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A mult év november 24-én, va
s 'mnap, a párísí Monsíeur-le-Prince
utcában emléktáblával jelölték meg
ll: t a házat, amelyben 300 eszten
dé vel előtte Pascal a "Levelein"
do lgozott. Pascal tudvalevően heves
elJenfele volt a "kazuistáíknak.". az
ericölestan ama művelőinek, akik
tudományos rendszerezés és elmé
lel i kifejtés helyett inkább a konk
rét eseteken mutatják be és gya
ko rlati példákkal világítják meg a
parancsok érvényét és áthágásuk
következményeit. Érdekes mozza
natként említi meg ezt Eugime Tes
sort az Études számára írt tanulmá
n: 'ában, mert ugyanezen a napon s
uj;yanabban az órában XII. Pius
p ápa határozottan kazuisztikus vá
laszt adott orvosok, főleg sebészek
nagy csoportja előtt azokra a kér
désekre, amelyeket az "életrekel
tés' tárgyában Bruno Haid pro
fesszor, az innsbrucki sebészéti kli
níka érzéstelenítés! osztályának fő

nöke terjesztett elébe.
Az érzéstelenítő, az "anesztezis

ta", mint ismeretes, az a szakem
ber, aki a sebészi beavatkozás előtt

elaltatja vagy helyileg érzéketlenné
teszi a beteget és felügyel reá a
műtét tartama alatt. Munkája rend
szerint minden zavar nélkül megy
végbe. Ritkák a meglepetések, oly
kor azonban hirtelen bénulásole kö
vetkeznek be. Az érzéstelenítőnek

ekkor mindent el kell követnie,
hogy helyreállítsa a beteg légzését
és vérkeringését. Ezt nevezik "Te
anímációnak", ujból életrekeltés
nek.

Fölösleges mondanunk - erneli
ki Tessori -, hogy az orvosok, ami
kor a "reammáció" kifejezést vá
lasztották, nem gondoltak semmi
féle metafizikai probléma eldönté
sére. "Életre kelteni" nem annyit
jelent itt, mint "halottaiból feltá
masztani", hanem csupán annyi t,
mint ujból megindítani a szervezet
fontos funkcióit. Mindannyiszor

meg kell kísérelni ezt, amikor vá
ratlanul megoénul a légzőrendszer

s remény van mozgásbahozáséra.
Külőnösen aggasztök azok az ese
tek, amikor agyi bántalmak vált
ják ki a légzőszervek hüdését, mert
ha komolyak az agyvelő sérülései,
akkor csaknem bizonyos, hogy a
'beteg nem fog életben maradni.
Amit ilyenkor elérhetünk az élet
rekeltési eljárással, csak egyes
funkciók visszaállítása, azt azon
ban nem igen várhatjuk, hogy a
ezervezet most már majd a saját
rnozgása alapján is működni fog.

Ezzel kapcsolatban merült fel há
rom nehézség, amelyekben eligazí
tásért a Szentatyához fordultak. Az
első kérdés színte magától adódik:
halottaknak. vagy élőknek kell-e
tekinteni azokat a súlyos agysérül
teket, akiknek életmegnyilvánulá
sai már csak a reanímácíós eljárás
ra vezethetők vissza? A kérdés 
mínt Tesson is hangsúlyozza
nem egyszeruen elméleti érdekú.
Mert ha például ugyanabból a csa
ládból több személy szenvedett
autóbalesetet, a halál bekövetkezé
sének sorrendje döntő fontossággal
bir az öröklési jogok megállapításá
ban.

Világos azonban, az egyháznak
nincs semmi illetékessége arra, hogy
ilyen ténykérdés eldöntésére vállal
kozzék. "Ami a halál tényének meg
állapítását illeti az egyes esetekben
- jelentette ki XII. Pius -, a vá
lasz nem vezethető le semmiféle
vallási vagy erkölcsi elvből. s te
kintettel erre, nem is tartozik az
egyház illetékessége alá... Általá
nos természetűmegfontolások azon
ban megengedik azt a feltételezést,
hogy az emberi élet addig tart,
amíg életfontosságú funkciói
- ami más, mínt a szervek egy
szerű élete - önkéntesen vagy akár
rnesterséges eljárások segítségével
is megnyilatkoznak." S amikor a
kétség efelől nem oszlatható el, ak-
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kor a jogi vélelem az életbenlét na
vára szól,

Ezzel szemben az erkölcstan álta
lános elvei bizonyos mértékben le
hetőséget nyujtanak a másik két
kérdés megválaszolására.

Hogyan határozzuk meg az orvos
kötelességét, amikor a reménytelen
vagy színte reménytelen esetekben,
amilyenekről beszéltünk, a család
olyan okokból, amelyeket nem mi
nősíthetünk teljességgel alaptala
noknak, ellenzi az életrekeltő mód
szerek alkalmazását?

Válaszában a Szentatya egy klasz
szíkus megkülönböztetésre emlékez
tet. Amikor életének és egészségé
nek megőrzéséről van szó, az em
bernek nemcsak joga, de köteles
sége is, hogy igénybe vegye a szük
séges eszközöket, amelyeket korá
nak és országárnak tudománya és
technikája nyujtani képes, és pedig
kötelessége abban a mértékben,
amelyben anyagi viszonyai lehetö
vé teszik, hogy hozzájuk folyamod
jék. "Ez. a kötelezettség azonban 
folytatta a Szeritatya - szokás sze
rínt csak a rendes eszközök felhasz
nálására terjed ki, figyelembe véve
a személyi, helyi, történeti korbéli,
kulturális körülményeket, vagyis
azoknak az eszközöknek felhaszná
lására, amelyek nem jelentenek
rendkívüli megterhelést sem a be
tegre, sem másokra. Ennél szigo
rúbb kötelezés túl súlyosan enn
tené az embereik zömét. Azt viszont
semmi sem tiltja, hogy életének és
egészségének megőrzése végett bár
ki is többet tegyen aszigorúan
szükségesnél, feltéve, hogy ezzel
nem vét még nyomósabb köteles
ségei ellen."

Ha az érdekelt nincs birtokában
elhatározó képességének, jogai és
kötelességei azokra a személyekre
szállnak át, akik helyette cseleked
ni tartoznak. Ilyenkor ezek köte
lesek olyan döntéseket hozni, ame
lyek megfelelnek az imént kifej
tett szabályoknak. Az orvosnak te
hát "a beteget illetően nincs külön
vagy független joga; általában csak
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akkor járhat el, ha a beteg kifeje
zetten vagy hallgatólagosan - köz
vetlenül vagy közvetve - fe.Lhatal
mazza er.re"... "A család [ogaí és
kötelességei általában fü~ek az
öntudatlan beteg feltételezett aka
ratától, ha már nagykorú és önjogú
személyről van szó, Ami a család
saját és független kötelességét il
leti, ez csak a rendes eszközök fel
használására kötelez."

Az életrekeltés alkalmazását te
hát akkor is megengedi az erkölcsi
törvény, ha a helyzet reménytelen
nek látszik. Ha azonban a család
úgy véli, hogy ennek költségei túl
súlyosak számára, kétségkívül joga
van kérni, hogy hagyják abba a kí
sérletet, amely míndaddíg sikerte
lennek bizonyult, még akkor is joga
van rá, ha nyilvánvaló, hogy a ké
szülékek eltávolítása után a vérke
ringés néhány percen belül meg
fog állani. Mert: "Ebben az esetben
nem történik sem közvetlen rendel
kezés a beteg élete felől, semseutha
názia, amelyet soha sem tekinthe
tünk megengedettnek."

Az utolsó kérdés a szent kenet
kiszolgáltatására vonatkozott. Ene
válaszolva a pápa hivatkozott a ka
tolikus erkölcstan régóta felállított
általános szabályaira. "A szentsé
geket isteni intézkedés ennek a vi
lágnak emberei számára rendelte,
földi életük tartama alatt, s a ke
resztség kivételével feltételezik a
keresztséget annál, aki kapja öket.
Az, aki nem ember, aki még nem
az vagy már nem az, nem kaphatja
a szentségeket. Annak pedig, aki
kinyilvánítja visszautasítását, nem
lehet akarata ellenére kiszolgáltat
ni azokat... Amikor nem tudjuk,
hogy valaki teljesítette-e a feltéte
leket, amelyek szükségesek a szent
ségek érvényes fogadásához. igye
kezni kell megoldani a kétséget. Ha
kétség forog' fenn, a szentségeket
feltételesen, legalább is hallgatólag
feltételesen szolgáltatják ki - a
"si capax es" záradékkal. ami a
legtágabb. Végszükség esetéri az
egyház megkísérli a legszélsőbb



megoldásokat is, hogy közölje az
emberirel a kegyelLmet és a szent
ségí segítségeket."

KövetkezéSlképpen abban az eset
ben, amelyet rnost tanulmányozunk,
ha az összes többi feltételek fenn
forognak, a szent kenet érvényes
sége egyetlen ténytől függ, attól,
hogy az illető még ehhez a világhoz
tartozik-e. Láttuk, meanyire nehéz
ebben a tekintetiben teljes bizonyos
sággal birnunk. Éppen ezért, ha le
hetséges, ki kell szolgáltatní a
szentséget még a mesterséges lég
zés tartama alatt. Ha ennek aka
dálya volt, akkor utána kell meg
tenni a lehető legkorábban. Mert
nyilvánvaló, hogy minél több idő

telik 'el, annál valószínűbb, hogy a
halál már tényleg bekövetkezett.

A pápa ekként fejezte be: "Ve
zessék és vílágosítsák meg önöket
a rnost kifejtettek, amikor próbál
ják megoldani a kényes kérdése
ket, amelyekkel hívatásuk gyakor
lásában találkoznak." S ezekben a
szavaiban - irja Tesson - XII.
Pius tökéletesen összefoglalta a ka
zuisztika tárgyát. "Három évszázad
multán is élnek a Levelek, de él a
kazuisztika is."

*
Amikor tudósok és technikusok

a világ minden részében erejüket
megfeszítve dolgoznak azon, hogy
meghosszabbítsák, megkönnyítsék
és tartalmasabbá tegyék az emberi
életet, ugyanakkor még mindig
nem mondhatjuk el, hogy elmultak
volna fejünk felől azok a veszedel
mek, amelyek megsernrniaítéssel fe
nyegetnek minden életet. É-rthetők
tehát az aggodalmak, amelyek a
béke megvédése érdekében összefo
gásra késztetik a józanul gondolko
dóknak százmillióít, s érthetők a
követelések is, amelyekkel a béke
'kongresszusok egész sora fordult
ezekben a napokban is a nemzet
közi politika intézőihez.

Mi, katolikusok, az atomháborút
nem tekinthetjük megengedhető

nek. A mi szemünkben az atomhá-

ború gyakorlatilag csak bűncselek

ményt jelenthet, amely az égre ka
ált. Hogy míért, arról már sokat
hallhattunk sitt, a folyóiratunk
ban is többször szó esett róla. Mint
hogy azonban folyvást újabb ada
tok kerülnek nyilvánosságra, nem
árt időnként visszatérnünk rá. Az
Études idei márciusi számában egy
kiváló fizikus, Jean Moretti foglal
kozott a kérdéssel. Tanulmányában
vannak persze ismertebb részletek
is, ezeket azonban csak röviden
ériritern.

Köztudomású, hogy a nukleáris
fegyverek romboló képességének
méréséhez a leghatásosabb vegyi
robbanó anyagot, a trotylt veszik
alapul. Vizsgálják, hogy ugyanazt a
natást milyen mennyíségű trotyllal
érihetnők el. Megállapítottak, hogy
amikor egy ágyúlövedék erejét leg
feljebb néhány tíz kiló trotylra, egy
repülőbombáét néhány száz kilóra
tehetjük, egy atombombáét már
csak ezer tonnákban fejezhet jük ki.
Az a két első atombomba, amelyek
Nagasakira és Híresimára hulltak,
20.000 tonna, vagy a szokásos meg
jelöléssel 20 kilótonna trotylnak fe
lelt meg. A hidrogénbomba megje
lenése azután arra késztette a fizi
kusokat, hogy ezerszerte nagyobb
új egységet teremtsenek, a mega
tonnát. Nem azt jelenti ez, hogy egy
megatonnás bomba ugyanazt a rom
bolást végzi, mínt egy millió darab
klasszikus bomba, mert hiszen utób
biakat jóval nagyobb felületre le
het szétosztani, de nagyjában és a
hőhatás szempontjából a kettő egy
re megy. Már most a legutóbb elő

állított hidrogénbombák hatóereje
50, sőt 100 megatonna trotyllal ve
tekszik.

Nézzük meg, mi történik akkor,
ha atombomba robban, Fényképe
ken is láthattuk, hogy míndenek
előtt egy "tűzgolyó" keletkezik. En
nek hőmérséklete meghaladja az
egy millió falkot. A robbanás ugyan
akkor hirtelen összenyomja a le
vegőt, amely továbbadja ezt a nyo
mást. Ügynevezett szürpressziós
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hullám lép fel, amely nagy sebes
.séggel terjed, akár egy lövedék.
Borzalmas erővel sujtja mindazokat
az akadályokat, amelyeket útjában
talál. Száguldásának időtartama

rendkívül rövid. Körülbelül egy
másodperc. Min1lhogy azonban a
nyomás több százezer atmoszféra,
az okozott károk így is igen jelen
tősek. Néhány másodperccel utána
a hullám visszafordul. Ez az úgy
nevezett depressziós hullám, amely
tovább tart ugyan az előbbinél, de
következményei kevésbé súlyosak,
Nagyon jól ismerjük az 1945 au
.gusztusában Japánra dobott 20 ikilo
tonnás bombák hatását. A légnyo
más 600 méteres körzetben romba
döntötte a legszilárdabb épületeket
is, 1200 méteres körzetben szétdúl
ta a téglaépületeket. A tetőket, a
könnyebb építrnényeket, az abla
kokat leszakította két kilométer tá
volságban a robbanás helyétől. Az
üvegeket betörte négy kilométeres
távolságban. Az elektromos vezeté
keket, a gázcsöveket 2-3 kilomé
teres körzetben szaggatta szét.

A tűzgolyó hőmérséklete csaknem
olyan, amilyen a Napban uralkodik.
A túlfűtött gázok fényessége még
nagyobb is, mint a Napé. A tűz

golyóból áradó hősugarak, az infra
vörös sugarak a fény sebességével
terjednek. Az egész [elenség körül
belül egy másodpercig tart, de ez
elegendő ahhoz, hogy 1800 fokos
hőt teremtsen 1500 méter távolság
ig és 900 fokos hát innen tovább 4
kilométeres távolságig. A hősugár

zás hatása függ a sugárzott hő

mennyíségétől és a felfogó felület
től. Kísérletek tanusága szerint egy
20 kilótonnás bomba melegét 8 kiló
méterre a robbanás helyétől már
alig érezni, ám a kisebb hidrogén
bomba is megégeti a bőrt tiszta
időben a robbanás helyétől 45 kilo
méterig. Minél nedvesebb és ködö
sebb ugyanis a légkör, annál ha
marabb veszti erejét a háhullám.
Nagyobb távolságban a közvetlen
hőhatás ellen aránylag könnyű vé
dekezni. Olykor már az ujságpapír
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is kellő fedezetet nyujt. Bizonyos
távolságon belül azonban a hőhul

lám míndeníképpen tüzeket okoz,
amelyeket éleszt és tovább visz a
légnyomás által kiváltott vihar.
Annakidején Japánban az elhuny
tak 80%-át az égés ölte meg.

A légnyomás és a hőség nem sa
játos tulajdonságaik az atomtegy
vereknek. Minden robbanás ezzel a
ikét h~l jár. Az atomfegyver
jellegzetessége tudvalevőena rádió
aktivitás. A robbanást követő má
sodpercben a tűzgolyó rendkivüli
méretekben bocsát ki gamma su
garakat és neutronokat. A gamma
sugarak elektromágneses sugarak,
ugyanolyan természetűek, mint a
rádióhullám, a fényhullám és az X
sugár, de hullámhesszuk még rövi
debb, ami csak fokozza áthatoló
képességüket. Egyes gamma suga
rak egy méteres, sőt még vastagabb
ólomrétegen is keresztülrnennek. A
gamma sugarak több kilométerre
száguldanak, a neutronok ritkán
haladnak túl egy kilométeren.

Az emberi szervezetet fölöttébb
bonyolult vegyi üzemhez hasonlít
hatjuk. Reakciók ezrei mennek
végbe benne minden pillanatban,
pontosan szabályozott, egymással
kapcsolatos folyamatokban. Máként
egy porszem elegendő ahhoz, hogy
megállítsa a preciziós órát, ugyan
úgy a szervezet vegyi működésének
legcsekélyebb médosulása is súlyos
zavarokat zudí1lhat a test egészére.
Már most éppen a gamma sugarak
és a neutronole azok a sugarak,
amelyek tönkretehetik a szerveze
tet annak folytán, hogy ionizálják
a molekulákat, vagyis két, elektro
mos töltésű, részre szakítják őket

- ezeket a részeket hivják ionok
nak -, ami természetszerűen nem
történhetik anélkül, hogy alaposan
meg ne zavarják a sejtek életéhez
szükséges vegyi reakciókat. A vizet
például, amely testünk súlyának
kétharmadát teszi, OH és H győ

kökre választják szét, sőt H02 ve
f1vületet és tiszta oxigént állftanak
elő, olyan oxidáló termékeket, ame-



lyek megbontják az élethez nélkü
lözhetetlen anyagokat, így a külön
böző proteineket is. Az ivarsejtek
kromozómáit és génjeit is, amelyek
az öröklődő tulajdonságok belső té
nyezői, kikezd:heti a gamma suga
rak támadása. A folyamat ugyanaz
- mondja Moretti -, mínt amikor
egy nagyforgalmú vasúti hálózat
szabályozó központjai leállnak. Rö
vid időn belül elkerülhetetlen a ka
tasztrófa.

A szervezet által szenvedett ár
talmak függnek természetesen a
kapott adagtól és annak az időnek

tartamától, amely alatt a szervezet
kapja. A fizika röntgen-egységnek
fogadta el azt a gamma vagy X su
gár mennyiséget, amely egy köb
centiméter levegőben kereken két
milliárd ion-párt hoz létre. Az az
ember, aki egyszerre 500 röntgen
egységet kap, gyors pusztulásra van
itélve. Hiszen például a mellkas rá
diószkopikus vizsgálatához mind
össze 0.1 R szükséges, ez pedig meg
felel annak a mennyíségnek, amely
tengerszinten a föld és a levegő

természetes rádióaktivitása folytán
egy év alatt éri testünket. A japán
városokra dobott 20 ki lotonnás
bomba hatásából megállapították,
hogy a robbanási ponttól 900 rné
terre azt az embert, aki nincs véd
ve, a pillanat töredéke alatt 600 R
éri. Következménye biztos halál né
hány napon belül, vérömlés. há
nyás, hasmenés után. Ha az adag
nem haladje. me~q 400 R-t, a halál
csak az esetek felében áll be azon
nal. Ám a többiek is csak 2-3 hó
nappal élik túl a besugárzást, olyan
nagy mértékben vesztik el fehér
vérsejt jeiket. A 200 R-es adag l1€IIIl

jár ugyan halállal, de a fehér vér
sejtek megfogyatkozása miatt az
érintett egyének fogékonyak lesz
nek mindenféle fertőzés számára, s
2-3 héttel a besugárzás után gyön
geség, hasmenés, lesoványodás, haj
hullás következik be náluk ötven
rontgenegységen alul nem állapí
tottak meg semmiféle érezhetőbb

zavart, legalább is nem a megfigye-

Iési időszak alatt, Mindezek a szá
mok persze csak nagyságrendi uta
lást fejeznek ki, mert a halálos.
adag természetszerűen változik az
illető személy ellenálló képessége
szerínt.

Amit most elmondtunk, csupán
az atomrobbanás közvetlen hatá
saira vonatkozik, azoknak a gam
ma sugaraknak hatásaíra, amelye
ket a tűzgolyó bocsát ki. A nukle
árís fegyver azonban más módon
is kihat a szervezetre. Ha a bomba
a föld közelében robban, rádióaktiv
termékei, az uránium és plutónium,
és szintén rádióakti:v hasadási ter
mékek por alakjában jelennek meg.
A kibocsátott neutronole hatása.
alatt a föld bizonyos atomjai is rá
dióaktívvá válnak. A bomba rob
banása krátert vág a talaj ba,
amelynek több száz méter az átmé
rője és több tíz rnéter a mélysége.
Ezer és ezer, olykor: millió és mil
lió tonna anyagót lök fel ugyanak
kor a légkörbe. A nagyobb darabok
nyomban visszaesnek. A finomabb
porszemek azonban 15-20, sőt 50
kilométer magasba repülnek s az
az idő, amely alatt visszaesnek, a
szemesék nagysága szerint néhány
naptól több évig terjed. Például 5
míkronos szemcse 10 nap alatt esik
vissza 20.000 méter magasból. A szél
ezeket a részecskéket igen messze
elviheti, úgyannyira, hogy egyetlen
atombomba néhány nap alatt 300
kilométer hosszú és 50 kflométer
széles sávban fertőzhet,

Kérdés ezekután, hogyan hatnaik
az élő szervezetre ezek a felszínre
visszaeső porszerűségek? A válasz
magától értetődik: minthogy rádió
aktiv anyagokról van szó, alfa, bé
ta és gamma sugárzásukkal hat
nak. Minden rádióaktiv anyagra
jellemző ugyanis, hogy ezeket a su
garakat bocsátja ki. A gamma su
garakról már beszéltünk. Az alfa
sugarak viszonylag nehéz részecs
kék, amelyek rövid utat tesznek
meg és kevéssé áthatolók. A béta
sugarakat elektronok alkotják,
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amelyeknek sebessége a fény sebes
ségének kétharmadát érheti el, s
mínthogy rendkívül kicsiny a tö
megük, könnyen hatolnak keresz
tül az emberi testen is. Mind á há
romféle 'sugárnak ionizáló képes
sége van. Ha tehát az ember szá
jon keresztül vagy légzéssel szedi
magába a rádióaktiv szemcséket.
ezek bent a szervezetoen szünet
nélkül ionizálják a molekulákat s
ilyen módon megzavarják a szer
vezet működését. A test felületét
érő sugarak közül csak: a gamma
sugarak veszedelmesek,

Tekintsüik először a ezervezet ál
tal elnyelt porszemek esetét. Ezek
fajtajuk szerínt előszeretettel fész
kelikbe magukat ebbe vagy abba a
szervbe. A mész például a csontok
ba veszi útját, ahol több hónapon
át marad. A jód a pajzsmirigyben
rögződik meg s itt gamma sugarai
val fokról-fokra csökkenti a tevé
kenységét ennek amirigynek,
amelynek hormcn-kiválasztásaí el
engedhetetlenek a szervezet jó mű

ködéséhez, A foszfort részben a ge
rincvelő köti le, amely a vörös vér
sejteket terrmeli. A sugárzás hatása
alatt ez a tevékenysége fokozatosan
csökken. S ugyanezt rnondhatjuk
el ra többi elemek szerepéről: a vas
ról, amely a vérbe veszi be magát,
a kobaltról. és a nikkelről, amelye
ket ra máj, a ciIllkről, a stroncium
ról, az ónról, amelyeket a csontok
kötnek le ugyanúgy, mint ra fosz
fort és ra meszet. A klór és a sZÓ'
dium az egész szervezetben oszlik
szét, Míndezek ra rádióaktiv testecs
kék napokon, hónapokon, sőt éve
ken át árasztják romboló sugara
ikat. Az alfa és a béta sugarakat
nagyongyOlI'\Slan megállitják a test
szövetei, de ionizáló hatásuk igen
erős, jóval erősebb, mint a gamma
sugaraké, amelyek viszont nagyobb
távolságra hatnak. Az eredményt
könnyű kitalálnunk: a szervezet,
amely lekötötte ezeket a rádióaktív
termékeket, lépésről-lépésre szű

nik meg normállsan rnűködni. Nö
vekvő zavarok lépnek fel a szerve-
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zetben, amelyek rövidebb-hosszabb
idő múltán halált okozhatnak.

A külső besugárzás mechanizmu
sa nem ugyanaz. Nem ilyen vagy
olyan szervet támad meg, hanem a
test egészét. A szervezetben azon
ban nem ugyanolyan érzékenysé
gűek a sejtek. A megfigyelésekből

azt a törvényt vonták le, hogy a
sejtek annál érzékenyebbek az
ionizáló sugaraikkal szemben, mínél
gyorsabb a szaporodásuk üteme. A
káros sugarak különösen akkor ár
tanak a sejtnek, amikor osztódás
állapotában van. A legérzékenyeb
bek az ivarsejtek, azután a csont
velő vértermelő sejtjei, majd a vé
konybél sejtjei és a bőrsejtek. Mint
tudjuk, a fehér vérsejtek védik a
szervezetet a mikróbák támadásai
ellen. Ha számuk a kelleténél alább
süllyed, a test ki van szoígáltatva
a nehézség nélkü'! szaporodó ellen
ségnek. Ezért van az, hogy a test
400 R-es általános besugárzása után
lázrohamot észlelünk a betegnél.
Az egész emésztőrendszer villám
gyorsan fertőződik, a szervezet vé
dekezése megszűník s a halál 2-3
hónapon belül föltétlenül bekövet
kezik.

Ami a sugárzások biolőgíaí hatá
sát illeti, mai ismereteink közel sem
kímerítöek. Arra ugyanis nem gon
do1hatnak a kutatók, hogy közvet
lenül az emberen kísérletezzenek.
A tudósok mindenesetre ígyekeznek
a maximális mértékig feldolgozni
és kíértékelní a Japánra dobott két
bomba, továbbá az emlékezetes bi
kini robbantás következményeit,
amíkor a rádióaktiv hamu megfer
tőzött japán halászokat. Kísérletez
neik természetesen állatokon, de az
állat és az ember összehasonlítása
nem míndig lehetséges. Amig pél
dául az egy R-nél alacsonyabb adag
is súlyos zavarokat vált ki a ku
tyánál, százezer R-es adag sem
okoz semmi zavart bizonyos halak
embrióiban. A lazac 100 R-t min
den baj nélkül elvisel, a pisztráng
500 R-t, holott az ember már 25 R
re havesen reagál.



Hiányosak még tájékozódásaink
a besugárzások utóhatásairól is, jól
lehet az első robbanasok már 13
évvel ezelőtt történtek. Kétségtelen
azonban, hogy az utóhatások közé
tartozik az idő előtti gyors örege
dés. S ezen nem csodálkozhatunk,
mert bizonyos rádióaktív sérülések
jóvátehete1Jlenek s az érintett szer
vi működések véglegesen megvád
toznak. A szem külőnösen ki van
téve ilyen késői bajoknak. ÉveikJkel
a besugárzás után is számolni kell
a szürke hályog fellépésével.

Sok vita folyt már a tudományos
sajtóban is a besugárzások genett
kus hatásáról, Moretti szerínt ezen
a téren sem elégségesek még az is
mereteink. Néhány tényt azonban
teljes bizonyossággal állíthatunk.
Egy Müller nevű tudós már 1927
ben kimutatta, hogy az ivarsejtek
génjei rendkívüí érzékenyek az
ionizáló sugarak iránt. Egyetlen
ilyen besugárzás mutációt vonhat
magával attól a pitlanattól kezdve,
hogy a sugár elérte az ivarsejt va
lamelyikk,romozómáját. Ma már
bizonyítottnak látszik, hogya be
sugárzások hatása halmozódó jelle
gű: több kiserejű besugárzás ugyan
úgy hat, mint egyetlen erős adag.
A legaggasztóbb felfedezés azonban
az, hogy semmi sem mutat arra,
mintha a hatásnak alsó határa len
ne. Bebizonyították, hogy egyetlen
foton, vagyis köznapi nyelven egyet
len fényatom, tudományosan: fény
energiakvantum, elegendő egy mu
táció előidézéséhez.Az atomrobban
tások tehát kétségtelenül veszélyez
tetik az emberiség öröklési állo
mányát, Mert ha bízonyos is, hogy
nem minden rnutáció szükségszerű

en besugárzás folyománya, holtbi
zonyos, hogy minden besugárzás
mutációt von magával. Ma - ílI"ja
Morettí - öt mutáció közül egyet
tulajdoníthatunk a rádióaktivítás
nak. Meg kell jegyeznünk itt, hogy
nem minden mutáció végzetes, sőt

a legtöbb nem is nagyon látható. A
nukdeáris robbantások legnagyobb
veszedelmét ma mindenesetre ab
ban látjá'k a tudósok, hogy egyre
nagyobb mértékben válnak rádió
aktívvá azok a táplálékolk, amelye
ket az ember fogyaszt, akár köz
vetlenül, akár azoknak az állatok
nak és növényeknek közvetítésével.
amelyek maguk táplállk.oztak ilyen
anyagokkal.

Máshonmán vett sok egyéb adat
tal is kíegészfthetném még ezt a
legfrissebb beszámolót az atomrob
bantások hatásáról, így a japán
atomrobbantás által érintett japán
szülők gyermekeire vonatkozó ször
nyű statisztikával is. Gondolom
azonban, hogy Moretti fejtegetései
ből is világos fogalmat alkothatunk
annak a katasztrófának méreteiről,
amelyet az ember magára Idézhet,
A magfegyverek ujdonsága nem a
rendkívüli erejükben rejlik, amely
milliószor nagyobb a régi fegyve
rekénél, hanem elsősorban abban
,a körülményben, hogy kíhatásaík
ellenőrizhetetlenek térben és, idő

ben. Nem tudhatjuk, mi a mértéke
annak a rádióaktiv anyagmennyí
ségnek, a légkör ama telítettségé
nek, amely, ha nem is azonnal, de
előbb-utóbb képes kipusztítani az
egész emberiséget.

Érthető ezekután, ha mímden ol~

dalról s ma már szinte leghango
sabban természettudósok részéről

emelkednek hangok, amelyek nem
csak az atomháború abszolut tilal
mát, de a robbantás! kísérleteknek
is haladéktalan rnegszüntetését kö
vetelik. A nemzetek vezetőinek leg
alább ezekJben a pontokban késede
lem nélküil meg kellene egyezniök.
Méltán szorgalmazza azonban azt
is a béke világmozgalom s élén a
Béke Világtanács. hogy a felelős

államférfiak üljenek össze tárgya
lásra és keressék meg a nemzetközi
konfliktusok békés megoldásának
módjait,
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