
fokozza a rádióaktivitásnak atom
robbanás folytán beálló növekvése.

2. Hőmérséklet. Egyesek szerint
az atomrobbanásból származó tör
melékek visszaverik a világürbe
a napsugarak kisebb-nagyobb há
nyadát s emiatt csökken a hőmér
séklet a föld felszínén.

Valójában azonban mondja
Machta és Harris - a napsuga
rak erejének bármily csekély csök
kenését még az alatt az idő alatt
sem észlelhették, amíg az atomfel
hők fönt úsztak a levegőben. Ebben
egyébként nincs is meglepő, mert
az atomrobbanás által fellökött
anyagi részecskék tömege egy por
viharból vagy erdőégésből eredő

anyag-tömeghez képest oly csekély..
hogy érzékelhető vagy mérhető ha
tást nem is várhatunk tőle.

3. Rádióaktivitás. A természetes
rádióaktivitás és a kozmikus suga
rak teszik a levegőt elektromos ve
zetövé. A rádióaktivitás emelkedé
se tehát, amit az atomrobbanás
idéz elő, minden robbantás után
napokra megnöveli a légkör elek
tromos vezetőképességét.

Ez a jelenség valóban fennáll 
jelenti ki a két tudós -, de szél
sö feltételek mellett sem járhat
más következménnyel, mint azzal,
hogy zivatar esetén kevesebb a vil
lámcsapás.

A KIS ÚT

Fiibbsziir olrast.am lclki könyvcklJcn, hogJ! a «zeretetben. nem
szabad különb seitet tenni az emberek között, hanem éppen ellenke
ző eg, azokhoz kell leakedvesebbnek lennünk, akik a lenketlemet-
l.enehhelc- .

Nekem ez az i.gazságo.'!sá.o és az ő.'!zinteség ellen, való vétsé.Q
nek t űnik, Mégis csak más bánásmódot érdemei az, aki mindig
nafJylelkű, áldoeaios. hűségcs 1JOU oelem. szemben. aki fegyelmezi
magát, türelmes, seeréns) stb.• mint az, aki mindezek ellenkeeáie.

És hát: az Wetőknek mea is kell látniok; hOfJ.1i ezeretetremélte
maaaiartásukkat az ernberből ki1Jáltják a seeretetct - hányaveti
rossz, önző maoatortásulckul pedi.Q eli-esetik a.z embereket. Ebblíl
aztán le 'is vonhatják n koneekoencuikai ...

Mindenekelőtt különbséget kell
tennünk a szeretet érzelme és a
szeretet erénye között.

Szokás azt mondani, hogy a sze
rétet érzeimét nem lehet erőltetni.

Ez igaz. De lehet előmozdítani, kor
rigální, fokozni elmélkedéssel. Ha
őszintén elmélkedem azon, miért is
szeretek. illetve nem szeretek va
lakit, akkor nagyon hamar rájő

vök, hogy »természet-szerűleg«azo
kat szeretem, akiknek a lénye nem
kíván tőlem semmiféle testi-lelki
megerőltetést, - aki hízeleg (per
sze nem durván) önszeretetemnek
és hiúságomnak - aki nekem anya-
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gilag vagy társadalmilag vagy
»életérzósem« fokozásában hasznos.
A »kellernetten emberek« pedig
azok, akik lényük által áldozatos
ságra, türelemre, szerénységre, alá
zatos magatartásra kényszerítenek
és ezzel nekem terhemre vannak,
kényelmetlenek, »nem szeretem
öket! Holott, hát tulajdonképen
nagy szolgálatot tesznek nekem,
mert a jobbik énem érvényesülé
sét kényszerítik ki belőlem. Ha
ezt őszintén vécígclmélkednónk, sok
embert sokkal könnyebben visel
nénk el, mint eddig.

Egy másik elmélkedési pont le-



íietne az a lélektani tapasztalat,
hogy azokat az embereket szerétjük
legkevésbbé. akikben ugyanazok a
hibák vannak meg, mint bennünk,
amelyeket önmagunk előtt éltaga
dunk, vagy legalább is nem kűz

dünk elszántan ellenük. A fecsegő,

szellemeskedő ember útálja a fe
csegő, szellemeskedő embereket, a
gőgös ember a gőgöst. a hiú a hiút
ki nem állhatja. Igy (persze, csak
ha van bennünk egy szikárnyi igaz
törekvés az önismeretre), nagyon
könnyen felismerhetjük saját főhi

bá inkat azokban az emberekben,
akiket leülönösen nehéz elvisel
nünk, és így talán megértőbbek lc
szünk velük szemben és szigorúab
bak magunkkal !

Egy harmadik »szeretet-előmozdí

tó-s-gyakorlat: elmélkedni azon.
hogy az ilyen kellemetlen embe
rek rnilyen magányosak és elhagya
tottak - és tulajdonképpen mílyen
nagyon szomjasak a szeretetre. Sze
gények, mert sehogy sem· tudják
eltaláini a módját, hogy hogyan is
lehetne szeretetet kapniok. Mindig
magukra akarják vonni a figyel
met; hangosak. kotnyelesek, tola
kodnak, Iábújjhegyre állnak, pipis
kednek. Ha szerények: félszem
mel azt lesik, hogy észrevesszük-e,
- ha alázatosak, úgy borulnak az
ember lába elé, hogy lépni sem le
het tőlük, - ha segítenek, annyit
futkosnak, rendezgetnek. hogy majd
kidöntik a ház falát, - ha adakoz
nak, szinte kiált róluk, hogy áldo
zatot hoznak. Mindezzel csak egy
kis szeretetet koldulnak szegények.
Szeretetet, amely másnak kijár 
látszólag ingyen -, de nekik nem
sikerül megnyerntök. Ha pedig egy
őszinte órában megpróbáljuk nekik
megmagyarázni, hol hibázták el, el
lenséget látnak bennünk, vagy leg
alább is olyas valakit, aki félreérti
őket. Csak ők az okosak, a jók, a
helyes úton járók, bármennyire
szenvednek is balsikereiktől. Nem
haragudni kell az ilyen emberekre,
hanem sajnálni őket, de olyan na-

gyon sajnálni, hogy ezt már majd
nem szeretetnek lehet mondani 
és ekkor legalább is megértést, meg
bocsátást és együttérzést előbb

utóbb érezni is fogunk velük szem
ben.

.Ez a harmadik elmélkedési pont
aztán az, amely legjobban segít
bennünket a szeretet erényére. A
szeretet erénye a jóakaró szeretet
re kötelez. Akarnunk és tennünk
kell, hogy felebarátunknak jó le
gyen. Hogy ne érezze magát kire
kesztve a családi, testvéri, baráti,
bajtársi közösségből - hogy ne fo
gadja hidegség, elhallgatás, cél zá
sok, szemrehányások, gyanúsítás,
félremagyarázás, káröröm, gúny,
hátbatámadás, ha valahol megjele
ník. De ezek még csak negatívu
mok, a keresztény felebaráti szere
tet még többet kíván.

Akarnunk és előmozdítanunk

kell, hogy felebarátnnknak legyen
jó, hogy legyenek sikerei, örömei,
tudjon kibontakozni, kifejlődni, a
benne levő értékeket érvényesíteni
- hogy ne kelljen örökké anyagi
és erkölcsi kegyelemkenyéren ten
gődnie, hanem koldulgatóból ala
kuljon át adakozóvá, és adakozás
közben ébredjen rá saját gazdag
ságára és mások véleményétől s ví
selkedésétől való függetlenségére.
Ebben a lelki fejlődésben segíteni
felebarátunkat, ez az, amit a ke
resztény feleharáti szeretet megkí
ván tőlünk és ezt bizony személy
válogatás nélkül. Minél kellemet
lenebb valaki, annál biztosabb,
hogy nagyon reánk szorul. Termé
szetes, hogy kötelesség-összeütkö
zés esetén bizonyos rangsor érvé
nyesül a szeretet-kötelesség sor
rendjében, de megtagadni ezt a sze
retetet nem szabad senkitől a szím
pátia és antipátia, vagy a bosszú
állás és megtorlás indítékai alap
ján. Világos, hogy hálával, tiszte
lettel, ragaszkodással, érzelmi sze
rétettel vagyunk kipróbált jóbará
tunkkal szemben, de a szeretet
erényét nem szabad megvonnunk
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a kellemetlen emberektől sem. En
nek mértéke nem függhet a tárgy
tól, amely felé irányulnia kell,
ugyanúgy, mint ahogyan független
a vasárnapi misehallgatásorn attól,
hogy szép idő van-e, vagy esik az
eső. A ,szeretet erénye aktiverő,

nem pedig visszhang.
Az Úr Jézus a Mennyei Atya jó

ságát azzal szemléltette, hogy »nap
ját felvirrasztja az igazakra és go
noszokra. A betegektől nem kérdez
te, hogy követőihez tartoznak-e
vagy ellenségeihez, a nagy tömegre
e szavakkal mutatott rá: »Irne az
én anyám, ime az én testvéreim«,
és a keresztfán elhangzott utolsó
szavaival bűnbocsánatért esengett
kínzói és gyilkosai számára.

Mindazonáltal arra is példát
adott, hogy a felebaráti szerétet

NAPLÓ

erényének tökéletes gyakortása
mellett elfér az emberi szívben az
a többlet is, amelyet a szeretet ér
zelmének mondottunk, Mielőtt Pé
tert egyházi fejévé tette volna, há
romszor is megkérdezte tőle: »Sze
rétsz-e engem Péter? - amikor
felment a Tábor hegyére, csak há
rom tanítványt vitt magával-
arnikor meghalt barátja, Lázár,
megrendült és megkönnyezte. ami
kor a jeruzsálemi bevonulás zajá
ban megremegtette szívét az elkö
vetkezendő szenvedés tudata, Mári
ánál és Mártánál keresett nyugo
dalmat és elpihenést, és az utolsó
vacsora fojtó hangulatában szivére
fogadta a hozzásímuló Jánost. A
szeretet érzeimét szabad táplálnunk
magunkban ,., a szcrotet erénvet
azon ban gyakorolnunk kell. F.

MENNYEI ARANY KULCS. Néouseáe esztendeje jelent mct):
Canisius Szent Péter első kotelciemscsa; a reformáció »iho»
miból felemelkedő katolicizmus e döntő jelenlőság'Ű könyve. .A
szent, aki nemcsak nagy szen; volt, hanem na!}y hittudós, neveló
és lélekismerő is, olyan eszközt teremtett, amely alkalmas arru.
ho,qy az Egyház teljes, egységes és ntégis a le.oegyszer'Űbb ember
számára is hozzáférhető uallási tudást adjon a lc.oszéleseb1J né/!
réteaekmek:

A nagy katekizmus éoiorduláián. érdemes és érdekes mctrem
lékeznünk egy ponyvúra került népi eredető katekizmusról.

Idősebb palóc asszonyok könyvesládikájában nem eas helyen
találni egy' nyolc oldolas [iieetccskéi. Címe: »Mennyei Arany
Kulcs. A keresztény katolikusok számára», Kiadta: Orosz István.
Budapest 1879. Nyomtaltalott Bartalis Lmrénél. - A kiadó nevét
:;ól ismeri mindenki, aki a maoua« kaioliku« néprajzzal csakJ egy
kissé is foglalkozott, Orosz István önéletmjzát Bálint Sándor (HUO

ki »Egy magyar szentember« címen. A könyv előszavában alan
vető tamulmánuban: hívta fel a magyar népélet iránt érdeklődő t Il

dósaink és közönségünk figyelmét a »szeniemberekre«, multszázndi
katolikus népéletünk jellegzetes ala:1cjaira.

A kis füzet nem e,qyszer'Ű kiieléee, vagJ! kioonato: az e!lyházi.
hatóságok által használt és jóváhagyot[ Kis Kaiekiemusnak; S
éppen ez teszi érdekessé. Stilusa azt muuüia, ho,C!y Orosz István
nem csupán k.iadója, hanem írója és szerkesztője is. A százl'izenől
kérdés foglalata egyúttal a maaa. hitbeli tudásának is. Képet tiyu,it
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