb ma a valósz.ínűsége an
nak. hogy 60 óves kora előtt

rákban hal meg. A helyzet vi
szont nem változott abban II te
kintetben, hogy minél maga
s~bb kort ér el az ~ml?el,> fln
nál nagyobb a valósztnűsésre,

hogy rák viszi majd sírba. A
tüdőrák szaporodását azonban
u.en~ lehet a korosztálvok el!o
lódásával mag-vuruzm, inert ep
pen ("," fl rák füg:~ legkevásbbó
a kortó! és scmmikópeu sem az
öregek betegsége. Mi nt ú-rvne
vezett "korai rák' arállylag ko
rán szed i áldozatait, loginkább

az 50-ik és 60-ik életév közötL
A statisztikai vizsgálatok

eredményeit megerősítik a kór
házak évi jelentései. Ezeknek
egybevetéséből állapította meg
a zürichi egyetem patológiai
intézete, hogy 1900-tól 1952-ig a
tüdőrák Svájcban az összes rák
esetek 1 százalékáról 12 százalé
kára emelkedett. Hasonló a
helyzet Németországban is. MÍI~
1937-ben a tüdőr-ák a férfiaknál
a rákhalálozások 8.8%-ában sze
repelt, 1949-ben már 12.7%-ot,
1950-ben 14.9%-ot tett. Miként
Svájcban, itt is már a tüdőrák a
legg'yakoribb szervi rák a fér
fiaknál a gyomorrák után. Van
nak azonban országok, ahol még
rosszabb a helyzet. Igy Hollan
diában - Korteweg közlése sze
rint - a tüdőrák az összes rák
halálozásoknak töhh m in t ne
gyedét okozza. Bécf',ről Kretz,
Dániáról Clemmesen jelenti
ugyanezt. Norvég-iában valami
vel kisebb a tüdőrák teriedése,
Angliában és az Egyesült Alla
mokban azonban lényegesen na
gyobb.

Ezek a tények. Mi azonban a
hátterük I A tanulmány szerzője

szer-int kétsérrtelen, ho/-,'Y az ese
tek szanorodásában a diagnosz
tika í'e.ilödésének is szerepe van,
miután a tökéletesebb vizsaálati
módok és eszközök scgítség-ével
sokkal biztosabban felismerik a
tüdőrákot, mint azelőtt, és ez
kifejezésre jut a statisz.tikában
is. Ez azonban semmiképen sem
magyarázza meg a betegség el
harapódzásának rendkivüli mé
retét, Fel kell tehát tételezní,
hogy külső ténvezők változtak
meg 117. utolsó 50 év alatt s ez
teremtett olyan kőrülménveket,

amelyek kedveznek a tüdőrák

nak.
Közelfekvő grmdolat volt,

hogyadohányzásban keressék
az előmozdító tényezőt semICl,



megfelelően párhuzamot vonja
nak az általánosan növekvő do
hányfogyasztás és a tüdőrák
terjedése között. Angol kutatók,
főleg Kennanoau, meg is állapi
tották. hogy olyan országokban,
ahol a lakosság keveset. dohány
zik, a tüdőrák sem gyakori be
tegség. Igy Izlandban, amely
nek a legutóbbi időkig alig volt
komolyabb dohányfogyasztása,
tüdőrák csak nagyritkán fordult
elő; amióta azonban emelkedik
a fogyasztás, itt is szaporodnak
a tüdőrák esetel. További vizs
gálatok azzal az érdekes felfe
dezéssel jártak, hogy a tüdő

rák statisztikai kapcsolata szem
betűnőbb a cigarettafogyasztás
sal, mint általában a dohánvf'o
gyasztással. Svájcban például
.az egy főre eső dohányfogyasz
tás ugyanakkora, mint Angliá
ban, a tüdőrák-hányad azonban
csupán a fele, Anglia és N01'
végia közott pedig a tüdőrák

gvakoriságúban sokkal nagyobb
az eltérés, mint a dohányfo
[;yasztásban. A különbségek vi
szont megIehetősen egyeznek a
<ligarettafogyasztásévaI. Ebből
következtettek a kutatók arra,
hogy a tüdőrák terjedését első

sorban a cigaretta terhére kell
írni.

A betegeknek a dohányfo
gyasztás szempontjából való
osztályozása is azzal az ered
ménnyel járt, hogy fel kell té
teleznünk ·az összefüggést a tü
-dőrák és a dohányzás között.
Amerikai kutatók megállapítot
ták, hogy a tüdőrákban szenve
dőknek csupán 1 vagy 2 %-a
nem dohányzott. Hasonlóképen
Svájcban is azt állapította meg
Gsell, hogy a tüdőrákosoknak
alig 2 %-,a nem dohányzott. Ez
zel szemben a férfibetegek 87
%-a erős dohányos volt, értve
ezen, hogy legalább 16 cigaret
tát szfvott el naponként. Ezek-

után azt, hogyanőknél keve
sebb volt eddig a tüdörák, nyil
ván a kevesebb dohányzással
magvarázhatjuk. Ma már ugyan
a nők is egyre nagyobb mér
tékben dohányoznak - jegyzi
meg a tanulmány szerzője -,
valószínű azonban, hogy rákos
következményei csak jóval ké
sőbb fognak rnutatkozni, mert
feltehetjük, hogyatüdőrákrais
vonatkozik a rosszindulatú da
ganatok általános törvénye,
vagyis hogy a sérülés beállta
után bizonyos lappangási időre

van sz iiksósre, amíg megjelenik.
Még mindig nem sikerült

azon ban tisztázni, hogy miért
és mi módon rákosithafia el a
dohányfüst a tüdősejteket. Arra
kell gondolnunk, hogy rákger
jesztő anyagok vannak benne,
olyasmik. mint a szónkátránv
ban, amelynek rákgerjesztő tu
lajdonsága közismert. A do
hányfüstben és a dohánykát
rányban már megtalálták egy
anyag nyomait, amely a benz
pyrénre, erre az igen erős rák
gerjesztő anyagra emlékeztet.
Mint a tanulmány szerzője han
goztatja, ennek a kérdésnek tel
jes felderítése most a legsürgő

sebb feladat, mert csak az ok és
a folyamat pontos ismeretében
foghat hozzá a tudomány annak
a kezelési médnak a kidolgozá
sához, amely kiküszöbölné a do
hányból a rákosítő anyagokat,
vagy ha ez nem volna lehetsé
ges, egy olyan füstszűrő szer
kesztéséhez, amely elnyelné azo
kat. Egyéhként ugyanis, bár
mennyire fájdalmas, a menekü
lés egyetlen útja a dohányzás
ról való lemondás lenne.

Eleinte HZ arzénre is gyana
kodtak, amely a legtöbb do
hányban kimutatható, és pedig
annak következtében, hogy az
ültetvényeket arzén tartalmú 1'0
varirtóval fecskendezik. Kenna-
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way azonban beigazolta, hogy
azokban az ország-okban, ahol a
legcsekélyebb arzénj tartalmaz
za a dohány, emiatt még nem
kevesebb a tüdőrák. Igy ma ál
talános a nézet, hogy az arzén
nek nincs köze a dolog-hoz. Mi n
den jel szer-int azonban a do
hányzáson kívül más tényezők

is belejátszanak a tüdőrák ke
letkezésébe. Kitűnt ug-yanis 
a legvilágosabban Angliában
-, hogy ez a betegsóz gyako
ribb a nagyvárosokban, mint
vidéken. Mind a nőknél, mind
a férfiaknál Londonban a leg
magasabb a százalék. Ezen a
nyomon indulva azt is megál
Iapították, hogyatüdőrák gya
koriságaegyenes arányban van
a lakott terület népsűrűségével.

Feltehetjük tehát, hogy a levegő

összetételének is szerepe van a
betegségben. A svájci Probet
egyébként már 1925-ben, amikor
a tüdőrák terjedését szóvátet
ték, fclhívta a figyelmet a nagy
városi levegő növekvő szennye
zettségére. S valóban, a londo
ni levegő, mínt a legutóbbi
elemzések kimutatták, por, ko
rom és füst hordalékában ele
gendő mennviségű benzpyrént
tartalmaz ahhoz, hogyannál az
embernél, aki egy életen keresz
tül beszívja, kiváltsa és előmoz
dítsa a tüdőrákot, A legvaló
színűbbnek azonban mégi" azt
tartják, hogy a levegőt megfer
tőző ipari termékeknek csak má
sodlagoa jelentőségük van, mert
ezek inkább csak rátelepszenek
ana a sérülésre, amelyet a do
hányzás okoz a tüdőben.

Mint már említettem, a kuta
tók véleménye az, hogya tü
dőráknál is az első sérülésnek
jóval a betegség kitörése előtt

kellett történnie. Számítások sze
rint 20-25 év az a tartam, amely
alatt .a kicsiny ártalmak foly
tonos ismétlődésekitermeli a rá-
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kot. Ezért van az, hogy az 11
letékesek ma főleg a fiatalsá
got óviák a túlzott dohányzás,
tól. A tanulmány szerzője sze
rint azonban az idő"ebbek is
jól teszik, ha mórsékl ik vagy
abbahagyják a dohányzást, rnert
állatokon végzett kísérletek be
igazolták, hogy ezzel a már be
következett sérülés esetén is
meg lehet hosszabbítani a lap
pangási időt.

Hedi Fritz-Nigg-li fejtegeté
seit kieaésaíthetern azzal, hog-y
Erich Neuhold, a bécsi egye
tem patológiai intézetének
egyik vezetője nemrégiben tet
te kőzzé azoknak a vizsgálabi
nak eredményét,amelyeket a tli
dőrák terjedésére vonatkozóan
végzett Ausztriában. Az ő adn
tai is megerősítik azt ,a Ielt c
vést, hogy kapcsolat. van a tü
dőrák és a dohányzás között.
1934-ben a rákban elhunyt fér
fiak 16.6 %-a halt meg tüdőrák
ban, mikor is az átlagos do
hányfogyasztás évi 575 gramm
volt Ausztriában; 1951-ben már
31.8 %-kal szerepelt a tüdőrák.

addigra azonban a dohányfo
gyasztás i" közel kétszeresére,
1026 grammra emelkedett.
Egyébként Neuhold is úgy ta
lálta, hogy minél sűrűbben lak
nak .az emberek, annál hajla
mosabbak a tüdőrákra.

•
,.Gabriela Mistral beszél"

hangzott a címe egy hosszabb
irodalmi közleménynek, ame
lyen véletlenül akadt meg a
szemem. Érdeklődéssel tekintet
tem bele, mert azt gondoltam,
hogy talán Frédéri Mistral leá
nyáról van szó, annak. a naP:!'
költőnek leányáról, aki annyi
ra szerette volna új életre kel
teni a provencal nyelvet. Ha
mar rá kellett jönnöm azután,
hogy az illető hölgy chilei író



és költfí, aki csak rokonszenv
ből vctto fel a Mistral nevet; a
polgúr i életben úgy hívják,
hog-y Lucilla Godo.lJ Alcasraco:
A vele folytatott. beszélgetőse

ket SrJntingo del Cmnpo .jeg-ycz
te fl' l. Igy született az a könyv,
amely a minap német fordítás
ban is megjelent.

A he]{,le wdt szemelvények,
amelyeket il, közleméuv tartal
mazott, szinto kivétel nélkül
írókra és irodalomra vonatkoz
tak. lVlcldndtnr:1 il többi i:özöH,
hogy Paul Vitléri) írt egysze!'
előszót Gabriela Mistral egyik
verskötctéhoz, meg azt is, hogy
a ch i lci írónő csak azér] uta
zott valamikor Svédorszúgba,
hogy Benedetto Crocét - e,!yéb
ként sikertelenül - beajúnlj'l az
irodalmi Nobel-dfira, Amiért
azonban érdemesnek találtam a
közlernénv elolvusásút, azok a
személyes élmények, amelyek a
1;:;j!tőnőt Stefnn Z1Dei.qhcz í'űz

té". "F>~'Yike il az én nurrv ha
lottaimu.ak - rnesélte el Gahri
ela 1.'[istra1. Pet]'(ípolisban
ugyanahban az utcában lak
tunk. Aztazonh::m, hogy való
jáhan miért dobta el megától
az ólotct, sohasem tudtam meg
Ma is csak tűnödöm rajta ..."

A német író, akinek Erusmus
rój, Stuart Máriáról és Fouché
ról rujzolt hatalmas portréit
alighanem mindannyian remek
műveknek érezzük, részben ön
kéntes, részben kényszerű szúm
űzetését töltötte akkor Brnzi
Iiábau, Helyesebben: szenvedte.
De adjuk át a szót Gabriela
Mistralnak:

Zweig rendkívüli ember volt,
minden ízében az, És gran
sefior. Igazi jóság lakozott ben
ne. Ö és feleség-e csodálatramél
tó pár voltak. Rossz nyelvek azt
állították, hogy nincs köztük
házassági kötelék. Egyik nap
megkérdezte tőlem, hallottam-e

én is ezt a mendemondát'[ Azt
feleJtem: nem. Meg akarta mu
tatní a házasságlevelet, de kér
tem: álljon el tőle. Nagyon sze
rették egymást. Az asszony fel
áldozta magát érte; gondosko
dott róla, hogy ne zavarják,
mindon ételét maga főzte meg.
Zweignek. ha beszélt, egyetlen
témája volt: Eurójja s Euró
pában ismét és ismét Németor
szág. Megszállottja volt Német
országnak. Egyszer meg is kér
dezte tőlem: nem tudnék-e va
lami eszközt vagy módot,
amellyel megszabadíthatná ma
gút ettől a ldnzó gondolattóU
Azt foleltem : Brazilia virágai
oly- gyönyörüek, foglalkozzék
velük. Nemsokkal utána egy. hi
vatalos lakomára hivtak meg
miud a kettőnket. Amint meg
pillantott, nyomban kivitt ma
gával az egyik erkélyre, amely
alatt. a kert tengernyi virága
hullámzott, Ráha.iolt a mellvéd
ro. Némán és hosszasan, míg vé
gül is figyelmeztettem: ideje
lenne visszamennünk. "Cs,ak
egy pillanatig" - kérlelt; Utá
na még kétszer is szólnom kel
lett: nem maradhatunk tovább.
Csak a virágokat nézte, újból
és újból.

Három dolog történt a halálát
megelőző napon. Gondolom,
ezek adták ·a végső lökést. Az
első az a hír volt, hogy a né
metek győzelmesen nyomulnak
előre. A második: sértésekkel
teli névtelen levelek, amelyekkel
Hitler hraziliai hívei árasztot
ták el. S a harmadik: a brazi
liai karnevál látványa, amikor
a nép kitombolja magát s az
utcák a szenvedélyek izzó katla
nává válnak. Annak számára,
aki az európai világból kizárt
nak érzi magát, akit a gyülö
let üldöz, aki semmi lehetösézét
sem látja annak, hogy régi éle
tét ujból felépítse, annak szá-
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mára e karneváli éjszakák ál
lati féktelensége riasztóan jel
képezhette az ösztönök diadalát
a fenyegetett szellem fölött.

Stefan Zweig túlságosan ér
zékeny, mondhatnám, nőiesen
érzékeny volt. Másnap, azon a
szomorú reg"gelen, a háztartási
alkalmazottjuk rohant be hoz
zám. Magából kikelve kiáltotta:
"Jőjjön, kérem, jőjjön, meghal
tak!" "Ki, kik~" - kérdeztem
megdöbbenve. "Ök, - kiáltotta
megint -, ők haltak meg!" Oda
futottam s ott találtam őket,
egymást átölelve, holtan.

Igen, Zweig az én egyik nagy
halottam. Ahogyan Thomas
Mann egyike azoknak a nagy
élőknek, akiket csodálok. Mi
Iyen nagy kár, hogy ő éf> Zweig
nem voltak egymás szomszédai.
Thomas Mann azokkal a sze
meivel, amelyek mindenki- le
tudnak csillapítani, őt is meg
nyugtatta volna ..."

•
Régen olvastam már Maeter

linek könyvét a termeszekről. de
azóta sem tudtam felejteni a
forró égövnek ezeket a csótány
szerű, álreeésszárnyú rovarait,
amelyeknek többinéter magas
építményeit, ha az ember útjá
ban állnak, dinamittal kell fel
robbantani, merf a csákány
sem birkózik meg velük. Nap
fénytől menekülő, örök vakság
ra kárhoztatott élőlények, ame
lyek közül a dolgozók soha sem
merészkednek a szabad levegő
re. Fő táplálékuk a fa. S innen
a veszedelmességük is, inert ha
földalatti folyosóikon valami
épületbe jutnak, belülről őrlik

meg annak gerendáit, míg csak
egy napon az épület mitsem sej
tő lakóira szakad. Még ma if>
előttem van egy jelenet Maeter
Iinek könyvéből: Szent Ilona
szigetén két rendőr beszélgetett
egy hatalmas, levelektől borí-
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tott mélia-faalatt; egyikük ne
kitámaszkodott a fa törzsének s
a lázgyógYÍÍó óriás, amelyet
belülről már porrá őröltek a
termeszek, egyszeriben rájuk
zuhant és maga alá temette
őket. S talán méginkább hatott
rám a termeszeknek az a hi
hetetlenül szabályozott társas
élete, amely miatt - noha rend
ezertanilag- nem sok közük hoz
zá - fehér hangyáknak is neve
zik őket.

Mindez pedig azzal kapcsolat
ban elevenedett fel emlékeze
temben, hogy kezembe került
Lorenzo Bracaloni tudósítása
arról a küzdelemről, amely a
firenzei Certosában folyik ma
a termeszek ellen. Certosa, mint
tudjuk, általában a karthauzi
kolostorok neve, eredete pedig
az, hogy a Chartreuse-völgyet,
ahol Szent Brunó megalapítot
ta remete-rendjét, Cartusium
nak, vagy Certosának is hív
ták.

Kereken 600 éve annak, hogy
Niecola Accaioli, a nápolyi ki
rályság udvarmestere "bűnei
bocsánatára és lelke üdvösségé
re" felépíttette a firenzei Cer
tosát az Aguto-hegyen, ,a város
tól négy kilométerre, s annak
templomát Szent Lőrinc vérta
nú pártfogásába ajánlotta. Az
idők folyamán 112 ismert mű

vész dolgozott az épületek bel
ső és külső ékesf tésén, köztük
Beato Angelico, Perugino, Del
la Robbia, F'ra Bartolomeo,
Ghirlandaio, Andrea del Sarto,
Tizian, Michelangelo. Sajnos, a
belső itáliai háborúk során sok
kár is érte a Certosát, a legna
gyobb csapást pedig a napoleoni
megszállás mérte rá. Nem keve
sebb, mint 508 műtárg-yaj hur
coltak el akkor ,a franciák és
csak jelentéktelen hányaduk ke
rült vissza Waterloo után. A
klastrom és a templom azon-



ban még így is Olaszország
egyik legértékesebb műemléke,

Most azután minden eddigi el
lenségnél fenyegetőbben támad
ták meg a Certosát atermeszek.
Nem kétséges, hogy az Aguto
hegy nyugati lejtőjét borító
cipruserdöböl jutottak ide.
Hogy az erdőbe honnan kerül
tek, máig sem tudják, megte
lepedésüket azonban már évek
kel ezelőtt észlelték. Tény min
denesetre. hogy földalatti jára
taikon elérték a Certosát is,
aláturták az évszázados vastag
falakat, s mire észrevették őket,

már befészkelték magukat a
káptalanterem be, a nagy ebéd
lőbe és a szerzetesek társalgó
jába. Szerencse. hogy mindezek
a helyiségek, amelyek a tem
plom baloldalán fekszenek,
eléggé különálló részét teszik a
Certosának. Magába a tem
plomba, amelynek elsősorban a
XV. századból való világhírű

fafaragványát, a 36 stallumos
kórust kellene félteni, a terme
szek még nem hatoltak be, de
szinte az utolsó pillanatban fe
dezték fel őket.

A müemlékek állami felügye
lősége haladéktalanul hozzá is
látott, hogy kiirtsa a beférkő

zött rovarokat és elejét vegye a
termeszek további ostromának.
A munkálatok tudományos irá
nyításával Antonio Melis pro-

fesszort, az olasz mezőaazdasází

rovartani állomás igazgatóját
bízták meg. Mint Bracaloni ír
ja, atermeszektől megrohant
helyiségekből eltávolítottak
minden mozgathatót s felszed
ték a pad'lózatot, illetve köve
zetet. Az elszállított f'afélesége
ket ismételten fertötleníteni fog
ják. A helyiségek csupaszon ma
radt talaját nagy mélyséaben
felássák és kihordják. U jabb
feltöltés előtt vastag betonré
teggel öntik ki az alapzatot s
betonnal burkolják körül a fa
lak alsó vonulatút. Mi ndezvik
helyiség tehát a föld felszínén
valamivel túlemelkedő beton
kockán fog nyugodni, amelyet
különleges keménysége folytán
nem rág-hatnak át atermeszek.
Egyelőre ijesztő látványt

nyujtanak a Certosa szóbanfor
gó részei. Csak néhány óriási
súlyú ruárvánvoltár, szebor és
síremlék maradt a helyén. Időn

ként, egy-egy munkaszakasz vé
geztével lezárják és gázzal
árasztják el a helyiségeket. A
gáz összetételét Malis professzor
határozta meg: tartalmazza
mindazokaj az anyagokat, ame
lyek halálosak a termoszeknek
erre a fajtájára. Később, ha
befejezték a sürgős mentési
munkálatokat, az egész Certo
sát betonnal fogják körülár
kolni,
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