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ESZMEK ES TENYEK
Vallásilag művelt katolikusok közt

is találkozunk olyanokkal, akik tisz
tában vannak a hittudomány felada
taival, de zavarba jönnének, ha va
laki megkérdezné tőlük, hogy miként
is képzelik az egyes hittételek· körül
folyó tudományos kutató munkát, ar
ról pedig, hogy a dogmák értelmezé
sében is történik haladás, alighanem
még kevesebbet tudnának mondani.
Nagyon figyelemreméltó igy az a ta
nulmány, amelyet a hitetlenek űdvözü

léséről tett közzé P i e t r o P a r e n t e
professzor az E u II t e s D o c e t e
folyóiratban, Fejtegetésci ugyanis nem
csak a tárgy rniatt tanulságosak, ha
nem mert a fentiek tekintetében is sok
eligazítást nyujtanak. Maga a kérdés,
a hitetlenek üdvözülése. mindig foglal
koztatta a katolíkus teológusokat, köz
tük a legkiválóbbakat is, föleg az új
világrészek felfedezése óta, körülötte
azonban tömérdek vitában igen kü
lönbözö felfogások ütköztek. Parenie
most kifejezetten abban a meggyő

ződésben lépett elő tanulmányaval.
hogy sikerült általánosan elfogadható
új megoldást találnia. Ami taunkat pe
dig végzett, annak lényege, mint lát
ni fO\Jjuk, az, hoqy a teológia szamar»
is hasznositunt próbálta a vdll;l::szo
ciológia leqújabb eredményeit.

A tridenti és a vatikáni zsinat ha
tározatainak taglalása után, amelyek
tudvalevően kimondották, hoqy a hít
elengedhetetlen az üdvözűléshez. Pa
rente az egesz probléma CSÚCSI1103Za

natát ekként jelöli rneq: "Nem gon
delhatjuk. hogya neqativ hitetlenek -
azok tehát, "kik hibájukon kivül nem
ismerik a ktnyílatkoztatást -- elve <z
tek volna a multban és elvesznének a
jelenben, mert hiszen tekintetbe kell
vennünk Isten üdvözitő akaratát c'.'. ,I
Jézus által végrehajtott meqváltást. Vi
szont a hittétel hallatára elvcszésük
végzetszerűnek látszik. A tétel értel
me ugyanis az, hogy az üdvözüléshez
elengedhetetlen a meqszentelö kegye-

lern. amely feltételezi mind tárqyilaq,
mind alanyilag a természetfölötti hit
aktusát. Már most ha az alanyi ter
mészetfölöttiség nehézség nélkül meg
lehet a hitetleneknél is, miután Isten
nekik is nyujtja a kegyelmet. amely a
lelket a hitre készteti, a tárgyi termé
szetfölöttiség már semmikép sem fo
roghat fenn isteni kinyilatkoztatás
nélkül, amely egyedüI adhat természet
fölötti rendbe tartozó tartalmat, tár
gyat, azaz igazságot a hit aktusának.
Minthogy tehát hiányzik a kinyilat
koztatás ismerete, a hitetlenek lelke
még a kegyelem ösztönzésére sem vé
gezheti a hitnek olyan aktusát, amely
teljesen természetfölötti lehetne, követ
kezésképen nem is üdvözüíhet."

Hogy megoldják ezt az ijesztő ne
hézséqet, a teológusok két irányban
kísérleteztek. Egyesek. mint Veqa,
Sota, Rípalda, Gutberlet és Strarnb,
az üdvözüléshez szükséges hit-aktust
próbálták megkönnyiteni azzal, hogy
egy tágabb értelemben vett --,- "late
dicta" , "in voto", vagy "virtualis" -
hitről beszéltek. Mások viszont a for
mális kinyilatkoztatás szükségét igye
keztek tágabban magyarázni. Esetleg
eIegendönek kellene vélnünk azt is -
írta Pinard de le Boul1aye -r-', ha a
hitetlen egy olyan tételhez kapcsoló
dik, amelyet ugyan nem az Isten nyi
latkoztatott ki, de ő, a hitetlen, ki
nyilatkoztatott igazságként vall. Mínd
ezek a nézetek azonban -- állapítja
meg Parcnte ---- nem felelnek, meg a
dogma követelményeinek, amely "ne
cossitatc medii", eszközszcrü szüksé
gcss"ggel követeli meg az alanyilag
természetfölötti hitet, mint amelyet a
kegyelem határoz meg, és a tárgyilag
tcrmészctlölöttí hitet, vagyis azt a hi
tet, amelynek Isten által kinyilatkoz
tatott és az isteni tekintély okából el
fogadott igazságra kell vonatkoznia.
Lehet-e akkor más úton eljutnunk egy
olyan meqoldáshoz, amely tiszteletben
tartja a dogma szilárd határozottságát,
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de meqszűntetí az értelem és az érze
lem háborgását is?

Különbözö kísérletek történtek eb
ben az irányban. Az elindulás min
denekelőtt az volt, hogy egyes hit
tudósok a szükséqes mlnímumra íqye
keztek csökkenteni az üdvözülést biz
tositó hit tartalmát. Ma már a teoló
gusok nagy része egyet is ért abban,
hogy elegendő kifejezetten hinni azt,
hogy Isten van s ez az Isten jutal
mazó Isten (ki nem fejezetten. benn
foglaltan pedig hinni kell a Szenthá
romsáqban és Krisztusban). Iparkedtak
továbbá mérsékelni a hires kifejezés:
"Extra Ecclesiam nulla salus" - az
egyházon kivül nincs üdvösség - ér
telmét. Vísszanyulva az egyház tes
tének és lelkének megkülönböztetésére,
előtérbe állitották azt a tanítást, hogy
az egyházhoz lehet tartozni "in re", a
valóságban. de lehet hozzátartozni "in
voto", csupán vágyban és szándék
ban is. Igy tehát a protestánsok és a
szkízrnatikusok számára. akik előtt jól
ismeretes a keresztény kinyilatkoztatás,
ha jóhiszernűek, az isteni kegyelem se
gítségével nagyon is lehetséqcs a ter
mészetfölötti hit aktusa. A muzulmá
noknál is megvannak a keresztény ki
nyilatkoztatás elemei. amelyeket Mo
hanred a maga igehirdetésébe beledol
gozott: itt sem lehetetlen tehát a hit
nek olyan aktusa. amely megnyitja az
üdvösség kapuját. De mi lesz a többi
hítetlennel?

Parente most azt feleli, hogy erre
is megvan a biztos meqoldás, csak fel
kell ismernünk azt. A megoldást az
öskinyilatkoztatás elterjedtsége és ma
radványokban való visszhangzása adja
meg. Parente két rnódon bizonyit ja
nézetét. Az egyik, rnondhatni, "a pri
ori" érvelés, olyan érvelés tehát,
amelyben egy nyilvánvaló iqazsáqból
indul ki, a másik "a posterior!' ér
velés. vagyis olyan, amelyet a köz
vetlen tapasztalásból merit.

"Gondoljunk - úgymond - azok
ra az iqazsáqokra, amelyeket Isten az
első szülöknek kinyilatkoztatott. Ök
ezeket hallották és látták és bizonyára
közölték is gyermekeikkel és unoka-

610

ikkal. akik a földön minden irányban
szétszóródva magukkal is vitték azo
kat, minj családi örökséget." Isten ké
sőbb pontosan is megfogalmazta ki
nyilatkoztatását a zsidó nép számára.
Ez a nép pedig nem valami elzárt
klastromban élt. Háborúk, elhurcolá
sok, szétszóratások sok más néppel
hozták érintkezésbe. Képzelni sem le
het, hogy az általuk birtokolt igaz
ságok nyom nélkül hagyták volna az
idegenek elméjét és szivét. Nem erről

szól-e kifejezetten Tóbiás a maga éne
kében: "Azért szórt titeket a pogányok
közé, kiknek nincsen tudásuk róla,
hogy mondjátok el nékik csodálatos
rnűveit, és kioktassátok arra is őket,

hogy kivüle nincsen más isten, ki
mindenható."

Ezt az "a priori" elgondolást erö
sítik meg tapasztalati érvként a pri
mitiv népek vallásaira vonatkozó leg
újabb kutatások. Két megállapitás je
lenik meg immár általánosan elfogad
ható bizonyosság gyanánt. Az egyik
az, hogy minden primi tiv vallásban
akadnak elemek, amelyek rokonsáqot
mutatnak a keresztény kinyilatkozta
tással, a másik az, hogy mindenütt
megvan a kifejezett tudata annak,
hogy az Istenség kinyilatkoztatást adott
hajdan az ösöknek. Ezeket illetően Pa
rente bőségesen hivatkozik olyan szak
tudósok illetékesséqére, mint W.
Schmidt, Boccassíno és Grotanelli. Az
ő müveikben és beszámolóikban köz
zetett. mindeddig nem is sejtett ada
tok világosan tükrözik Isten tiszta esz
méjét, tartalmazzák a semmiből való
teremtés fogalmát, az emlékezést egy
utóbb elvesztett eredeti boldogságra,
és sok más töredékét egy olyan ös
kinyilatkoztatásnak, amilyet Isten ad
hatott az első emberpárnak. S ez 
vélí Parente - elegendö is lehet a
hit természetfölötti "tárgyaként" . Más
felől azonban, mint rnondottuk, megvan
a primitiveknél az a meggyöződés is,
hogy ezek az igazságok - bár ké
sőbb fantasztikus és téves hiedelmek
kel is keveredtek - Isten szavát je
lentik s ennek megfelelő azok helye is
a népi hagyományban. A ke\7yelrm im-



pulzusa így - folytatja Parcnte - ter
mészetfölöttivé emelheti ezeknek a lel
keknek azt a készséqét, hogy eze
ket az igazságokat a kinyilatkoztató
Isten tekintélye okából fogadják el. S
ilyen módon lehetségessé válik a mind
tárqyílaq, mind alanyilag természet
fölötti hit aktusa. "Ezeknek az i~la::-'

sáqckna'c és tényeknek fényénél te
hát -~- vonja Ie Parentc a végső kö
vetkeztetést - - az összes emberek üd
vözülcsénck kérdése elveszti azt a ko
mor sz ínét, amelybe a hittudósok ak
kor öltöztették. amikor még nem ju
tottak el az emberi történet integrális
szernléletéhcz."

Önkéntelenül felmerülhet ezekután a
kétség, hogy nem fölösleges-e akkor
a karoiíkus hittérítő tevékenység? Nem,
egyáltalán nem - válaszolja Parcntc.
Nem pedig azért, mert a most kifej
tett megoldás csupán a "lehetőségre"

utal, amely egy maximum és egy mini
mum közt inog s minden esetben ne
hézségekkel van teli. "Ha az egyház
kebelén belül sem könnyü üdvözülni,
sokkal nehezebb az üdvözülés annak,
aki kivül áll rajta, még ha számolunk
is a rendkivüli utakkal. amelyekhez
Isten bármikor nyúlhat." A hithirde
tés feladata megmarad továbbra is
nunden eddigi súlyával és a hívő ka
tolikusok ezrrányú roppant felelőssége

sem csökken.

*

A magyar irodalomban is megtalál
juk Barlaam és [csaphat törtenetét.
amelyre ma már úgy tekintünk, rnint il

középkor leghíresebb keresztény rcqé
nyérc. Egy indiai pogány király,
Abenner, elzárja fiát, [osaphatot, a
külvíláqtól, mert a csillagjósok rneqré
mitették, hogy fia keresztény lesz. [o
saphat pompás palotában él, ahol mín
den földi gyönyörűség körülveszi, de
mégis meglát sorjában egy beteget,
egy -vakot, egy aggastyánt, majd egy
halottat, és gondolkodóba esik. Ekkor
téved be hozzá Barlaam, a remete, s
meg is teríti őt. A király átadja meg
keresztelkedett fiának az ország felét.
de Josaphat csakhamar lemond a ko-

ronáról és a magányba vonul, Ké
sőbb apját is meqtéríti és szent re
meteként hal meg,

Ennek az elbeszélésnek, amelyet
minden valószínűséq szerint apalesz.
tinai Saba-kolostor egy János nevü
görög szerzetese írt a VII. század
első felében, hosszú időn át az ígaz
történet hitelesséqét tulajdonitották.
úgyannyira, hogy két hőséről novem
ber 27-i dátummal a római mártiroló
qiurn is megemlékezett. Kétségek csak
a XV. században rnerültek fel, amikor
Marco Polo egyik kisérője Ceylonban
egy Buddha-életrajzra akadt. amely
meqlcpöen egyezett Barlaam és [osap
hat történetével. Azóta tudományosan
is meqállapították a, két elbeszélés
azonosságát s ma már bizonyos, hogy
[osaphat regénye nem más, mint
Buddha történetének keresztény vál
tozata. Maga a [csaphat név is a
"Boddhisatva" szó átírása.

Míndez világosan kitűnik abból a
hatalmas forráskutatásból is, amelynek
eredményeit vaskos könyvben mínap
tette közzé Louvaínben J e a n S o n e t.
A regényes Buddha-történet eszerint
eredetíleq "pehIvi" nyelven íródott. Eb
böl ültette át görög nyelvre, immár
keresztény történetként. az eqykorí
szerző, Később latinra fordították s
innen vették át a középkorban az egyes
nemzeti irodalmak, elsősorban a fran
cia. Az elbeszélés részleteit tartalma
zó .Lcsanconí töredékek" a francia
nyelv legrégibb emlékei közé tartoz
nak. Sonet könyvének legnagyobb ér
téke, hogy e töredékek ujrakiadásán
kivül a fellelhető összes francia for
dításokat és átdolgozásokat is közli.

*
Liszt Ferenc ama sztmfóníkus szer

zemenyei sorában, amelyeket a nagy
közönség kevésbbé ismer, van egy.
amelynek a maí Liszt-irodalom egészen
különös jelentőséget tulajdonít. Címe:
"Le triomphe Iunebre du Tasse" , amit
nehéz magyarra Iordítanunk. Lehet ez
"A halott Tasso diadala" éppúgy, mint
"Tasso dicsőséges temetése". A darab
utóhangként kapcsolódik a "Tasso"
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szímfóníkus költeményhez. Ezt 1849
ben. az utóhangot 1868-ban írta Liszt.
Mi lehetett vajjon az oka annak. hogy
Liszt Ferencet. aki egyszer már any
nyi munkát és lelkesedést szcntelt
Torquato Tassónak. húsz évvel ké
sőbb másodszor is megragadta a XVI.
század na.gy olasz epikusának alakja
és müvészete? Mert hiszen Liszt külsö
élete. amelyet annyi átütő zenei és
világi siker kisért. és a "Megszaba
ditott Jeruzsálem" költőjének meqpró
baltatásokkal teli élete kozött látszó
lag nincs semmi hasonlóság. Ám a
látszatokon túl mégis van köztük egy
nagy .közösséq. amelyre valójában csak
most derült világosság.

Liszt jóval több volt. mint nagy
előadó. s hogy ezt ő maqa is tudta.
megmutatta már' ifjúkorában, amikor
váratlanul abbahagyta hanqverscnyter
mi szereplcsei t és a zeneszerzesre ve
tette magát. Csakhamar tapasztalnia
kellett azonban, hogy uqyanazok il cso
dálói. akik elragadtatásba estex a leg
könnyebb fajsúlyú darab hallatara is.
ha az ő ujjai játszották a billentyűn,

nem értik mcq eszményeit ('S rosszul
titkolt közömbösséqqcl foqadiak alko
tásait. ellenfelei tömött soraihan pe
dig fanyar, nem ritkán tamadó bírá
latokat kelt a muzsika]a. Liszt sokat
és mélyen szr-nvedett emiatt. de szilár
dan meg volt győződve arról. hogy
neki mint zeneköltőnek is fontos hi
vatása van. Remelte azt is. houy ze
néjét. ha nem is értik meg a kortár
sak. az utókor majd kellőképen ér
tékelni fogja. Igy támadt rel előtte

ujból Torquato Tasso nemes alakja,
akinek szomorú sorsából bíztatast és a
maga számára is előlegezett elégtételt
merí tett. Tassót. mint tudjuk a kor
társak meqnemcrtésc, rosszakarata és
ellenségessége a legsötétebb kétségbe
esésbe kergette. ma viszont a mű

veIt vilá q a kcreszténv epika egYLk
legnagyóbb lantosat ünnepli benne. A
halott Tasso "diadala" igy [elképes
jelentőséget kapott Liszt előtt. Minden
valószínűsége megvan annak a Icltc
vésnek. hogy Liszt a saját zenéjére
gondolt. amelyet a későbbi idők majd
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szinténalapvetően át fognak értékelni.
Bevalt-c már most, vagy sem ez a

reménykedés? - veti fel a kérdést M.
G l i n s k i. akinek figyelemreméltó
Schönberq-cíkkeít a multkoriban fog
laltuk össze. Bekapcsolja fejtegetéseibe
H u rn p h r e y S e a r l, a neves an
gol zeneszerző tanulmányát is, amely
nemrégiben jelent meg a "Music 1951"
elnevezésü Pelican-kíadványban. Glin
skí válasza az, hogya Liszt várta
átértékelés még nem történt meg tel
jesen, de Liszt ujrafelfedezésének ta
gadhatatlanul tanúi vagyunk. S hozzá
fűzi, hogy ez már így is gyönyörű

elégtétel a nagy magyar müvésznek,
mert a zenei világban erős gyökeret
vert az a nézet. hogy Lisztnek voltak
egyes szcrzeményei. amelyek "tartal
matlan virtuozitásukkal visszavonhatat
lanul komprornittálták" őt. S ez az
éles fogalmazás tartani tudta magát
annak ellenére, hogy Liszt nagyságát
már a mult században olyan kivételes
müvészck ismerték el, mint Wagner.
Rimski-Korsakoff. Strauss, Buseni.
vagy Skrjabín. Alapjában azonban
nem is cscdó lkozhatunk a dolgon.
inert Liszt zenéjének értéke nem is Ie
hetett világos míndaddiq, amig ez a
zene a fejlődés nyomán időszerűséqet

nem kapott. Liszten is szükséqszerűen

be kellett teljesednie mindazok tragé
diajának. akik meglátásaikkal vagy fel
fogásukkal mcssze megelőzték korukat.

Searl éppen azt mutatja ki. hogy
Lisztnek bőven vannak művei, köz
tük a nagyközönség előtt alig is
mertek vagy teljesen ismeretlenek is,
ainelvek utat nyitottak napjaink leg
merészebb újítóinak. Ez magyarázza,
hogy Liszt ma egyszeriben azzá a
klasszikus óriássá magasodott. akit
tanulás és tanulmányozás céljából a
legnagyobb érdcklödésscl öveznek.
Egész sereg monoqráfiát írtak és ad
tak ki róla a lequtóbbi években, sőt

Londonban róla elnevezett társaság lé
tesült, a "Liszt Society". amelynek az
a Célja, hogya nyilvánosság elé vi
gye és megmagyarázza Liszt vala
mennyi elfelejtett alkotását. A társa
ságnak Edward Dent professzor az el-



nöke, aki 30 év óta vezető szelleme
"a modern zene nemzetközi társasága
nak", főtitkára pedig éppen Humphre y
Searl, aki az angol zene legradikálisabb
irányát képviseli s egyik lcqmeqqyözö
désesebb híve a tizenkéthangúság d
méletének. A Searl említett tanulmá
nyában példaként közölt Liszt-részle
tek -. írja Glinski - annyira beszé
elesek és gyakran oly csodálatosan me
részek, hogy az ismere tlen Liszt-rnü
vek beigért kiadása. amelyen már ja
vában dolgoznak. valószínűleg döntő

jelentőségű lesz Liszt zenéjének átér
tekelésére. Mi, magyarok persze két
szeresen és sokszorosan örülnénk an
nak, ha a tassói "diadalmenet", amely
röl annyit álmodott, Liszt Ferencnek
valóban végleges ~sztályrészül jutna.

Csak a XVII. században hangzott el
elöszőr az az állítás, hogy időszámí

tásunk 1000-ik évére a Föld elmúlását
és az utolsó ítéletet várta a keresztény
világ. Vitatkozó irók találták ki azt.
hogy az első ezredforduló kinejedtére
21 jámborabb hívek, akiket papjaik tu
datosan mcqfélemlítettck, az ima és a
lelki felkészülés kedvéért abbahagyták
il rnunkát, s ami még színesebb és szí
nczhetöbb: túlvilági érdemek okából
naqysictve elajándékozták javaikat,
amelyek így az egyháziak kezére ke
rültek. Mindebböl egy szó sem ígaz
- állapítja meg F r a n c e s c o O I g i
a t i professzor a milanói katolikus
egyetem folyóíratában. A nagy izga
lomnak. rémületnek és önkifosztásnak,
másfelől az alantas számításnak é,s mér
hetetlen kapzsiságnak ezeket a képeit
mind a képzelet szűlte, nem célzatos
ság nélkül.

A valóság az - írja Olqiatí -,
hogy nincs egyetlen adat sem az 1000
ik év tájáról, akár írás, akár más for
rás formájában, amely csak hozzávető

leg is hasonlókról értesítene. Sppen
ellenkezően: a pápai bullák éppúgy,
mint a legparányibb kröníka-feljcqyzé
sek a népek és emberek legteljesebb
nyugalmát tanúsítják, már amennyiben
eltekintünk a kisebb-nagyobb háborúk
tól. Sem a világí tevékenységben, sem

az egyházi intézkedésekben nem merül
fel olyan nyom vagy utalás, amely
il legkisebb mértékbcn is valószínűsi

tené a szóbanforgó állításokat. Az em
beri lélek ismeretében nem tarthatjuk
természetesen kizártnak. hogy akadtak
egzaltált egyének, akik a hamis le
genda szellemében jártak el, de ha vol
tak is ilyenek, kétségtelen, hogy a ta
nitóegyház oldaláról semmiféle báto.t
tásban vagy támogatásban sem része
sültek. Már pedig a kérdés megítélé
sében ez, a döntő mozzanat. Mert hi
szen bizonyosra vehetjük, hogy az
újabb ezredváltás. a 20üO-ik év küszö
ben is lépnek majd fel kelekótya fan
tasztak, de az is bizonyos, hogy az
egyháznak megint nem lesz velük sem
mi kőzősséqe.. Az egyház akkor is. mi
ként az első alkalommal és fennállása
óta mindig, változatlan hanqsúllyal hir
deti az evanqélíumot. amelyben Máté
az Úr szavát idézi: "Sem az órát, sem
<1 napot nem tudja senki, egyedül az
Atya."

*
A tudomány teremtő korszakai min

dig azok. amikor az iskelássá vált is"
mcretektöl törésszerűen függetleníti ma
gát az emberi értelem. Módja ennek,
rendszerint az. hogya tudós a más
tudományágakban igazolt eszméket
megpróbálja átvinní 'a maga területére
is. Ilyen teremtő korszakba lépett leg
utóbb a sebészet, amely az első viláq
háború hatalmas eredményei után közel
30 éven át egyhelyben topogott. Mű

velői belemerül tek az "esetek" tanul
mányozásába, az addig megjelent mun
kák bíráló ellenőrzésébe és kommentá
lasába. Nem kevesen gondolkodtak
úgy. hogya sebészet elérte fejlődésé

nek csúcspontját, holott a "tovább i.em
mehet" hiedclmo már egymagában is
a hanyatlás tényével ér fel mínden
tudományban. S egészen különös, de
igaz, hogy ellentétben az első világ
háború megújitó hatásával. a második
világháború mítsem változtatott a hely
zeten. Csupán "keserű összehasonlítá
sokra" adhatott alkalmat - állapítja
meg az É t u d e s terjedelmes értekezése,
amelynek értékét - rítka kivételként
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- ezuttal csak emelheti szemünkben
a szerzö névtelenséqe. A szakember
író így. főleg a francia vonatkozások
ban, teljes őszinteséggel vonhatta meg
az intézmények és tudósok felé a mér
leqet.

Annál örvendetesebb ezekután az a
nagy haladás, amelyet a sebészet az
utolsó őt esztendő alatt tett meg.
Akadtak ugyanis szellemek, akik me
részen hozzáláttak. hogy az élettan, a
vegytan és a fizika legutóbbi hatal
mas felfedezéseit a sebészet számára is
hasznosítsák. Hogya tanulmány sor
rendjében maradjunk, szólhatunk min
denekelőtt a "kék gyermekek" qyóqyi
tásáról. Ezt a betegséget a sz ív vele
született torzulása és a tiidöűtöér meg
szűkülésc okozza, ami miatt a vér nem
bir elég oxigént vinni a sziv balkarn
rajába. Magának a műtéti lehetőségnek

a gondolata már régebben felbukkant.
Blalock es Taussíq javasolta, hogy rö
videbb utat nyissanak az aorta es a
tüdő között, s Carrel is kísérletezett
a véredények müvi áthidalásával. Nem
volt meg azonban a kellő szilárdsá
gú és finomságú müanyaq s nem tud
ták előre megállapitani sem amellkasi
szervek torzulásait. sem a ver nyomá
sát és oxigéntartalmát a sz iv jobb
kamrájában. Rá kellett jönni arra is,
hogya mellkas felnyitása után iniként
tarthatják elégséges fokon a szivmű
ködést és a léqzést, s hogy szükséq
esetén miként indíthatják meg ujból a
sz.ív működését, Hogy mindezekkel a
nehézségekkel most már sikerült meg
birkózni, egyebek mellctt az anyaoku
tatás Iejlödésének, az új méröeszkö
zöknek. élénkítő és erősitő szcreknck
és az új érzéstelenítesi eljárásnak kö
szönhető. Lényeges mozzanat, hogy at
nem látszó folyadékot tudnak juttatni
a szivbe. ami lehetövé teszi az előze

tes vizsgálatokat. Vannak továbbá
szondák, amelyek a felső vénakba is
bevezethetök. csövek, amelyeknek se
gítségével feltölthetik abesüppedt tü
döt, és gépi berendezések. amelyek el,
nyelik a műtöbcn a kilehelt szénsavat
és a kivánt hőmérsékleten és páratarta
lomban tartják a levegőt.

6H

Mindezek il vivmányok persze nem
csak a "kék gyermekek" operativ qvó
qy.tását tették lehetövé, hanem módot
adtak sok más torzulás és hibás kép
zödmény mütcti kinelésére ís a unell
kasban. Közéjük tartozik az előbbi
eset Iordítottja, amikor tehát a gyer
mek tüdöütöere és az aorta közőrt

közvetlen összeköttetés áll fenn, ami
csak a magzat fejlődése alatt normá
lis. de meet ke llcnc szünnic a születés
után. A Crafoord-cljárás rnost kirriet
szi az aorta egy darabját, meqszűkíti

az aortát és utána közvetlen vagy köz
vetett áthidalással helyreállítja a nor
má] is vérkeringést. Hasonló beavatko
záson alapul a magas vérnyomás rnü
téti gyógyitása, amikor is mesterséqes
járatot létesítenek a vénák között, Al
talában a vér és a véredények kezeléc
sénck technikája. amely igen nagy
biztosságot ért el. eqyre fontosabb sze
repe t visz a legújabb sebészetben. Mínd
gyakoribb, hogy normális vérkeringést
operálnak össze az olyan szervezetben,
amelyet nagyobb mérvű amputálásnak
kellett alávetni.

A rnellkas megnyithatása Iényeqes-m
megújitotta a tüdö és a nyelőcső sebé
szetét is. Egy megsérült tüdőlebeny

vagy akár egész tüdőszárny eltávo
litása ma már nem kivételes és nem is
vakmerő vállalkozás. A nyelőcsövön

hosszúsága és mélyséqc ellenére, sőt

annak ellenére, hogy szoros kapcso
latban áll olyan lényeges szervekkcl,
aminö a sz ív, a hörgők és az aorta,
ma már szintén tudnak vágni. varrni,
áthidalást és pótlásokat kész iteni. Hel
gondolunk 'arra, hogy a hasüreg rni
lyen jelentős; részét foglalja el a mell
kasnak a törzsben. könnyen megértjük.
hogy amellkasi beavatkozások meny
nyire megkönnyítették és veszélytelen
né tettek a gyomor felső tájainak vagy
a lépnek sebeszetét. A mellkason át
ugyani" kényelmesen hozzá lehet férni
a mellkasi és a hasi szervek találkozó
tér séqéhez. Az emésztő berendezés más
részeinek sebészi kezelése főleg biztos
ságban nyert sokat. annak következ
tében, hogy a vastagbél és végbél
szintjén oly gyakran előforduló és



annyira veszedelmes fertőzések ellen
egész csomó új gyógyszerhez jutott az
orvosi tudomány. Köztük a különbözö
szulfamídok, a penicillin. a sztrcptomí
cin és az aureomicin állnak az első

helyen.
A míkrobák leküzdésének és a nedv.

hiányok kezelésenek nagy eredményei
a közvetlen. gyökeres és teljes mü
tétre adták meg a lehetöséget sek
olyan esetben, ahol nemrégen még in
kább a többször ismételt beavatkozust
választották a sebészele Az epeutak, a
máj és a hasnyálmirigy sebészete is
jóval gazdagabb és változatosabb ma.
mint tiz évvel ezelőtt. A májból m;11'

jelentős darabokat is sikerrel tá veli
tottak el. Lehetöve vált a hasnyálmi
rigy részbeni. sőt teljes kimetszése.
Megjegyzi itt a szerzö, hogy ennek
eddig sem technikai akadályai voltak.
noha a hasnyálmirigy mélyen fekszik
és szorosan összefügg lényeges szcr
vekkel, de ahhoz, hogy a mütétet el
is merj ék végezni. ki kellett előbb ki
sérletezní a hasnyálmirigy tevékenysé
gének pótlási Iehetöscqét, az inzulin
ellenőrző hatását. a sárgaság követ
kezményeit, fel kellett fedezni a szin
tétikus K vitamint. amely a vérzést
állitja el, tisztázni kellett a véralva
dási zavarok lefolyását és meg kel
lett pontosan állapítani a máj Iunk
cionális értékét. Egészen új ismerete
ket kellett gyüjteni az összes belső
kiválasztású mirigyek működéséröl és
egymásközti kapcsolatairól is. Kide
rült például, hogy bármilyen sebészi
beavatkozás kihat a mellékvese kivá
lasztó tevékenységére, és hogy ennek
a mirigynek állapota elsőrendű szere
pet visz a gyógyulásban. Mindez .neq
világitja az újabb hormonok Ielfcdc
zésén ek nagy jelentőségét is.

Sok példát hoz még 'fel a tanulmány
a mai sebészet meglepő teljesítménye
ire. Daganatok kimctszésének, ami oly..
kor egész szervek eltávolítását kiván
ja. jóval nagyobb ma a lehetősége.

mint azelőtt. Az orthopéd sebészetben
műanyagok alkalmazása - fémeké és
színtétíkus anyagoké -. a plasztikai
mütéteknél bőr-o csont-, sőt ér- behe-

Iyezések, a szemsebészetben a szaru
hártya-átültetés. az idegsebészetben a
fájdalom-központok kiemelése- vagy
elektromos megalvasztása: mind új uta
kat nyitott. S van még egész sereg
beavatkozás. amelyekről itt csak azért
nem emlékezhetünk meg. mert hozzá
vetőleg sem értjük a velük kapcso
latban használt orvosi kifejezéseket.

A felsorolásnál is érdekesebb azon
ban a szerzönek az a 'megállapi tá 33.

hogy az eredményeknél is fontosabb
maga a munkamódszer, amelynek nyo
mán azok rneqszülcttek. Lényege en
nek az. hogy a sebészet a "kézműves

korszakból" átíejlödött immár a "nagy
ipari korszakba". Minthogy alapjaiban
tudományossá vált. olyan technika ala
kulhatott ki. amely egyre pontosabb
és célirányosabb. A sebészetben nap
ról-napra kevesebb az olyan tényező.

amely csak a műtét folyamán ismer>
hetö fel. egyre kisebb igy a röqtön
zés szükséqe is. Közvetlen következ
ménye ennek. hogya sebész már
nem az a magányos fölség'. aki a mm
denhatóság megtestesüléseként pompá
zatos keretben ténykedik semmibcveszö
és elragadtatott beosztottjai előtt. A
modern sebész egy szakemberekbőlosz
szeállitott tudós csapat egyszerű fő

nöke lett. aki a legnagyobb mérték
ben rászorul munkatársaí seqitséqérc.
A mai érzéstelenítest külön szakember
nek kell végeznie. aki munkájában a
műtét menetéhez igazodik. Szakember
gondoskodik az operált testben meg
csappant folyadékok. különösen a vér
pótlásáról. Ott van az anatómus. aki
a helyszinen meqállapítja, főleg festés
sel, az éppen kimetszett részek álld
potát, amiből a további teendőkre kö
vetkeztetnek. Velük dolgozik a radi
ológus is. Sőt nincs messze az idő,

amiker az egész rnütétet Röntgen-cr ..
;JYö alatt vagy möqött fogják vége
ni. Az kell hozzá. hogy a Röntqcn
sugarakat teljes világosságban is érzé
kelhessük. az erre irányuló kutató
munka pedig teljes sikerrel biztat. En
nek az összedolgozásnak és a tech
nikai felszerelésnek köszönhető. hog v
ma az operáció üteme is sokkal las-
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súbb és nyugodtabb, mint azelőtt.

Nincs szükséq sem kapkodásra, sem
bűvészkedesre.

Szakemberek feladata természetesen
a beteg elökészítéso a mütétre és
ugyanigy a gondozása is a mütét be"
fejezese után. Mindezt orvosok csele
kedték eddig is, rnost azonb.: 'l ez il

két gondozás egyre önallóhb s::lkjiIVit
lesz az orvosi tudománynak. A test
folyadékainak, e folyadékok h~;zeté

telének. a velük kapcsolatos biológiai
zavaroknak és rendellenességeknek
szemmeltartása, észlelése, befolyásolása
és elhárítása tartozik ide. Itt van nagy
szerepük aradioaktiv ízotópoknak, ame
lyekről annyit hallani, különöscn a
radioaktiv vasnak és a jódnak.
Ez az új szaktudomány számít
ma annak az "orvosi alaptudománv
nak" is, amely már sok egyetemen át
vette az oktatásban azt az uralkodo
helyet, amelyet másutt még az anato
rnia foglal el.

*
Az angyalok igazi lényét igyekszik

érzékelterni velünk R o m a n o G II cl r·
d i n i, a nagynevű hittudós a H u rn ét

n i t a s legutóbbi számában. Nem
könnyű és pontosan meg sem oldható.
amire vállalkozik, de még igy is hasz
nos meqpróbálkozní vele. mert - rrunt
irja - napjaink képzörnüvészete haj
lik arra, hogy ezeket a kiváló teremt
ményeket "abban a pillanatban mu
tassa be, amikor megteremtetvén még
nem döntöttek Isten rnellett", amikor
tehát bizonyos módon még hasonlók
voltak az emberi teremtményekhez. An
gyalai tehát nem tükrözik az isteni
létben való értelmi és totális elragad
tatást. Bájos fiatalok ezek. qvakran
pogánykodó rajzban. akiknek kif2j>
zése, magatartása és alakzata mind
olyan vonásokat visel. amilyenek ép
pen az égiség elnyerése előtt uralked
hattak rajtuk.

Az ószövetségi időkben az angyal
Isten félelmetes hírnöke volt. mond
hatni. az Ö mérhetetlen hatalmának "Z
az emanációja. amely még Ielfoqható
az emberi elme számára. Rémületet cs

tiszteletet keltettek. mert súlyos - mal'
akár jó. akár rossz, - következmé
nyek előfutárai gyanánt jelentek meg.
aszerint. hogy a Magasságbelinek ke
qyét, vagy büntetését hozták. Az Uj
szövetséqben enyhül az angyalok fé
lelmetes természete. bár megmarad
körülöttük "az Úr fölsége", ami irá
nyukban az embert imádkozó és riadt
alávetésre kényszerítí. Az Apokalip
szisben azután felveszik ismét a ret
tegtető hatalom ősi szerepét. Termé
szetük azonban bármelyik változatban
annyira felsőbbrendű az emberé nél.
hogy az emberi alak túlságosan szük
az ő ábrázolásukra.

Az angyal alakjának meqhamisitás.i
a művészetbcn nagyon hamar kezdő

dött. Csak néhány antik mozatk es
festmény állitja elénk méltó ünnepé
lyességgel. tele belső ragyogással. Utá·
na szobrászat, költészet. festészet. filo
zófia eltorzította az angyal eszmejét.
Lassanként szép ifjú lett belöle. mint
a XVI. század művészeinél. Rílkénél
lény, aki arra biztosíték, hogya látha
tatlanban a valóság magasabb fokát
ismerhetjük fel. A társadalom védő

szelleme és a történetet mozgató erő

Höldcrlínnél. Emberfölötti ember, ami
lyennek Dosztojevszki és Níetzsche te
szi meg. Altalaban tehát aBibliától
teljesen idegen szcmélyiscqqé válik, tá
vol a teremtéstől és a kmyilatkozta
tástól. elvonatkoztatva Urától és ki
üresitve belső lényeqéböl.

Mí ez a lényeg? Az angyal szellern
'- írja Guardini --o testetlen szellem.
ele nem ellensége a testnek; láng. aml~j \'
lobog. fény. amely túlhalad mínde n
mértcket, jóság. rend és tiszta ·izé?·
ség. amely behatol rninden elméhe ,'s
a gondolat nunden mélyséqébe. Az
angyal szellem, de ez nem elegendo.
Tudnunk kell ~zt is. hogy mint szd
lern magába emeli és felmaqasztositja ;1

teremtés nunden elemér. az emberlu-z
tehát úgy aránylik, mint a lángelme
a tudatlansághoz. Léte egy számunkra
rncqközclíthetetlen emberfölötti lét. S
ilyen volt az anqyal már a nagy dön
tés előtt.

Mihelics Vid

Felelős szerkesztö és kiadó: Sík Séndo».
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