
irtására alkalmazzák. A háború be
fejeztével sietett is' vissza Fermi a
katedrára, ezúttal a chícagoí egye
temre, ahol további érdekes kísér
leteket folytatott az immár bősé

gesen rendelkezésre álló neutronok
kal. Az utolsó években a kozmikus
primér-sugárzás elméletén kívül
elsősorban a mezonokra vonatkozó
kutatásaival gazdagította a tudomá
nyos megismerést.

Megszámlálhatatlan díszdoktorá
tus, akadémiai tagság és egyéb ki
tüntetés tanúsítja, hogy Fermi tel-

A KIS ÚT

[esítményeít az egész világon el
ismerték szaktudós-társai. Annál
tragikusabb ...-,. fejezi be a tanul
mányát Maeder -, hogy Fermit
aránylag oly fiatal korban rák öl
te meg, éppen az a betegség,
amelynek kezelésére az ő kutatásai
nyitottak egészen új utat az orvosi
tudományban. Olyan utat, amely
nek pontos kimunkálása ma még
sok fáradozást kíván, de talán már
a közeli jövőben is lényegesen meg
növeli a gyógyulás kilátásalt.

A tökéletes bánoita~ is el lehet érni bűneink bocsánatát, a
.<;úlyos bűnőkét· is. Mi szükség van akkor (ll gyónásra?

A tökéletes bánat nem arra való,
hogy gyónás nélkül mehessünk ál
dozni, ha súlyos bűn terheli lel
künket. A tökéletes bánat áldozás
céljára nem pótolhatja a szentgyó
nást. Más célra pótolhatja, ameny
nyiben föltett szándékunk, hogy az
így megbocsátott bűnöket alkalom
adtán meggyónjuk.-Igy például
rendkivüli esetben az utolsó kenet
szentsége előtt, ha a beteg már
nem tud gyónni, s rendes esetben
is, ha az ember meg akar igazul

-nL "Az azonban- szükséges - írja
Schütz Antal - hogy <l tökéletes
bánat magában foglalja a törede
lem szentségéhez való járulás őszin

te vágyát (az idő közelebbi meg
jelölése nélkül). Hiszen a tökéletes
istenszeretés mindent meg akar
tenni, amit Isten akar; tehát akar
ja igénybevenni azt a fórumot is,
melyet Isten a bűnösök számára
rendelt. Ezt a szándékot utóbb az
tán végre is kell hajtani, mert
csak úgy bizonyul komolynak. To
vábbá azért is köteles minden bű-

nös bűneit az Egyház kulcshatal
ma alá bocsátani, hogy megfelelő

elégtételt lehessen kiróni, és hogy
biztosítva legyen az annyira vesze
delmes szubjektivizmus önáltatásai
ellen."

Aki már a szentséghez járulás
előtt kívánja a megigazulást, elér
heti a tökéletes bánat útján; ez
azonban rendszerint nem könnyű

annak, akinek nincs benne kellő

lelki gyakorlata. Nehéz ugyanis jó
bánatot indítania magában annak,
akit semmiféle veszedelem 'hem fe
nyeget, vagy erre különös indíték
nem késztet. A bánat említett gya
korlatának, készségének elsajátítá
sára a legjobb utak egyike az esti
elmélkedés. Aki este lefekszik, so
sem tudhatja csalhatatlan biztos
sággal, vajjon fölébred-e reggel. S
aki ezen gyakran elmélkedik, meg
felelő lelki készséget fejleszt ki
magában arra, hogy bármilyen hir
telen veszély vagy váratlan meg
betegedés alkalmával föl tudja kel
teni a tökéletes bánatot.
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A tökéletes bánat legigazibb idő

szaka életünk vége, akár váratla
nul köszönt ránk, ak.ár várjuk be
köszöntését. Ilyenkor többnyire
meglepően könnyen leválnak az
emberről azok a kötelékek, me
lyek a földi érdekekhez kötik, s
fönntartás nélkül, olykor hősies

áldozatokra készen tudja Isten ke
zébe ajánlani lelkét.

A szentségí gyónás krisztusi ere
dete kétségtelen. A korai keresz
tény időkben ritkábban járultak a
bűnbánat szentségéhez, hiszen a
keresztények az üldözések száza
daiban, olyan minden pillanatban
mártírságra kész hősies erényes- .
ségben éltek, hogy általában ke
vésbbé engedtek a halálos bűnök
kísértéseinek, A gyónás gyakorisá
gára vonatkozólag az első rendele
tet a XIII. században a IV. late
ráni zsinat hozta, előírva, hogy

NAPLÓ

minden értelmi képességei birto
kában lévő kereszténynek (nálunk.
hétéves kortól) minden évben egy
szer szeritgyónáshoz kell járulnia.
Minthogy az évente egyszer köte-
lező szeritáldozás idejét az Egyház
a husvéti időre írja elő, ezt az évi
gyónást is általában husvét körül
szokták elvégezni;

A csak kissé is igényesebb lelkí
életre törekvő hívő azonban - kü
lönösen Szent Pius pápának a gya
kori szentáldozásra vonatkozó ren
delkezései óta - nem éri be ez
zel az évente egyszer való szent
gyónással, hanem gyakrabban járul'
szentgyónáshoz, Hiszen a gyónás:
krisztusi eszköz a bűnök bocsána
tára, a hívőnek nagyobb bizonyos
ságot ad, az ideigtartó büntetések
legalább egy részének elengedését
eszközli, végül következetes jó ke
resztény életre segít. O.

A FELSZABADULAS tizedik évford'ulóját üljük. A gy6zel~
mesen. előrenyomuló: ezouiet hadsereg az utolsó ellenséges csapa
toktól is megtisztította az ország teridetét. Magyar fökfön (]J há
ború végetért.

Az ország keleti felében már rendes mederben folyt az élet, (J;

nyugatiban éppen csak most kezdett pihenni. Aki szétnézett a
sZ'ikrázó áprilisi ég alatt, még mindenütt a háború nyomait látta:
sebeket a földön, sebeket a seiuekben, de a sebek mÓír kezdtek
behegedni, s a bíztató tavaszban friss zöld lombokat haitott a re
ménység.

Aki a pincéből kilépett, először azt vetté számba, mit vesz.tett
és mije maradt meg. S a magyar író, ahogy annyi társát és ba
rátját várta - és hiába: nem egyszer mormoüa el magában Arany'
János "Ráchel"-jának sOlf'ait: "Ime, a szép tavas", kiesett az év
ből, - Egy nemzedék holt ki az emberiségből . . ." Meyritkult, na
aúo» megritkult e nemzedék. Szerb Antal, Halász Gábor, Sárközi
György, Gelléri Andor Endre, Pap Károly, Radnóti sua». köl
tők, novellisták, kritikusok, regényír6k, s mind humanisták a
szónak abbani a nemes, tiszta, mély értelmében, melye nemzedék
legjobbjait egyre határozottabban jellemezte, mint tiltakozás az
erőszak ellen és helytállás azembertelenségben .', De mí!), moaá»
bart ezt a "kiesett tavaszt" Balf és Abda és Mgerok ést bombá-
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