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. Mindannyian ismerjük a "Sub
tuum praesidíum", az "Oltalmad
alá futunk Istennek szent Anyja"
szavakkal kezdődő gyönyörű imád
ságot, gondolom azonban, sokan
nem sejtettük, hogya kutatók tu
domása szerint ez a legrégibb kö
nyörgés, amellyel a keresztény hí
vek a Szent Szűzhöz fordultak. In
nen van azután az is, hogy nincs
még egy Mária-imádság, amelynek
hasonló történeti és dogmatikai
fontosságot tulajdoníthatnánk, Igino
Cecchetti értekezik erről abban a
legújabb folyóiratban, amely La
Regalita di Maria címmel tavaly
indult meg Rómában.

Az ima eredeti görög szövegét
egy papirusz tartalmazza, amelyet
1917-ben Egyiptomban találtak.
Hogy pontosan hol került elő, még
mindíg nem tudták kideríteni, min
den valószínűség szerint azonban
Alsó-Egyiptomban bukkantak rá. A
papiruszt a manchesteri "John
Rylands Library" vásároltá meg és
fénynyomatos másolatban C. H.
Roberts oxfordi egyetemi tanár tet
te közzé 1938-ban a könyvtár görög
és latin papiruszainak akkor ki
adott katalógusában. mint a gyüj
temény 470. számú darabját. Egye
dül álló lapocska ez, amelynek
szélessége 9.4, magassága 18 cm.
Tíz sor rajta az írás. Maga Roberts
a IV. századra teszi keletkezésének
idejét, és egyetemi kartársa. E.
Label professzor is egyetért vele
abban, hogya IV. századnál előbb

nem készülhetett.
A szöveg kritikai elemzése alap

ján Cecchetti megállapítja, hogy
miként az összes antik imádságok
szerzői, a "Sub tuum praesidium'
szerzője is, noha a legnagyobb egy
szerűséggel és spontánsásgal adott
hangot érzéseinek, a biblikus szö
vegekböl merített ihletet. Mutatja,
hogy ismételten előfordulnak benne

a görög Septuaginta jellegzetes ki
fejezései. Kimagasló dogmatikai je
lentősége a könyörgés kezdetének
van. Ebben ugyanis a szerző ,,8
szárnyak árnya" széképet idézi em
lékezetünkbe, már pedig ez az is
mert szókép, amely annyira ked
ves volt a zsidóknak és az egyip
tomiaknak, míndíg az isteni véde
lem szimbolikus megjelöléseként
szerepel. A Szent Szűznek, mint Is
ten Anyjának védelmét tehát ős

időktől fogva olyan hatásosnak hit
ték és tapasztalták. hogy ezt a vé
delmet egynek tekintették magá
nak az Istenségnek védelmével. Az
a meggyőződés ez, amely az egy
házat is arra készteti, hogy estén
ként a Completoriumban elírnád
koztassa: "Sub umbra alarum tua
rum protege nos." Bizalomteljes fo
hászkodás ez a mennyek hatalmas
Királynőjének kegyességéért.

A helyes értékeléshez hozzátar
tozik az is - mutat rá Cecchetti
-, hogy eleddig nem állt rendel
kezésünkre egyetlen pozitiv bizo
nyítéka sem annak, hogya hívek
már a niceai zsinat előtti időben

is segítségül hivták a Szűzanyát. A
lelet így dokumentációs hézagot tölt
ki és véget vetett minden vitának.

A papirusz szövege, amelyet a
francia Mercenier állított helyre,
az imát az eredeti fogalmazásban
nyujtja, amelyből könnyen meg
magyarázható a két későbbi szö
vegváltozat: a keleti (bizánci és az
északitáliai ambrózián) és a nyu
gati (alexandriai és római). Mint
Mercenier kiemeli, ez a lelet is
megerősíti azt a már ismeretes
tényt, hogy egyik oldalon a római
és az egyiptomi, másik oldalon a
bizánci (helyesebben: antiochiai) és
gallikán ritus rokonai egymásnak.

Kétségtelennek látszik, hogy fl

"Sub tuum praesidium" szülőhazá

ja Egyiptom volt, az az ország,
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amely annakidején menedéket
adott a Szent Családnak, és hogy
az ima innen terjedt szét az egész
katolikus világban a két vezető ri
tuson: a bizáncin és a rómain át.
A kopt liturgia szinte teljes épsé
gében megőrizte azt az eredeti szö
véget, amely a görög papiruszon ol
vasható, s legalább is a katolikusok
ma is ezt használják a Vesperás
ban.

A r6mai változat legrégibb emlé
két a compícgneí Antifonáriumban
találjuk, amely a IX. vagy X. szá
zadból való, az antifonáknak abban
a sorozatában, amelyeket a Menny
bevétel ünnepén a "Benedictus"
egyes versei közé iktattak. Jelenleg
ezt a változatot használja a Bol
dogságos Szűz kisofficiumának
Completoriuma. Részben találko
zunk vele Mária anyaságának és a
minden kegyelmeket közvetítő

Szent Szűznek officiumaiban. Ezt a
változatot tartalmazza a domonkos
liturgiában a Szűzanya különböző

ünnepein a Completorium. A sza
léziánusok különleegs hódolatként
imádkozzák a Segítő Mária tiszte
letére. A Jézus-társaságban része
annak az egyetlen jámborsági gya
korlatnak, amelyet naponként kö
zösen végeznek. a piaristák közös
imáikat ezzel végzik.

A VII-es tónusú gregorián me
lódia a maga színte szótagos egy
szerűségében a meghitt gyermeki
ráhagyatkozás érzését és a nyom
ban való segítség szükségét juttat
ja kifejezésre. Ez a melódia is csak
előmozdította a "Sub tuum praesi
dium" egyetemes elterjedését,
amely emiatt is, de kiváltképen ré
gisége és az ebből folyó történeti
teológiai súlya miatt, mint a vér
tanúk korának megindító visszhang
ja, egyike ma az egyház legtiszte
letreméltóbb imáinak.

A papirusz, amely így kezünkbe
adta az eredeti szöveget, kétségkí
vül a keresztény ókor egyik legfon
tosabb emléke. Kivételes jelentősé

ge miatt mindjárt ahhoz a másik
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papiruszhoz csatlakozik, amely
Szent János evangéliumának eddig
ismert legrégibb töredékét tartal
mazza, még a II. század első évei
ből. Mind a két - külsőleg jelen
téktelen - papirusz ma a Rylands
gyűjternény legértékesebb kincse.

*
Még 1928-ban jelent meg Fran

ciaországban a törvény, amely meg
engedte a közjegyzőknek. hogy 1830
előttről származó ügyirataikat el
helyezhessék Párisban az országos
levéltárban, vidéken a megvei le
véltárakban. Kimeríthetetlennek
látszó, gazdag kincsesbánya nyilt
meg így a francia történelem b,'!
várai előtt. Hozzávetőleges becslés
szerint több mint 300 millió köz
jegyzői ügyirat - ,.acte notarié' 
áll ma rendelkezésükre, amelyek
közül nem egy még a XII. század
végén készült. Nem csoda, ha egy
re nagyobb számban kerülnek elő

olyan adatok, amelyek megváltoz
tatják. vagy helyesbítik a mult
eseményeinek vagy szereplőinek

közkeletű szemléletét. Akadtak már
egészen érdekes felfedezések is. Kö
zéjük tartozik az a hivatalos ok
mány is, amelyben a halálán levő

Voltaire az egyházzal való kiengesz
telődést örökítette meg, s amely
ről rovatomban már részletesen
megemlékeztem.

Most azután újabb figyelemre
méltó leletről ad hírt Jacques Mo
nícat a Revue Historique idei év
folyamának [úlius-szcptembert kö
tetében. D'Alembert végrendelete
ez, amely "Az Atyának, a Fiúnak
és a Szent Léleknek nevében" for
mulával kezdődik. Méltán mondja
Monicat "meglepőnek" ezt a for
mulát, amely "abban a pillanatban,
amikor keveset számítanak a földi
esetlegességek, merőben más szín
ben láttatja velünk ezt a személyi
séget, mint amilyenben élete folya
mán mindenkinek mutatkozott".

Monicat, aki a francia orszácos
levéltár tudományos tisztviselője.

bővebben nem foglalkozik a vég-



.rendelettel s utána mindjárt Vol
-taire !ordulására tér át, szűkszavú

közlése azonban így is megérdem
li, hogy kissé felelevenítsem
d'Alembert alakját.

Jean le Rond d'Alembert, mint
bármelyik lexikonból megtudhat
juk, 1717-ben született Párisban s
ugyanott is halt meg 1783-ban.
IIgyvédi oklevelet szerzett, de pe
rek vitele helyett hamarosan a ma
tematika és fizika művelésébe fo-
gott. Az utóbbi tudományban kife
jezetten lángelmének bizonyult.
Mindössze 24 éves volt, amikor a
párisi, és 29 'éves, amikor a berlini
tudományos akadémia tagjává vá
lasztotta, Különösen a mechaniká
ban végzett úttörő munkát. Van egy
mechanikai tétele is, amelyet azóta
róla neveztek el. Igazán széles kö
rök előtt azonban akkor vált is
mertté, amikor Diderot-val együtt
megindította a híres Enciklopédiát,
amelynek akkora szerepe lett a
XVIII. század második felének vi
lágnézeti és politikai küzdelmeíben,
Ami miatt nálunk és más külföldi
országokban sem felejthetik el
d'Alembert alakját, ez az utóbbi
ténykedése volt.

A francia Nagy Enciklopédia 
-teljes címe szerint: "Ésszerű szótára
.a tudományoknak, művészeteknek

és mesterségeknek" - 1751 és 1772
között látott napvilágot. Az akkori
ban már népszerű angol lexikonok
rnintájára, de egészen új szellem
ben készült. Ez a szellem a felvilá
gosultság volt, amely az emberi
műveltséget és a társadalmi életet
is a tudományra, főleg a termé
szettudományokra akarta alapozni.
Ezt az új szellemet fémjelezték
összes munkatársai, köztük Rous
seau, Voltaire, Holbach, Montes
quieu, Turgot, Grimm, Helvetius,
Condillac, Condorcet.

E köztudomású dolgok mellett
talán kevésbbé ismert, hogy az En
ciklopédia munkatársai közt később,
még a nagy mű befejezése előtt,

világnézeti okokból szakadás tör-

tént. D'Alembert ugyanis követke
zetesen szerette volna érvényesíteni
a szerkesztésben a deizmus elveit,
ebbeli szándéka azonban megtört a
materialista atheisták, Holbach,
Helvetius és Condorcet ellenállásán,
Emiatt azután előbb Rousseau,
majd d'Alernbert is kilépett a mun
kaközösségből, D'Alembert külön
ben a deizmust, amelyben az angol
Locke követője volt, írásaiban mér
sékelt szkepticizmussal elegyítette.
Csupán "feltételezte", hogy műkö

dik a míndenségben egy legmaga
sabb értelem, ennek lényegét azon
ban megragadhatatlannak nyilvání
totta. Az erkölcstanról az volt a né
zete, hogy ez az önérdek tudomá
nya.

D'Alembert a kiválás után is ál
landó levelezésben maradt Voltaire
rel, aki öt évvel előbb, 1778-ban
halt meg. Jó lenne így tudnunk,
hogy ezekben az utolsó évekbe.
mílyen lelki alakuláson ment át
d'Alembert, és ha - mint a vég
rendeletből gondolhatnők - való
ban a katolikus vallásban halt meg,
mik voltak az okok és tényezők,

amelyek erre ösztönözték.

*
Egyáltalán nem vitás, hogy az

orvosi tudomány mind a betegségek
felismerésében, mind azok kezelé
sében a szorosan vett természettu
dományok alkalmazásával érte el
legjelentősebb és legtermékenyebb
eredményeit. Annál meglepőbb így
a magamfajta szemlélődő számára,
hogy újabban egyre több bírálat
hangzik el, amely éppen a termé
szettudományos elveket veszi cél
ba. Szenvedélyes polémiák folynak,
amelyek már a nem-orvosi körök
ben is széles hullámokat vernek.
Amennyire azonban meg tudom
ítélni. a felvetett kérdések végül is
egyetlen alapkérdéssé sűrűsödnek,

ez pedig az, hogy mi az okuk a be
tegségeknek? Az okot itt persze az
aristotelesi fogalmazás szerint kell
értenünk: a létnek melyik rétegé
ben gyökereznek a betegségek?



Erről a problémaról tartott leg
utóbb előadást Franz Büchner frei
burgi egyetemi tanár a Görres-tár
saság nagygyűlésén. A Stimmen der
Zeit, amelyben Büchner némi rö
vidítéssel közzétette előadását, a
szerző eddig megjelent műveiből a
következőket emeli ki: "A modern
orvosi tudomány emberképe" (1946),
"Az ember és a környező világ"
(1949), "Altalános kórtan" (1950) és
"Alapvető megállapítások a pszicho
szomatikus orvosi tudományról"
(1952).

A századforduló óta - irja Büch
ner - mind több orvos jött rá ar
ra, hogy szervi megbetegedéseknek
is lehet pszichikai forrásuk, amiből

azután azt a következtetést vonták
le, hogy a betegség okát kutatva a
beteg személyíségét is figyelembe
kell venni. Ebből a felismerésből,
amely megvolt már a régebbi ko
rokban, csak feledésbe ment, fejlő

dött ki a "pszichoszomatikus" gon
dolgodás, Németországban főleg

Freud, Heyer, Bergmann, Wei
zsdcker, Gebsattel és Siebeck mun
kálkodása nyomán. A "psziché" itt
kimondottan emberi lelket, vagyis
szellemi lelket ("Geistseele"), míg
a "szóma" emberi testet jelent,
egy szóvá kapcsolásuk pedig a ket
tőnek elválaszthatatlan egységét
juttatja kifejezésre. Vagyis amit
az említett tudósok el akartak ér
ni, az volt, hogy az eddig elhanya
golt lelki tényezők ismét a kellő

mértékben kapjanak helyet az or
vosi tudományban.

A pszichoszomatikus gondolkodás
- fejti ki Büchner - rátereli fi
gyelmünket olyan megbetegedések
re, amelyeknek okát egyszeri lelki
válságban vagy tartósab ható lelki
túlterheltségben és hibás fejlődés

ben kell keresnünk. Tudatosítja
bennünk, hogy a lelki válság és hi
bás fejlődés egyben mindíg testi
válságot is von magával. Rámutat
arra, hogy a pszichoszomatikus egy
ség válsága a szervezet működési

596

zavarában nyilatkozhatik megr

hogy ezekből a zavarokból eleinte
még visszaformálható, végül azon
ban vissza nem formálható struk
tura-változások nőhetnek ki, és
hogy az immár gyógyíthatatlan tes
ti betegség az egész életre pontot
tehet. Az ilyen megbetegedések
kezdeti szakában a lelki kezelés
gyökeres gyógyulást érhet el, a ké
sőbbi szakaszokban is még sokat
enyhíthet, idővel azonban annyira.
önállósul a testi betegség, hogy már
hozzáférhetetlen a lelki beavatko
zás számára.

A betegség életrajzilag megfog
ható lelki okai közt találkozik oly
kor az orvos a titokban maradt sze
mélyes vétekkel is. A méhmagza
tok, az újszülöttek, a csecsemők és
kisgyermekek betegségei, az öreg
séggel járó betegségek, a foglalko
zási betegségek és a trópusi beteg
ségek azonban - jegyzi meg Büch
ner - a legnagyobb tartózkodásra
intenek ennek az elvnek általáno
sítására. S hogyan is iktathatnók
ide a járványokkal szerzett tapasz
talatainkat, mint például a pestis
dühöngését a középkori Európában
és megszűnését az újkorban? Hol
van az egyéni vétkük Hiroshima
lakóinak, akik az atombomba utó
hatásaként súlyos vérbetegségekben
szenvednek? Az ilyen, személyre
menő gondolkodásnak tehát áthág
hatatlan határai vannak az orvosi
tudományban s a moralízáló be
tegségmagyarázat még annyira kifi
nomított felelevenítése is, amely
lyel már Ringseis és Heinroth ku
darcot vallott a muit században,
csak zátonyra viheti az orvosi tu
dományt. Kétségtelen azonban,
hogy elhárítva az efféle túlzásokat,
a pszichoszomatikus irány előnyö

sen gazdagítja az orvosi tapaszta
lást és mélyebb bepillantást enged
a betegségek keletkezésének lehe
tőségelbe. Javára kell írni továb
bá, hogy az életrajzi-személyí moz
zanatok előtérbe állításával nagy
ban szélesíti az orvosi látókört s



döntő módon fokozza az orvosnál
elengedhetetlen emberismeretet.

Van azonban ma a pszichoszoma
tikus gondolkodásnak egy másik
ága is, amely amellett kardoskodik,
hogy elvileg minden spontán szo
matikus megbetegedésre mélylélek
tani magyarázatot kell találni. En
nek az iránynak, amely "anthropo
lógiai iránynak" is nevezi magát,
Christian foglalta össze az eszméit
"Személymegértés a modern orvosi
gondolkodásban" címmel 1952-ben
megjelent művében. Sarkalatos té
tel ebben az a nézet, hogy a beteg
ség lényegében szimbólum. A be
teg nem különálló valami a beteg
ségétől, mintha a betegség valahon
nan kívülről törne reá; az ember,
mint testiségének szuverén ura,
maga sarjasztja, hajtja ki magá
ból a betegséget, mert önmagáról
akar ezzel valamit mondani. Az or
vosnak tehát az a legfőbb feladata,
hogy megfejtse ennek a szímbólum
nak rejtjeleit, megértse a beteg
mélyszemélyiségét, s erre támasz
kodva elősegítse az egész ember
gyógyulásra vezető változását. A
természettudományos jelenség, bele
értve a természettudományosan fel
tárható okokat, e felfogás szerint
csak azért fontos és érdekes, mert
felfedi azt a mechanizmust, amely
hez a szimbólumot alkotó és beteg
ségét előidéző ember folyamodott.

Mint már ebből is kitűnik, a
szimbólum-tan képesnek tartja az
orvost arra, hogy a test és lélek
tényleges egységét az élő ember
ben közvetlenül megragadja, anél
kül tehát, hogy két részre tagol
ná: a természettudományok tapasz
talata testiekre és a pszichológiá
hoz rendelt lelkiekre. így azután
csak következetesen jár el Wei
zsácker, amikor "A beteg ember"
címmel 1951-ben megjelent könyvé
ben az orvosi tudománynak a ter
mészettudományoktól való "meg
tisztításáról" beszél. "A természet
tudományos kategóriák - úgymond
-, amelyek az orvoslásra való al-

kalmazásban felbomlottak, szük
ségszerű halált szenvednek, amelyet
euthanáziának - künnyűhalálnak

- is nevezhetünk." Mi lép azonban
az orvosi tudományban a termé
szettudományok helyére? Erre is
felel Weizsíícker: "Ha tudományos
pszichoszomatikát művelünk, akkor
már magunkévá is tettük a mági
kus-démonikus világképet." Ez pe
dig nem kevesebbet jelent, mint
azt, hogy az orvosi tudomány kifi
nomult formában térjen vissza tör
ténelemelőtti kezdeteihez. Hogyan
is fest azonban gyakorlatilag a be
tegségeknek ez a szimbolikus-má
gikus értelmezése? Büchner több
példát hoz fel, amelyekből megle
hetősen pontos fogalmat alkotha
tunk.

Müller-Eckhard egyik tanulmá
nyában, amelyben a gyermekbe
tegségek szimbolikus [ellegét tár
gyalja, a bőrkiütéssel járó fertőző

betegségekre, főképen a vörheny
re utal. A gyermekben - úgymond
- sokszor konfliktust idézhetnek
elő azok a kívánalmak, amelyeket
a felnőttek támasztanak irányában,
s ilyenkor a bőre, amely az érint
kezési felület közte és az ellensé
ges külvílág között, a vörheny alak
jában szimbolumszerűen megbe
gedhetik. .,A betegség értelme te
hát - írja Müller-Eckhard - a
kiütésben végbemenővedlés, amely
lyel már jobban kiállja a felnőt

tek racionális világának nyomását."
Weizsacker - a késői Freudra tá
maszkodva - annak a tételnek tu
lajdonít különös szerepet, hogy az
emberi lélek tudatalattijában az
életösztön, vagy változott formájá
ban ölésí ösztön is működik. Neki
meggyőződése, hogy főleg az életet
fenyegető rohamokban ez az ölési
akarat jut kifejezésre. így az
asztmás beteg a rohamban maga
igyekszik magát megfojtani, amikor
átmenetileg görcsösen összeszűkíti

hörgölt. A koszorúér megbetegedé
sében szenvedő egyén a mellszoru
lás (angina pectoris) rohamában
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maga reteszeli el görcsösen a szív
ütőereit, hogy szivét halálos bénu
Iásba ejtse. H. Hübschmann a
"Psziché és tuberkolózus" címmel
1952-ben kiadott monográfiájában
hasonlóképen magyarázza a tüdő

gümőkor kitörését és lefolyását.
Szerinte a gümőkór bacillusa csak
járulékos szerepet visz ebben a be
tegségben, mert a gümőkór lénye
gileg a mélylélekből kitörő önle
rombolása az embernek. "Olyan ez,
mintha a szervezet önmagát támad
ná meg; a betegség önelemésztés."

Ami ezekben és az indításukra
keletkezett egyéb munkákban elénk
lép - állapítja meg Büchner -,
nem más, mint olyan ötletek rábur
jánzása az orvosi tapasztalásra,
amelyeket szerzőik nem tudnak bi
zonyítani s amelyeket mi sem vizs
gálhatunk felül. A szellemes vagy
kevésbé szellemes ötlet lesz az ural
kodó elve ennek az egész gondol
kodásnak, amely könnyedén túlte
szi magát a klasszikus orvosi tudo
mány és élettan kritikai módsze
rein. Más oldalról is óvást emeltek
már az ilyen eljárás ellen, legutóbb
éppen egy komoly pszichoanaliti
kus, Edward Glover, a londoni pszi
choanalitikai intézet igazgatója, aki
nyiltan kijelentette: "A szimbolikus
értelmezés kritériumait soha sem
dolgozták ki kielégítő módon."

Bizonyos - irja a továbbiakban
Büchner -, hogy akadnak beteges
jelenségek, amelyeknek szimbolum
jellegük van. Charcot óta ismerünk
ilyen jelenségeket, amelyeket n tu
domány ma a neurotikus bajok kö
rébe sorol. Ha azonban eltekintünk
a neurózisoktól - a megállapítható
.szervi elváltozások nélkül előálló

idegbajoktól - és az életrajzilag
magyarázható megbetegedésektől.

akkor tényként kell elismernünk,
hogy messze nagyobb azoknak it
szervi betegségeknek a száma, ame
lyeket szimbólumként semmikép
pen sem értelmezhetünk. Ezeket
csak mint anyagi és energetikus
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zavartényezők hatását érthetjük
meg.

Ma már ismerjükpéldául azokat
az anyagokat, amelyek a megter
mékenyített pete magjából és a be
lőle eredő embrionális sejtekben
meghatározóari nyúlnak bele a fej-:
lődésbe, Ezek a gén-anyagok dön
tik el minden esetben, hogy a nö
vényi, állati és emberi fejlődésben

normális vagy öröklötterr beteg
szervezet alakul-e ki. Ha dominán
san hatnak a beteges gének, akkor
közvetlenül érvényesülnek a fejlő

dés menetében. Igy keletkeznek az
öröklött betegségek, amelyek súlyos
végzetként nehezednek a törzsre.
Világos, hogy miután a beteg egyén
személyisége mitsem számít ebben,
az ilyen betegségeknek semmiféle
szimbolum-értékük sem lehet. Az
öröklött betegségek természettudo
mányos tények, amelyek ellen ar.
orvos csak a valóság tudatában ve
heti fel a harcot. A betegségek má
sodik csoportját az embrionális'
szímblózis-betegségek teszik, ame
lyeket a fejlődő emberi csira bioló
giai környezetében, tehát az anya-
testben fellépő zavarok váltanak
ki. Ilyen zavarokból ered a szüle-
tett hülyeség (idiótaság) legtöbb'
formája s mindenekelőtt a szüle
tett szívbajok. Megint csak termé
szettudományos elvek ténykedésé
vel állunk tehát szemben. Az újszü
lötteknél is természettudományos
tények szerint lépnek fel a beteg-
ségek s következik be a halál.
Ugyanez vonatkozik az öregeknéf
a csontrendszer, az ízületek és az'
agy elhasználódási betegségeire, az
összes foglalkozási betegségekre, a
hiány-betegségekre, a járványos be-
tegségekre, a rákra s mindazokra
a betegségekre, amelyekről a misz
sziókban dolgozó orvosok értesite
nek, köztük a fekete földrész nagy
csapására, a maláriára és az álom
kórra is.
Mindebből következik, hogy a

modern orvosi tudomány tapaszta
lásait csak akkor illeszthetjük be-



értelmesen a világképünkbe. ha fel
ismerjük és elfogadjuk azt a tényt,
hogy az ember életében is, akár
csak az állatéban, két szakadatla
nul változó, természettudományosan
magyarázandó rendszer kapcsoló
dik egymással dialógikus viszony
ba. Az egyik az ember testisége,
amelyet anyagilag az öröklési állag
és az élő, valamint élettelen kör
nyezet szab meg és formál, a má
sik az egész kozmosz, amelynek
anyagi szerkezetébe a testünk bele
van szőve, amely kozmosz testün
ket hordozza, ugyanakkor azonban
ösztönzéseivel és támadásaival ön
fentartásához és önkifejezéshez is
segíti. Ebben a meg nem szűnő já
tékban és harcban, amely az ember
és a kozmosz között folyik, dől el
nagy területen az egészségünk és
betegségünk. "Magától értetődik 
emeli ki Büchner -, hogy ezek a
megállapítások semmit sem monda
nak az ember lényegi szabadsága
ellen, amelyre minden emberi tes
tíséz terveződött. Nem tartalmaznak
továbbá semmit az általunk is
hangsúlyozott felismerés ellen, hogy
miután a mi ingatag testi szerve
zetünk felbonthatatlan egységet ké
pez szellemi lelkünkkel, az örök
lött állag és a környezet mellett
harmadik meghatározóként lelkünk
is formálhatja testünket, betegsé
geket is okozhat, a legkevésbbé
persze mint az ember szímbólum
teremtő mélyrétege."

Azzal a fenntartással azonban,
amelyet Büchner az imént tett, bi
zonyos, hogy az orvos rendszerint
a természetes .Jcözvetlen'' élet ke
retében kerül szembe a beteggel s
elsősorban itt kell megkeresnie a
kiinduló pontot a segítéshez. Nem
az ember "eksztatikus" élete fordul
mindenekelőtt feléje, hanem az a
testiség, amelyben az ember az ál
lattal osztozik. A betegség így ki
nyilatkoztatása annak, hogy az
"animalitás" lényegesen hozzátarto
zik az ember "humanitásához". Ez
az orvos elé táruló animalitás lé-

tünknek azt a körét jelenti, amely
ben tőlünk függetlenül, de rajtunk
keresztül a kozmosz ténykedik, a
mindenség struktúrája, amelyben
mi együtt hintázunk a csillagok, a
föld, a sziklák, a növények, az ál
latok védettségében és fenyegetett
ségében a játék és veszély nagy
hullámverésében.

Ennek a kozmosznak meglátásá
ból és érteni akarásából fejlődött

ki a mult század első évtizedeiben
a klasszikus orvosi tudomány.
Büchner szerint Goethe és Schel
ling voltak az útmutatói annak a
nagy orvosnemzedéknek. amely a
természettudományok' útjára lé
pett. Nem vitás, hogy elképzelé
seiket sokban már a XVIII. század
is előkészítette, az ő érdemük azon
ban a rendszerezés és egységesítés.
Természetbölcseleti munkáikban
felvázolták a növényi és állati fej
lődés természettudományos kutatá
sát, az organikus struktúrák hatal
mának problematikáját, s felvetet
ték az organizmusok törzstörténe
tének és az élet faj átalakuláson ke
resztül való kibontakozásának nagy
koncepcióját. Schelling már meg
sejtette a modern biokémia bepil
lantását is az anyagváltozás dina
mikájába. S annak ellenére, hogy
a spekuláció túltengett ezekben a
természetbölcseleti művekben, a
természettudományosan gondolkodó
orvosok első nemzedéke a multhoz
viszonyítva szellemi törés nélkül
térhetett rá innen az egzakt tapasz
talati kutatásra. így alapította meg
Würzburgban a jelentőségteljes

embriológiai iskolát a Schelling-ta
nítvány Ignaz Döllinger, aki a nagy
Karl Ernst von Baer mestere lett.
Goethe és Schelling nyomán indul
va így lett Johannes Müller a XIX,
századi német orvosi tudomány ki
magasló teoretikusa. S még Rudolf
Virhow, az előbbinek híres tanít
ványa is bizonyságot tett "Goethe
mint természetkutató" címmel tar
tott előadásaiban ennek a kezdet
nek ismeretéről.
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Ami érték volt eszerint a korai
XIX. század természetfilozófiájá
ban, az mind termékenyítőenment
át a biológiába és az orvosi tudo
mányba. Spekulativ elemei viszont
annyira ellaposodtak, hogy ma uj
ból feladat a természet s különö
sen az életjelenségek összefoglaló
bölcseleti értelmezése. S annál sür
getőbb ez a feladat - jegyzi meg
Büchner -, mert a .mai új irány,
az egzisztenciális filozófia, legalább
is Németországban, nem sok segít
séget nyujt hozzá. Igaz, hogy az or
vos fontos serkentéseket köszönhet
az egzisztenciális filozófiának az el
mekórtanban és a neurózísok keze
lésében - példa rá Binswanger és
Gebsattd~, a legtöbb betegségre
azonban nem alkalmazható az eg
zisztenciális magyarázat. Arról per
sze semmiképen sem lehet szó,
hogy a modern orvosi tudomány
szakadjon el a természettudomá
nyoktól és cserélje fel azokat szim
bolizmussal, mélylélektannal és má
giával. Az azonban elkerülhetetlen
nek látszik, hogy az orvosi gondol
kodás visszatérjen a személyi és a
kozmikus tényezők kettős egységé
hez.

Büchner úgy véli, s nyilván he
lyesen véli, hogya teológia számá
ra is merülnek fel itt bőven kérdé
sek. A legkézenfekvőbb kérdést
meg is fogalmazza: a betegségnek
talán nem az ad-e éppen értelmet
és jelentőséget, hogy rendszerint
nem a személy felől magyarázhat
juk, sem racionálisan, sem szím
bólikusan; hogy keletkezésén és le
folyásán nem uralkodunk, hanem
alája vagyunk vetve? Nem annak
a tapasztalása és pedig áldásos ta
pasztalása tartozik-e hozzá a be
tegség teológiai értelméhez. hogy
rni, emberek nemcsak egy szemé
lyes élettörténeti mozgásban hala
dunk, ahol szabadságunk és fele
lősségünk kap teret, hanem ugyan
akkor egy természettörténeti ko z
mikus mozgásban is, ahol gyámol
talanok vagyunk és az Atyára sz0-
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rulunk; hogy mí nemcsak tervez
zük magunkat, de sodortak, roska
tagok, noha sorsunkat illetőleg biz
tosítottak is vagyunk? Úgy, ahogy
már Jób könyvében és a zsoltárok
ban felfedezhetjük a betegségnek
ezt a teológtáj át.

Ha azonban a betegséget az em
bernél túlra, előbbre követjük, egy
még mélyebb teológiai problemába
ütközünk: a világban levő rossznak
a problémájára. Apaleopathológia,
az őslények kórtana bizonyítja, hogy
a betegség nem az emberrel jelent
meg először a földön. Már a szau
ruszok, az őshüllők ásatag csontjai
súlyos betegségek nyomait viselik.
A betegség tehát már legalább 200
millió éve ott volt az élet árnvéká
ban. így azután csak azt állapít
hatjuk meg, amit a teológus Joseph
Bernhart: "Ha a Logos, az Isten
Ige, az Isteni Szemétyű Ember ős

gondolata mint Jézus Krisztus: a
teremtett emberek ügyét a magá
évá teszi, akkor a gyógyítónak tisz
tét teljesíti, teljesíti pedig egy
olyan emberiségen, amely már ter
mészettől rászorul Reá, az orvos
ra, mert ki van téve a teremtés
rosszainak. A vílág-szenvedésnek
öröktől fogva egy világ-üdvözítő fe
lelt meg."

Tanulmányának befejező részé
ben arról szól Büchner, hogy a be
tegség okainak vizsgálata alapján
miként látja ő az orvos feladatát.
Minthogy vannak betegségek, ame
lyek az ember személyíségében, lel
ki alakulásában és kudarcaiban
gyökereznek, szükséges, hogy az or
vos különösen éber s egyben sze
retetteljes meghittségben álljon az
ember nyomorúságával, alacsonysá
gával és nagyságával. Az orvos te
hát, amikor állandóan képezi ma
gát, kell, hogy szakadatlanul szá
moljon és egyezkedjék nem első

sorban a folyton változó mélypszí
chológiával, de a saját mindenna
pos orvosi gyakorlatának ember
megismerésével, a nagy költőknek

és bölcselőknek s mindenekelőtt az


