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"A falak morzsolódnak" - ez
a címe Johanne» Osterreíoher
legújaab könyvének, amely a
modern zsidóság hét kiváló gon
dolkodójánaka katolicizmushoz
való viszonyáról szól, A tárgy·
körben nem ez az első megnyi-.
latkosása az írónak. Mint Ro
land HiU tanulmányában olva-
.som, Oaterreícher figyelmet kel
tett már egy régebbi könyvé
vel is; amelyben a nagypénteki
szertartás "perfidia Judaica"
kifejezésével foglalkozott. Ki
mutatta akkor, hogy ez a kife
jezés csupán "a hit hiányát",
már mínj a Krisztusba vetett
hit hiányát jelenti, és semmi
képen sem "perfidiát", hitsze
gést, mint általában vélték. A
zsidókért mondott nagypénteki
ima után a "flectamu6 genua",
a "hajtsunk térdet"felszóIítást·
is csak a IX. században hagyta
el az egyház, és pedig kénysze
-rűségből, a botrányok elkerülése
végett, mert a tömegeken any
nyira elhatalmasodott a keresz
ténytelen gyűlölködés, hogy
egyszerűen megtagadták az en
gedelmességet. Mostani könyvé
ben is, amelyhez Jacques Mari
tain írt előszót, a szentpálí sza
vak igazságát kívánja példázni
österreicher: "A két népet Ö
eggyé tette, ledöntvén köztük az
elválasztó falat."

"Nem kis dolog az - állapít
ja meg österreicher -, hogy hét
modern zsidó bölcselő anélkül,
hogy előre gondolt volna rá,
anélkül, hogy kitervelte és felé
je töreked\(ltt volna, védelmezője
lett a katolikus eszmének és ta
nításnak, vele párhuzamosan
haladt s megerősítette, sőt gaz
dagította azt. A teremtés nem
mitosz, de tény, állították ren
'dületlenül, A lélek nem az

anyag terméke, sem az agyvelő
váladéka, hanem mégazólaltatő

művésze a hangszereknek, Isten
képmása, iaki arra rendeltetett,
hogy megismerfen, beszéljen,
szeressen. imádkozzék. Bár az
idő vá:ltozás 8 ebbe az időbe szü
letik .,pele az ember, ő a megtes
tesült szabadság, akinek mód•
jában áll az is, hogy belenő
jön a Változatlanba, S ennek az
embernek, ennek a halhatatlan
személynek életében a legna
gyobb' időmozzanat a halál."

Ez volt,amire ők heten ráta
láltak az igazság keserves ke
resésében s aminek hangoztatá
sában mintha csak egyek lettek
volna. Meglátták, hogy ",a tö
redelem az új kezdet, a hit a
megismerés csúcsa, a remény a
lélek táplálója", s meglátták azt
is, hogy "bűn és erény, as em
ber elhukása és a megváltás:
sarkalatos elemei minden tör
ténésnek".

Berueon, Huesert, Reinach,
Scheler, Picard, Landsberg és
Edith Stein vonul el előttünk.
~letük és munkáduk ugyancsak
különböző, de ők mégis amo
lyan kis köztáraaság'ot,' "mini
atür emberiséget" alkotnak,
amelyet nemcsak a gondolko
dás őszintesége és becsületessé
ge fűz össze, de egybefűz a cél
elérésének közelsége is, még hi
báikban és tévedéseikben is.
Nyilván helyesen jegyzi meg
azonban Hill, hogy az összekö
tő kapocs minden sérelme nél
kül ugyanebbe a csoportba ke
rülhetett volna még Simone
Weil, Raissa Maritain és Max
Jacob is. .

Mind li. hétnek,. akikkel Ös
terredeher foglalkozik. megvolt
a maga bajátos képzelte a kato
likus egyházról. Henri Berzson
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Krisztust látta benne, amint
kiterjeszti önmagát M idék .vé-
geztéig. Max Scheler szemében
az egyház az üdvözítő közösség,
amelynek tagjai együttesen hisz,
nek és imádkoznak; és csakis
ebben az összefontságban és
kölcsönös szerétetben ismerheti
meg az ember az örök igazsá
gokat. A fiatal Paul Landsberg,
akit a horogkeresztesék gyilkol
tak meg az egyik koncentrációs
táborban, az. "összes eretneksé
gek örökösének" tette meg az

. egyházat; azt értette rajta, hogy
az egyház magasztos küldetéser
magában fogadni a mindenkori
idők részleges igazságait, ki
emelve azókat az egyoldaluság
áramából. s megfelelő helyen
beiktatni őket az igazság nagy
egészébe. "Nincsen igazság 
mondotta Landsberg -, 'amely
ne lenne az egyházé, még azok
is az övéi, amelyeket ellenségei
hirdetnek feléje; azért van az,
hógy minden dolognak, ha egy
szer jó é& igaz, végül is őt, az
egyházat kell szolgálnia.?' Max
Picard, a svájci bölcselő szerínt
az egyház a békesség sziklája a
háborús' világban. S· Edith
Stein, a hitleri zsidóüldözések
másik áldozata, úgy tekintett
fel az egyház,ra, mint "az imád
ság felhőket karcoló, egekbe
szőkő hegységére,.amelynek ma
gaslatairól a szentség fuvalmai
áradnak alá az emberi völgyek
be".

Befejezetlen maradt az egy
ház szemlélete kettőjüknél. Ed
mund Husserl sohasem tudta
legyűrni alanyiságát, s~m nem
tudott fölébe kerekedni annak
a befolyásnak, amelyet ifjúsá
gábangyakoroltak %eá Strauss
és Renan Irásai. Bölcselete, a
fenomenológia azonban annvi
ra közel ernelte Krisstushoz
hogy élete alkonyán már ekként
nyÍlatkozotí: "Célom valójában
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. mindig at; volt, ami oll -katolikus
egyházé: rávezetni az embert az
ő örök rendeltetésére," Az az Is
ten azonban, akihez Husserl el
jutott, a filozófus Istene volt s
nem. a kinyilatkoztatásé, s titok
fedi, vajjon halálos ágyán rá
talált-e végül őseinek, Ábra
hámnak Istenére. Adolf Reinach
is, aki Husserl barátja és kar-

~ tárSa volt, a bölcseletben keres
te az Absz91lltumot, saZ első
világháboru lövészárkai kellet-

. tek hozzá, hogy az imában is
megtalálja Istent. Nagy.on fi
gyelemreméltó egyébként
emeli ki Österreicher is.. Hill is
-, hogy az ilyesféle vagy ha
sonló természetű élményé volt
a döntő szerep a másik hat gon
dolkodónál is. Az igazság szen
vedélye, amely akkora erővel
lobogott bennük, nem, mint
várnók, az elemző P!'telem út.
jain vitte el őket Krisztushoz ;
az evangélium nyitotta meg sze
müket, s egyszerűen látni kezd
tek, tapasztalván, hogy az is
teni igék megvilágosítják előt

tük az élő és az élettelen min
deuséget. Sok tekintetben ,a meg
térésnek az a neme következett
be náluk, amelynek rugóit Pas
cal "a szívnek azokban az ér
veiben" jelölte meg, "aIQelyeket. , "nem Ismer az esz .

Husserl mondta egyszer ta
nítványainak: "Látják az én
ujszövetség'i Szentírásomatt
Mindig' itt van az asztalomon,
de soha nem nyitom ki, Tudom,
ha egyszer kinyitnám és elol
vasnám. félretennék minden 'fi
lozófiát." Amikor azonban jóval
később mégis felnyitotta,nyom
ban rájött, hogy tévedett: nem
hogy végetért volna, de éppen
azzal kszdődött meg számára a
filozófia. A Szentírás, a Krisz
tus követése és a római Missa
le olvasú.sa mutatta meg Rei
nachnak is az utat az egyház-



hoz, ott a flandriai csatatéren,
ahol 1917 novemberében elesett.

Scheler, aki - mJint Hill ta
lálóan jegyzi meg - "Istentől
'való menekülésének sötétségé
ben" halt meg, Osterreicher jel
lemzése szerint úgy élt, mint-

.ha csak Isten gyermekeinek
szabadsága léteznék a megkö
tő törvények nélkül. "úgy tű
nöm fel magam előtt - mon
dotta ScheleI" nemsokkal halála
előtt egyik barátjának -, mint
a vásott gyermek, aki ismét és
ismét a nyaktörő szakadék fe
lé rohan, amikor azonban éppen
belezuhanna, Isten az ő megma
gyarázhatatlan közbenyúlásával
mindannyrszor visszatartja."
Landsberg, akit a. megszállott
Franciaországban halálra kere
sett a Gestapo, Szent Agoston
Vallomásaiban talált feleletet
arra a lelki sóvárgására, ame
lyet egzisztencialista böleselete,
sőt a középkori egyház elmé
lyült ismerete sem tudott kielé
gíteni. Picard útja a tiszta in
tuiciónak, vagy méginkább és
pontosabban a lélek hirtelen
megvilágosodásának útja volt.
Edith Stein a délnémet hegyek
között egy katolikus tanyásgaz
da házában találkozott először
az élő. kereszténvségzel. Kirán
dulás alatt ott töltött egy éj
szakát Et reggel tanúja volt,
amint a gazda családjával és
béreseivel együtt elmondta a
reggeli imákat. Vallási érdek
lődését értelmi síkgn már előbb
felkeltette Scheler, akinek ta
nítványa volt, és Husserl, aki
nek tanszéke mellé nevezték ki
Freiburgba. De csak a keresz
tény áhítat konkrét meg-tapasz
talása villantotta meg előtte az
egyház fényességét. Csak akkor
érezte meg maga is "az isteni
erőt, amelyet a kereszt kőzve

tit azoknak, akik magukra vál
lalják". Edith Stein akkoriban
Reinach özvegyének házában

lakott s neki számolt be először
élményéről, amelyben "megnyi
latkozott Krísztus megváltó
szenvedésének győzelme a ha
lálfullánkja fölött". "S ez volt
az a pillanat - emlékezett visz
sza később -, amelyben hitet•
Ienségem végkép összeroppant,
a pillanat, amikor elmult zsidó
ságomra reá virradt Krísztus
hajnala". A felfedezés elvezette
Ediith Steint a kölni Kármelbe,
ahol mint Teresia Benedicta
nővér áldozatul ajánlotta fel
életét, hogy népéből minél töb
ben felismerjék 'IIzl"ael dicsősé
gét, aki Krisztus". S ezt az, ál
dozatát be is fejezte, akárcsak
Landsberg, valamelyik német
koncentrációs táborban. Senki
sem tudja, hogy miként és hol,
de valójában nem is fontos 
fűzi hozzá Hill -, mert hiszen
"Edith Stein felfedezése is szét
törte ,az idő és a tér bilincseit",

Egy bizonyos értelemben Hen
ri Bsrgson is kivétel a hét kö
zött. Böleselete korán elterelte
őt a pozitivizmustól az Abszo
lutunu megérzéséhes, szellemi
alakulásának későbbi folyamata
pedig fokozatosan "túlemeHe a
filozófia határain s megnyitot
ta saivét Isten Fiának igéi
előtt". Kezdte megérteni s mind
jobban szeretni az egyházat,
amelynek imáit is kérte halála
kor.• Dolgozójában a Szűzanya
mennybevételéről két. metszet
függött a falon. A katolicizmust
a judaizmus tökéletes beteljese
déseként fogta fel. Végrendele
tében, amely 1937 február 8-án
kelt, ki is jelentette, hogy nem
haboznék forma szerint is áttér
ni a katolikus hitre, de szem
ben az antiszemitizmus ször
nyű áradatával, amelyről tud
ja, hogy végig fog söpörni Eu
rópán, "azok között kíván ma
radni, akiket holnap üldözni fog.
nak". Másoktól eltérően azon
ban österreicher mégsem azt
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tekinti a döntő mozzanatnak,
hogy Berzson árulással vádol
ta volna magát a zsidóság el
lenében, ha felveszi akkor a ke
resztségnt. Szerinte ugyanis
Bergsonnak már régóta nem
volt semmiféle szellemi kapcso
lata velük. Ö úgy véli, hogy
inkább bölcsoletl fogyatékos
ságról beszélhetünk nála, a vi
lágos fogalom hiányáról a kö
telesség természete felől; ennek
a hiánynak következményeként
feledkezhetett meg Bergson ar
ról, hogy "az igazság és a sze
retet mindenekfölött álló ural
ma az ilyen szempontok és te
kintetek feláldozását is megkí
vánja tőlünk, ugyanúgy, ahogy
Abrahámtól is megkövetelte az
áldozat elhatárosását az Úr".
Bármint legyen is, nem kétsé
ges, hogy az evangéliumban ta
lálta meg Bergson az ő igazi
szellemi otthonát; Sertillanges
atya pedig, aki annyiszor be
szélgetett vele, halála után eze
ket írta: "Nem kételkedem, hogy
Istennél van a lelke".

Österreicher könyve, amely
oly sok szerétettel és együttér
zéssel készült, fontos adalék
korunk értelmi történetéhez. A
hét nagy szellem útkeresése és
reménykedése ujból csak gaz
dagította a katolikus gondolat
kincsestárát. Hill még. hozzáte
szi: az sem utolsó értéke a mű
nek, hogy megint rávilágított a
megtérés igazi folyamatára,
amelyet Léon Bloy a maga utá
nozhatatlan módján ekként érzé
keltetett Jacques Maritainhez
írott levelében: "Ön keres és ku
tat, mint mondja... O filozo
fia-tanár, ó eartesianus, Ön azt
hiszi, amit Malebranche, hogy
laz igazság valami, amit keres
hetünk ! Ön azt hiszi, hogy az
emberi szellem valamire is ke
pes! .. , Részemről kijelentem,
hogy soha nem kerestem
s nem is, találtam bár-
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mit, hacsak azt nem 'akarnók
felfedezésként leírni, hogy va
kon botorkáltunk rá egy kü
szöbre, ahonnan már a hasun
kon csúszva húztak be minket
a Fény palotájába". A kutató
értelemnek ilyen lebecsülését
alighanem valamennyien túl
zottnak érezzük, ami azonban a
hit kegyelmét él', a magasabb
dolgok megpillantását illeti,
Bloy költői szertelensége talán
nem is annyira szertelen, mint
amilyennek felületes olvasásra
tűnnék.

•
Minél szörnvűbb atomfegyve

rekej állítanak elő, annál szük
ségesebb, hogy szorgalmazzuk
felhasználásuk tilalmát. Nem
mintha a. modern hadviselés
egyéb eszközei leülönösképen
emberségesek volnának. Ezt iga
zán nem mondhatjuk el róluk.
Azatombombánál azonban, bár
milyen fajtájú legyen, nemcsak
azzal kell számolnunk, hogy
túlméretezett robbanás erejével
éget és rombol, hanem hogy
láthatatlanul sugározza szét a
pusztulást, s mi több, e halálos
sugárzás hosszú időn át meg
marad. Szemünk nem észleli
ezeket a sugarakat s miután
nincs semmiféle je1zöberendezé
se, nem f igyelmestet rájuk a
szervezetünk sem. Miről sem
tudva térnek haza a rádióaktiv
vá fertőzött hajó halászaí ikissé
talán fáradtabbak, valami rosz
szullét il', émelyíti őket, azt
azonban nem is sejtik, hogy
bennük már a halál. Mit míi
velnek a sugarak az emberrell
Hogyan nyilvánul meg 'az alat
tomos hetegségl Védekézhe
tünk-e ellene s van-e rá gyógyu
lás l Kérdések, amelyek a mult
ban még csak a kutatókat fog
lalkoztatták, ma azonban mind
annyiunkhan felmerülnek. He
lyesnek gondoltam tehát, ha
csupán azért, mert ép'pen a leg-



utóbbjettem szóvá Hedi Fritz
Niggli egyik írását, nem pihen
tetem azt. az újabb tanulmányát,
amelyben az atomfegyverek
élettani hatásáról értekezik.

Három csoportba sorolhatjuk
azokat az ártalmakat, amelye-·
ket az atomrobbanás. akár
urán-,akár hídrogénbombáé,
hoz magával: mechanikus sé
rülések, égési sebek és sugárba
tások. A mechanikus sérülések
kel röviden végezhetünk, mert
ilyeneket okoznak más, ismer
tebb robbanás ok is. Itt csak a
sujtott térség hasonlíthatatlanul
nagyobb. Legfeljebb azt jegyez
hetjük meg, hogy Nagasaki és
Hiroshima esetében nem a lég
nyomás közvetlen roncsolása
volt li legveszedelmesebb; sok
kal több embert öltek meg a
légnyomás miatt összeomló épü
letek és a szétröpülő törmelékek.

Égési sebeket okozhatnak itt
is a kigyulladt tárgyak és épü
letek. Az már azonban az, atom
robbanás sajátja, hogy tömege
sen adódnak u. n. "villám-égé
sek" is. Az a hőség váltja ki
ezeket, amelyeket a robbanás
gerjeszt. Maga az uránbomba is
több mint egy millió Celsius
fokra hevül fel azétesésekor. A
robbanás után azonban a levegő
jut izzásba, néhány mill'iomnd
másodperc után tűzgömb szökik
az égboltra s ebből a tűzgömb
bői, amelyben már a Nap hő
mérséklete uralkodik, hő-villá
mok csapkodnak szanaszét. Sze
rencse még, hogy ez a borzal
mas hőenergia a robbanást kö
vetően csak a másodperc töre
dékéig t.art, nem hatol be mélv
re és csak a közvetlenül kitett
helyeken éget. Feketére sült
deszkafalon világosan kirajzo
lódtak azoknak a növényeknek
körvonalai, amelyek előtte áll
tak; a növények semmivé lettek,
árnyékuk megmaradt. Az áldo
-zatok testén éles szegélyű égés-

felületek mutatták, hogy mit
hagyott rajtuk szabadon a ru
ha. Legjobban a világos színű

öltözék védte meg a testet. Hi
roshimában és Nagasakiban
ilyen villám-égéseket a robba
nás központjától négy kilomé
ter távolságig állapítottak meg.
Hősugarak mellett azonban

magsugarakat is termel a rob
banó bomba. Gammasugarakról,
neutronokról, béta- és alfaré
szecskékről van itt szó, arnelvek
mind érzékenyen hatnak az élő
lényekre. Azt a sugárzást, amely
a robbanás után egy percen be
lül végbemegy, kezdeti sugár
zásnak hivják,azt a sugárzást,
amely utána áll be, visszama
radó, vagy üledék-sugárzásnak.

Nézzük előbb a kezdeti su
gárzást. A gammasugarak olyan
sugár- vagy hullámcsoportba
tartoznak, amelyekből egyeseket
a legpontosabban ismerünk.
Ilyen a fény, amelyet szemünk
akkor tud észlelni, ha a hullám
hossz OA és 0.76 ezredmillimé
ter közt mozog; la rádióhullám,'
amelynek hullámhossza sokkal
ta nagyobb, és a röntgensugár,
amely áldása lett az emberiség
nek. Minél rövidebb a hullám,
annál nagyobb a sugárzás ener
giája s annál mélyebbre hatol
nak be la hullámok az anyagba.
A gammasugarak is röntgensu
garak, csak még rövidebbek és
még nagyobb erejűek, mint a
közönséges röntgensugarak. Az
uránbomba gammasugar-ai pél
dául a központtól egy kilomé
ter távolságban is 3 millíó elek
tronvolt átlagenergiát tartal
maznak, mig a közönséges rönt
gensugarak energiája kereken
200.000 elektronvolt.

A röntgensugarak, m~nt tud
juk, nemcsak az élő és élettelen
testek belsejének fényképezését
vagy szemrevételezését teszik
lehetövé, hanem rákos dagana
tok roncsolására is felhasznál-
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hatók. A röntgen-, gamma- és
más ultrakemény sugarak
ugyanis eltörölhetetlen nyomo
kat hagynak az élő szővetekben,
mert amint kvantumaikat szét,
osztják, u. n. másod-elektrono,
kaf termelnek, amelyek ionizál
nak, úgy hogy nyomukban kü
lönböző vegyi változások lépnek
fel. Ezek a változások zavardák,
gátolják és megsemmiaítík az
életfolvamatokat, Megáll a sej
tek osztódása, médosulnak az
öröklési anyagok, sejtek és szö
vetek pusztulnak el, A neutró
nok, ezek az atommaghoz tarto
zó részecskék, más módon ve~
gyűlnek az anyaggal, élettani
hatásuk azonban végűl is meg
egyezik a gammasugarakéval.

Az élőlények különböző mér
tékben érzékenyek la röntgensu
garak iránt, amelyeknek ada
gólasát az u. n. r-egységekkel
mérjük. Rovarok, baktériumok
és viruszok fölöttébb ellenállók
s hatalmas adagokat baj nélkül
elviselnek. Az átlagosan halálos
adag, mikor is a besugárzott
tömegnek . a fele elpusztul, a
gyümölcslégynél 80.000, a csigá
nál 20.000, a házinyúlnál 750, ft

patkánynál 650r - 'az embernél
mindössze 400 r. Ezek a számok
arra a sugárzáara vonatkoznak,
amely a mondott mannviségben
a test egész. felületét éri, egyéb
ként ugvanís, ha a sugaraknak
csak kisebb felület van kitéve,
v,agy az egész mannviséget hosz
szabb időre elosztva nyujtják,
az ember is sokkalta nagyobb
adagokat bir el.

Ami a kutatókat méltán meg
rettenti, az a körülmény, hogy
a sugárbetegségben végzetes
automatizmus dolgozik, amellyel
még nem tudtak megküzdeni.
Ha egyszer már bajt okozott a
sugár, a katasztrófát nem lehet
feltartani: ,az első szakaszra
automatikusan következik 'a má
sodik, azután a harmadik s
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utána. a halál. Az emlősökön
végzett ilyen irányú kísérletek
eredményeit sajnálatosan iga
zoIták azok a tapasztalatok..
amelyeket Hiroshima és Naga
saki lakosainál szereztek, Há
rom csoportot állapíthattak
meg. Az első csoport olyan ie
lenségeket mutatott, amelyek
gyors halállal végződtek; azok
kerültek ebbe, akiket mintegy
600 r sugártömeg ért. A besu
gárzás után egy-két órával rosz
szullét fOgiÍa el őket, hányni
kezdtek, még a nap folyamán
hasmenésük támadt, majd gyul
ladások a szájban és torokbam,
a második héten láz, hirtelen
lesoványodás, véres hasmenés,
kisvár-tatva halál. Tragikus
mozzanat volt, hogy.,az első nap
jelenségei a következő napok-
ban nem ismétlödtek s a bete
gek már gyógyulásukat remél
ték. Azok, akiket átlag 400 r su
gártömeg ért, az első két óra
hányása után nem kaptak has
menést. Néhány napon át, oly-
kor két héten keresztül is
aránylag jól érezték magukat.
A harmadik héten azonban
egyes szöveteik vérezni kezdtek;
főleg a száj nválkahártváí. Ki
hullt 18 hajuk, daganatok 'tá
madtak a szájban, a gyomor
ban és a belekben. Gyors leso
ványodás, láz, orrvérzés ég
hasmenés u tán sokan már a ne
gyedik héten meghaltak s még
a tizenkettedík héten is történt
halálozás. Ebbe a második eso
portba tartozóknak kereken 51}
%-a azonban hosszabb-rövidebb
időre továbbra- is életben ma
radt. A harmadik csoport tag
jai, akik csak kisebb sugárzást
szenvedtek, eleinte nem sokat
éreztek. Két hét múlva azonban
nekik is kihullt a hajuk, ét
vágytalanságba estek, hasmené
sük támadt, s ha nem is hal
tak meg, krónikus sugárbeteg
ség fejlődött ki náluk.



Mindezekkel a külső jelensé
gekkel párhuzamosan súlyos
-változások történnek a szerve
%etben is, amelynek szerveí kü
lönbözőképen viselkednek a su
garakkal szemben. Rendkívül
érzékenyek a vérképző szervek,
mínt a csontvelő, Nagy mérték
ben ártanak a sugaraka gyo
mor és a bél nyálkahártyáinak,
amelyek megduzzadnak, vér
:zésnek és burjánzásnak indul
nak, úgy hogysokszoros fer
tőzések állnak elő, amelyek el
len a vérszegény szervezet nem
tud már kielégftően védekezni.
A betelf kezelése rendkívül ne
hézzé valik és csak várátömless
tések és szérumbefecskendezések
biztatnak némi eredménnyel.

Fritz-Niggli részletesen kitér
arra, amit XII. pius pápa is
hangsúlyosan kiemelt legutóbbi
beszédében. érzékenyek az örök
lési tényezők is, amelyek n FoU
gárzás nyomán visszafordttha;
iatlanul megváltozhatnak Ezek
a mutáeiók ritkán jóindul,atúak
11 mínt feltételezik, többnyire a
pusztulás irányában haladnak,
Igaz ugyan, hogy látszólag nem
léptek fel nyugtaianító változá
'Sok azoknak a japán anyáknak
gyermekeinél, akiket atomsuga
-rak értek. Figyelemibe kell azon
ban venni, hogy az erősebben,
'tehát 400 r-nyi sugarak által
sujtott férfiaknak és nőknek
legalább a fele meghalt, s hogy
a halál-tényezőkkel fogant mag
zatok zöme már méhbelí életé
nek legelső idejében elpusztul
hatott. Másfelöl azonban a mu
1ációk egyébként is visszaütő

természetűek s így meg kell
még várni a későbbi nemzedé-
keket. .

A Japánra ledobott uránbom
bák 1-2 kilométeres körzetben
sugároztak ki 400 r-nyi, közepe
sen halálos adagot. A hidrogén
bomba, amelyet nemrégiben
:próbáltak ki, állítólag 600-sz9r

erősebbnek bizonyult s 5 kilomé
teres körzetben mindent elpusz
tított. Hogy a halálos kisugár
zás területe milyen mértékben
nőtt meg, . arról még semmit
sem közöltek.

Az egész kezdeti sugárzás,
amely a sugárbetegség fő oko
zója, a robbanást követő első

percben megy végbe és fejező
dik be. Energiáját azonban köz.
li az ott talált anyaggal, amely
rádíóaktivvá válván maga is
sugározni kezd s a bomba rá
dióaktív hasadási termékeivel
együtt megfertőzi a környező

vidéket. A víz, a föld és a ha
mu mind' veszély forrása lesz
az élet számára. Az üledék-su
garak ugyanis épIfúgy hatnak
az, élőlényekre, mint az eredeti
sugarak, csak az erejük' kisebb
és kevésbbé koncentráltak. A
rádióaktív elemek szétesése
után megszűnik a sugárzás, a
sérülés azonban. amit már okoz
tak, tovább roncsol az élőkbell
és a közölt adag mennviségétöl
függően halálba is viheti őket.

. Nem csoda így, hogy egyre
nagyobb probléma lett az, em
ber megvédése a sugárzó ener
giával szemben. Tudjuk, hogy
ólom- és betonrétegek gátolják
útjukban a sugarakat s kellő
vastagság mellett át sem enge
dik őket. A rádióaktiv területe
ket ki lehet üríteni s az ionizá
ciót mérő eszközök és a Geiger
Müller-féle számláló segítségé
vel a veszély elmúlását is meg
lehet állapítani. Még fontosabb
azonban az a legújabb felfede
zés - s ez, keltheti Fritz.-Niggli
tanulmányából a leg'lJRgyobb
figyelmet -, hogy vannak anya
gok, amelyek az élő szarveset
be jutva csökkentik, sőt semle
gesítike ' sugarak hatását.

Ma már kísérletekkel igazolt
tény, hogy emlősöket bizonyos
vegyszerekkel közömbösíteni le
het. Meghatározták például azt
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az egyszeri sugáradagot, amely
az egereket 14 napon belül fel
tétlenül elpusztítja. Ez az ad-ag
az ultrakemény sugarakból, ami
lyenek az atomrobbanáskor ke
letkeznek, valamivel magasabb,
mint a közőnséges röntgensuga
rakból. Ha azonban cysteint
vagy cvsteínamddot fecsken
deznek besugárzás előtt az egér
ereibe vagy hasüregébe, akkor·
túléli a halálos adagot Hogy
miért van így, még nem tudták
kideríteni. Ezen az ú ton to
vább haladva ma már egész
csomó védőanyagot sikerrel
próbált ki a tudomány. Ilyenek
az aminosavak, mint aglutat
hion és cystein, a histamin,
kénhugysav, cvanid, natrium
acid. Sajnos azonban, mind
ezek az anyagok csak abban az
esetben hatásosak, ha a besu
gárzás előtt egy órán belül ke
rültek a ezervezetber nagyobb
időtávolság esetén teljesen ha
tástalanok,

A kutatás további feladata
most már, hogy az emberre vo
natkozóan is pontosan megálla
pítsa az egyes anyagok védő

hatását, és e hatás feltételeit.
Remélhetjük tehát, ho-gy leg
alább részben enyhülni fog az
az ,aggodalom, amellyel ma az
atombombára tekintünk. Még
megnyugtatóbb lenne természe
tesen. ha nemzetközi megegye
zés útján elejét vennék atom
bombák készítésének s az
egyezmény megtartásáról meg
felelő eUenőrzéssel is gondos
kodnának.

•
ArnOld Schőnberg, ez a sokat

vitatott, de kétségkívül nagyte
hetségű zeneszerző 1951-ben halt
meg Los Angelesben. Folyóira
tunk 1951 októberi 'számában
írtam is akkor róla. Arról azon
ban csak most, utólag értesül
tem, .hogy néhány nappal halá
la előtt mutatták be Darmstadt-
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ban az "u~ zene nemzetközi so
rozatában' egy operáfának kö
zépső részét "Tánc az arany
borjú körül" címmel. Magáról
az eperáról azonban a címen
kívül - "Mózes és Aron" 
senki sem tudott akkor semmi
közelebbit, Két évvel előtte

Schőnberg úgy nyilatkozott egy
németországi látogatójának,
hogy amikor munkához fogott,
nem gondolt arra, hogya teljes
darab színre is kerüljön. Erről
- mondotta - talán csak a tá
voli jövőben lehet szó, ha már
elektromosan gerjesztett, színté
tikus hangokkal is rendelke
zünk. Röviddel Schőnberg ha
lála után Hermann Scherehen,
aki a darmstadtí bemutatót ve
zényelte, terveegette ugyan a
teljes opera bemutatását a fi
renzei "zenei május" keretében,
de annyi nehézségbe ütközött,
hogy hamarosan lemondott ró
la. A nemzetközi zenei világ,
amely a legnagyobb érdeklődést
tanusitotta az opera iránt, las
sanként tudomásul vette, hogy
be kell érnie az említett tánc
jelenettel.

Annál nagyobb meglepetést
keltett mindenütt, hogy Ham
burgban most mégis bemutat
ták a teljes operát. Március 12
én volt a premier, amelyre két
éven át készültek elő. A hagya
tékban talált partiturá ugyan
iscsak a lényeges hangsorokat
tartalmazta s a zenekar számá
ra még ki kellett dolgozni, fi
gyelembe véve az odajegyzett
hangssereléei utasításokat. Az
özvegy kérésere Scherchen és
Winfried Zillig, aki Schőnberg
tanítványa volt, vállalta a ké
nyes él> merész feladatot. Zillig
készítette el a zongorakivonatot
is, amely nélkülözhetetlen az
operák betanulásához. Maguk II
próbák három hónapon át sza
kadatlanul folytak, mert az éne
késeknek egészen rendlkívüli in-



tonáeíós nehézségeket kellett le
küzdeniök.

Ilyen előzmények után történt
meg a bemutató, amely a be
számolók szerint 'a vártnál is
nagyobb sikert aratott. A szö
veg, amelyen semmit sem vál
toztattak, teljesen Schőnberg

alkotása, akÍ Mózes második
könyvének 2,3 és 32-ig fejezete
it öntötte formába, míndvégíg
a hívők lelkiségével. úgy hogy
a bírálók egyöntetűen ezt az
operát nyilvánítják most Schőn
berg vallási és bölcseleti főmű
vének.

Az első felvonás négy jelenet.
ben tárja elénk Mózes külde
tését és Izrael népének azt az
elhatározását, hogy kivonul
Egyiptomból. Isten szól a csip
kebokorból Mózeshez, majd
amikor Mózes visszariad a
feladattól, Isten azzal is báto
rítja, hogy Aronban erélyes
segítőtársra fog találni. A pár
beszédben, amelyet a fivérek
folytatnak a pusztaságban. már
élesen kiütköznek egyéniségük
ellentétes vonásai, amelyek a
dráma tulajdonképeni tartal
mát adják. Mózes a P.'ondolko
dó, az Isten közelségében levő
miszfikus, aki mély, "megvilá
goaított" hitében "megérti" a
Láthatatlant. Áron, aki tud be
szélni az emberek nyelvén és
gyors a cselekvésben, minden
porcikájában itt jár a földön:
Isten létéről csak jelek és cso
dák győzhetik meg s a többiek
meggyőzése végett is ilyesmik
hez ragaszkadik, S valóban,
Mózesnek három csodát is kell
művelnie ahhoz - kígyó a bot,
ból, kelevények előidézése és
eltüntetése, vér a vízből -,
hogy a láthatatlan Istentől vi
szolygó népet- az Igéret földje
felé útnak Indíthassa.

A második felvonás azzal
kezdődik. hogy Aron és a nép
türelmetlenül várja a kinyilat-

koztatás hegyén időző Mózest.
Következik az orgia az arany
borjú előtt, amellyel Aron meg
akarja nyugtatui őket, utána
pedig a nagy összecsapás a fi
vérek között, amelyben Mózes
pozdorjává zúzza a kőtáblákat
és kétségbeesetten kiált fel:
"Igy hát vereség lett a sorsom.
Örültség volt míndaz, ami el
mémet feszíti. Míndaz, amit el
sem szabad mondanom és má
sok sem mondhatnak el! O szó,
te Szó, te hiányzol nekem!" A
harmadik felvonást az itélő
szék vezeti be, amelvet Mózes
tart Aron fölött. Ráolvassa a
bűnt, hogy megrontotta lsten
eszméjét és elszakította a népet
az egy igaz Istentől. Amikor- az.
után mégis szabadon engedi fi
vérét, Aron már nem tudja el
viselni a szabadságot s holtan
esik össze. A jövőt, amely Iz
rael népére vár, Mózes ekként
festi meg: "Mindannyiszor, ami
kor elhagyjátok a sivatag
igénytelenségét és azon vagy
tok, hogy ragyogó képességei
tekkel a legnagyobb magasla
tokra emelkedjetek, le fog tite
ket tasútani onnan az, hogy
visszaéltek a sikerrel, ujbél és
ujból letaszít a sivatagba... A
sivatagban viszont legyőzhe
tetlenek vagytok s el is éritek a
célt: együtt az Istennel."

Csupán költői befejezésnek
szánta-e Schőnberg ezeket a
sorokat vagy próféciának is,
nem dönthetjük el. Bizonyos
azonban, hogy Schőnberg mesz
szemenően hatása alatt állott
az akkori eseményeknek. Ope
ráfának értékét mindenesetre
nem a szöveg; hanem a zene
határosza meg. Ez a zene pedig,
mint a Neue Zürcher Zeit,u""g
kiküldött kritikusa írja, vala
mi kimeríthetetlen gazdagság
ról tanúskodik. A mű szerkezeti
egységét a Schőnberg képvi$6~
te tizenkettes skála biztosítja,
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.amelyre a mű több, mint két
ezer taktusának mindegyike tá
maszkodik. Szigorú rendszer ez,
de a rendszeren belül példátlan
a hangbeli és formai változa
tosság. A csipkebokor-jelenet
"üvegszerű" színei, Mózes és
Aron hangjának éles megkü
lönböztetése - mikor is Mózes
nélSchőnberg az általa a "Pi
errot Lunaire" számára 1912
ben felfedezett ritmikus beszé
det használja -, a tömegkóru
sok polifon remekei, a Mózesre

A KIS ÚT

várakozók suttogő hang'j~i, az
aranyborjú imádóinak önfeledt
kiáltásai, a táncorgia zitmusaí,
amelyek látszólagos primitivsé
güleben a "bibliai őstájat" ze
neileg is betöltik: mindes a leg
magasabb plasztika, amelyet
művész 'a zenével elérhet. A be
mutató után megegyeztek a
vélemények abban is, hogy a
zenei szinpad fejlettségének mai
foka mellett ezt az operát egye
dül az oratórium formájában
adhatják elő.

K amolyan és valósúgosam értik-e a katolikus lelkiélet nagy és
kis mesterei, mikor a "szenvedés édességéről" és a "szenvedés
szeretetéről" beszélnek? Lehet-e a szenvedést szeretni? Hiszen az
emberi természet ösztönösen irtózik minden kíntól, sőt minden
kellemetlentől.Hogy engedheti az Egyház, mely egyebekben olyan
józan és természetes, az ilyenek emleaetését, melyek mögött ott
kisert a természetellenesség?

A kis iskolás tanuló, aki leg
feljebb az alapműveletekig ju
tott el, nem érti a differenci
álszámítást. Az az ember, aki
táne-, és cigányzenén nevelke
dett, íszonyodűk Bach és Wag-

. ner mőveitől. És milyen keve
sen értik meg a művészi lé
nyege~ la festett képben! Csak a
vallás magasabbrendű élmé
nyeit értenék-e meg hát a val
lásilag kevésbbé műveltekT

Valóban, olyan szobtilis és
finom: probléma megértéséhez,
mint a "szenvedés szeretete",
magasrendű vallási műveltség
kell. Az ösztönösen vallásos épp
oly könnyedén megérti, mint a
született tehetség a magasabb
rendű zenei alkotást és a ma
.tematíkaí tehetség a maga
sabbrendű számtani művelete-
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ket. A többi egyszerű, hétköz
napi embernek azonban e téren
is éppen annyit kell tanulnia,
olvasnia, ismernie, átélnie,
hogy eljusson a magasabb, ösz
szetettebb élmények és ismere
tek elsaíátításáíg, mínt a szel-
lelni élet egyéb területén.

Mentségül szolgál minden két
kedő megnyilatkozásnak, hogy
katolíkus réssről gyakran és
könnyelműen éppen azok dicse
kednek a "szenvedés szereteté
vel", akik alapismereteit sem
sadátították ela szenvedés ka
tolikus szemléletének. Azokra a
műkedvelő mártirkákra gondo
lunk, akik glóriát illesztenek
fejükre, ha lekésnek egy villa
mosról és egy haldokló Szent
Agnes mosolyával viselik gyo
morrontásuk fájdalmait. Ezek



emlegetik úton-útfélen, - ken-e,
nem-e -a "szenvedes édessé
,ét".. Persze az első komoly és
Igazi próbatétel leteríti őket és
teleharsogják kö~yezetüketb ..
ten rettenetességeről és kegyet
lenségéről szóló siralmaíkkal
vagy éppen káromlásaikkal.
Könnyelműenbánnak a "szen

vedés szeretetének" és a "szen
vedés édességének" gondolatá
val egyes buzgó imakönyv- és
elmélkedésírók is,akik azzal
vélik fokozni olvasóik jámbor
ságát, hogy mondanívalóikat
minél érzelmesebb stílusban ad
ják elő. Ezek a legegyszerűbb
lelki és vallási élményeket is a
dicsőítő jelzők, tulzó kifejezé
sek vattájába csomagolják, ahol
a lényeghez nem lehet hozzá
jutni a szótól, s a fellengzős

forma kiszikkasztja és megöli
a tartalmat és elveszi az él
mény hitelét.

Emberi természetünk valóban
irtózik minden ssenvedéstől.
Bölcselkedni csak addig tudunk
felőle, amíg magunk bele nem
esünk. Megrendítő példája en
nek Jób és barátai esete. A
derék és okos barátok mennyi
bölcseséget tudnak elmondani
a szenvedésről, Isten rendelésé
ről, büntetésről, a nyomorú
ságban fetrengő és Isten irgal
máért üvöltő Jób felett! Meny
nyit kesereg ez, hogyan gyötri
elméjét, hogy csak meggyőzhet
né Istent és rábízhatná öt: sza
badítsa meg szenvedéséről! És
lám, Isten nem az okoskodó ba
rátoknak ad igazat, akik az Ö
igazságosságát és bölcs végzé
seit dícsérik. hanem az irgal
máért üvöltő Jóbnak. Elannyi
ra, hogy csak Jób kedvéért bo
csát meg nekik.

Nemcsak a sivatagi pátriárka,
de az ujszövetsé~ vértanú szent
je is megborzad a szenvedés
előtt. Szent Perpetua, 'a, bájos,
fiatal anya, akinek nevét min-

dennap emlegeti az Egyház a
misében, vértanúsága előtt írott
megrázó önvallomásában nyil
tan feltárja, hogyan borzadozik
a börtöntől, a zsufoltságtól, a
sötétségtől, hogyan reszket fi
aoskájáért, És elmondja azt is,
többi vértanútársa hogyan kéri
őt, könyörögjön Istenhez Iáto
másárt. "Igy megtudhatfuk, mi
vár ránk. Szenvedés, vagy ki
szabadulás]" - mondogatják
neki.

A kereszténység viszonya a
szenvedéshes ennek a természe..
tes emberi magatartásnak figye
lembevételén alapszik. Máskü
lönben hogy lehetne megma
gyarázni, hogy az Egyház kez
dettől fogva annyit igyekezett
tenni míndennemű szenvedés
enyhítése ~rdekébenTI Midőn te
hát híveit a szenvedés elviselé
sére buzdítja, nem öncélúan te
szi, hanem azért, hogy rászok
tassa őket az Isten' akaratával
való együttműködésre, Jézus
Krisztushoz valö hasonuláara és
hozzásegítse őket a szenvedés
gyümölcseihez. '

A szenvedés ugvanis olyan
gyümölcsöket teremhet, melyek
nek a külsö héja mérhetetlenül
keserű, de belül kimondhatat
lanul édesek. Még az az ember
is, aki csak immel-ámmal, ke
seregve és nehezen fogadja az
Úr végzéseit, olyan kegyelme
ket kaphat általa, melvekre
nem is gondolt volna szenvedé
se-i előtt. Mikor az e'gyslZerű, bű
nös ember szenved, akkor kese
reg, riadozik, viaskodik miatta
Istennel. De mikor utána van,
érzi, hogy valamivel gazdagabb
lett, több lett, tísstultabban,
érettebben látja a világot és
eddig nem látott értelmét látja
a dolgoknak.
Sőt még többről is lehet sző,

Szent Perpetua, midőn láto
másos álmában felmegy a ssör
nyű érclétrán az égi mezőre, hol
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a J Ó Pásztor feji juhait" ez s,aj
tot nyujt feléje, hogy harapjon
belőle. És amikor felébred, még
ott v.an a' mennyei eledej édes
íze a szájában. Minél tökélete
sebben megnyugszik valaki Is
ten akaratában, minél tökélete
sebben együttmunkálkodik Ve
le a megpróbáltatásban, annál
többet sejt meg 'a szenvedés tit
kairól. A lelki élet magas fo
kán álló keresztény lélek, a
mísstikus - Isten különleges
kegyelméből-odáig juthat eb
ben a megsejtéaben, hogy az va
lami csodálatos külső békessé
get, örömöt, édességet vált ki
a lelkében. S ekkor abból is
megért valamit, hogy a meny
nyei Atya mért éppen a szen
vedést választotta a megváltás
és az elégtétel eszközéül, noha
más eszközt is válasathatott vol
na, és miért hagyta meg a J ó
Pásztor a szenvedés lehetőségét

a Kálvárba-hegyen lezajlott ál
dozat után is bárányai és min
den ember számára. Ez azonban
misztikus élmény, amelyet a
misztikus is csak dadogva tud
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elmondani, más ember pedig
nem tud átérezni.

Más tehát Isten, Jézus iránti
szeretetből szívesen szenvednf
és más a "szenvedés édessége"
Ez utóbbi: mísztikus ajándék,
az pedig egysze'rű emberi erő-

. feszítés, mellvel Isten kedvéért
megkíséreljük gyöngeségiink,
gyarlóságunk fölé emelkedni.
Egyik Isten ajándéka a rendkí
vüli lelkek számára, a másik a
mí ajándékunk Isten számára,
akik nem vagyunk rendkívüli
ek, hanem igen sokszor nagyon
gyöngék' és gyarlók, akiknek ez
az ajándékozó szándéka és moz
dulata gyöngesegünk miatt oly
sokszor külső kudareba fullad.

De Isten nem a külsőségeket

nézi. Ra gyarló módon tudunk
is csak szenvední, nem vész
kárba egyetlen sóhajtásunk
sem, amelyen át keresztjeink
alól feléje nyujtjuk fájdalma
ink piros virágait.

S a tiszta fogalmak mellett
ennek a ténynek ismerete is
igen fontos és igen megnyugta
tó számunkra. s. i:


