
ATOM — felemelkedés vagy pusztulás?

A diadalmas emberi szellem megszerezte az ember számára a legnagyobb ener-
giaforrást, az atomenergiát. Az emberiség történelmében új korszak nyílt meg, az
atomkorszak, melynek mi vagyunk az első reménykedő és rettegő, néha optimista,
máskor pesszimista résztvevői. Generációnk előtt a holnap mint égő kérdőjel áll, mert
az atomenergia alkalmazásával ez a holnap fogja eldönteni az emberiség jövőjét.
Ezért van az, hogy a legegyszerűbb ember is iparkodik megérteni és saját szemével
látni olyan kérdéseket, amelyek azelőtt az elvont tudománynak, a speciális problé-
mákkal foglalkozó tudósoknak problémái és egyben privilégiumai is voltak. Ma egy
újságolvasó átlagember majdnem annyit tud az atomról és a rádióaktív sugárzásokról,
mint nemrégen egy fizikatanár.

Tudja azt, hogy tulajdonképpen az egész probléma, bár akkor még nem vetítette
vésztjósló jellegét előre, a würtzburgi Fizikai-Orvosi Társaság 1895. decemberi ülésén
született. Ezen a tudományos ülésen korszakalkotó előadás hangzott el. A würtzburgi
egyetem fizikus professzora, Wűhelm Conrad Röntgen egy új felfedezésről, új fizikai
sugárzásról számolt be, amelyet X sugárzásnak nevezett. Alapos körültekintésével és
előzetes szorgalmas munkájával ezeknek a sugaraknak valamennyi lényeges fizikai
tulajdonságát leírta, iskolapéldáját adva az olyan tudósnak, aki többszörösen tapasz-
talt és igaznak bizonyult tényekkel áll a világ, a tudomány és az utókor bírálata elé.
Mindenki tudja, hogy a később róla, Röntgenről elnevezett sugárzás milyen csodá-
latos előrehaladást, áldást jelentett az orvostudományban és jelentett az élet egyéb
területein is az anyaggal foglalkozó tudományok minden ágában. Azt azonban már
kevesebben tudják, hogy Röntgen felfedezése szolgált alapjául valamennyi ún. ioni-
zációs sugárzás felfedezésének. A röntgensugarak tanulmányozása során Gequerel
francia fizikus újabb felfedezést tett. Ö a fluoreszkáló kristályokat tanulmányozta és
feltételezte, hogy a fluoreszkálás kapcsolatban van a leírt sugárzással. Ez a hipotézise
ugyan hibásnak bizonyult, de a témakörrel kapcsolatban kutatásai során felfedezett
valamit, ami legalább olyan korszakalkotónak "bizonyult, mint korábban maga a rönt-
gensugár. Megfigyelte ugyanis, hogy egy elem, az uránium, önmagától képes valami
hasonló sugárzás kibocsátására. Ebből a tényből kiindulva, a további sugárzó elemek
keresése közben fedezte fel — embertelenül fáradságos munka eredményeképpen —
a Curie házaspár 1898-ban az urániumnál milliószorosan erősebben sugárzó elemet,
a rádiumot. A csodálatos akaraterővel rendelkező asszony t a lengyel származású Mari
Curie nevezte el ezeknek a magas atomsúlyú elemeknek sugárzóképességét radio-
aktivitásnak. Ez a felfedezés és ezt követően a radioaktív sugárzások tulajdonságainak
vizsgálata és eredetük kutatása indította meg az ún. viagfizika vagy atomfizika fej-
lődését, mely az utóbbi években szédületes arányokat öltött. Az új tudomány igéri a
már idézett atomkorszak, az emberiség energiaellátásának kimeríthetetlen lehetősé-
gét, de ugyanakkor az általa alkotott eszközök magukkal hozzák a radioaktív sugár-
zásokkal együttjáró veszélyeket is. Az atomenergia felszabadítása ugyanis mindig
különböző radioaktív sugárzással jár együtt, mely minden élőlényre ártalmas. így az
atomfizika mellett új tudományág alakult ki, az ún. sugárbiológia, az atomorvostudo-
mány, amely most készül fel ezen új, egészségkárosító, sőt halálthozó veszedelem
leküzdésére. Felelősséggel viseltetve az emberiség sorsa iránt, nem elég csak az atom-
felfedezések ragyogó technikai lehetőségeit örökül hagyni az utókorra, hanem máris
meg kell találni és ki kell dolgozni a sugárveszély ellenszerét is.

Nyilvánvaló ugyanis, hogy az emberiség ezen káros hatásoknak mindjobban ki
lesz téve még akkor is, ha az atomenergiát kizárólag békés célokra használják fel.
A kérdés tehát, melyet a címben feltettünk, nem kizárólag az atombomba robbanásra,
a pusztulást okozó atomháborúra vonatkozik, hanem egyáltalán magára az atomener-
giára. Ez a körülmény a kérdést még fontosabbá teszi. Hiszen józan, épeszű ember
nem akarhat atomháborút és azt társadalmi erővel, a béketábor erejével meg lehet
és meg is kell tudni akadályozni, de az atomenergia békés felhasználását mindenkép-
pen fejleszteni kell, mégpedig úgy, hogy az emberiség egészsége ne károsodjék. >

Alig telt el félév a röntgensugarak felfedezése után, mikor már felfigyeltek
annak nem kívánatos, biológiailag káros hatásaira. Közlemények jelentek meg. me-
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lyek bőrgyulladásról és fekélyesedésről számoltak be. Pár év múlva már tragikus
esetről is tudtak: egy röntgensugárban dolgozó technikus kezén rákos daganat kelet-
kezett, nyirokcsomó áttétel és rákbetegség egyéb szomorú következményeivel. Ez volt
az első eset, amikor felhívták a figyelmet a röntgensugarak rákkeltő, ún. carcerogen
hatására, de — sajnos — legkevésbé sem volt az utolsó ilyen természetű károsodás.
Azóta óriásivá nőtt az adathalmaz és a sugárhatás megnyilvánulásait legnagyobb
részben már ismerjük.

így tudjuk, hogy az ionizáló sugárzásoknak csak azon része fejt ki az élő szer-
vezetben hatást, amely elnyelődik, az átjutott sugár következmény nélkül halad tova.
Az elnyelt sugármennyiség által átadott energiamennyiség feltűnően kicsi, a szerve-
zet válasza viszont aránytalanul nagy. Embernél 500 r (') egész testet érő sugárzás
már halálos lehet, pedig a testben elnyelt energiamennyiség hőegyenértékre átszá-
mítva mindössze annyit jelent, mintha az illető egy kávéskanál melegvizet nyelt volna
le. Tehát nyilvánvaló, hogy nem az energia mennyisége, hanem az energiaátadás módja,
az ionizáció folyamata játszik itt döntő szerepet. Erre vonatkozólag számos elméle-
tet dolgoztak ki, de azt kell mondanunk, hogy egészen részletesen ezt a kérdést még
ma sem ismerjük. Ismerjük viszont a létrehozott elváltozásokat, a biokémiai, morfo-
lógiai és funkcionális változások egész sorozatát. A legfontosabb változások a fehér-
jékben következnek be. A fehérjéket alkotó aminosavak felbomlanak és a fehérje-
molekula denaturálódik. A fehérjekárosodás számos komplex folyamatot indít el, így
többek között az immunanyagok termelésének csökkenését vagy megszűnését okozza,
ami az alapbetegség mellett egyéb betegségek, másodlagos fertőzések előtt tárja szé-
lesre a kapukat.

Az élő szervezet sejtjeiben, a szervezetben meginduló kóros változásoknak mér-
tékét az határozza meg, hogy milyen mennyiségű és időtartamú sugárzás hatott, de
ezenkívül számít a különböző sejtek, ül. szövetek egyéni sugárérzékenysége is. A sejtek
különböző sugárérzékenységét szintén már korán, néhány évvel a röntgensugár fel-
fedezése után felismerték, már 1899-ben a bőrrákok sugárkezeléséről számoltak be.
A rosszindulatú daganatok röntgensugárral való gyógyításának alapja ugyanis az a
körülmény, hogy a daganatok általában érzékenyebbek a sugárzás szövetpusztító hatá-
sával szemben, mint a szervezet egészséges sejtjei. Meg lehet választani azt a sugár-
mennyiséget (dósist), melynek alkalmazása a daganatsejteket elpusztítja, a környező,
ép sejteket pedig csak károsítja, de az utóbbiak ezt a károsodást kiheverve nem pusz-
tulnak el.

A röntgensugár orvosi alkalmazásával kapcsolatban hosszú tapasztalatok során
kialakult egy bizonyos sugárérzékenységi sorrend a szervezet különböző egészséges
sejtjei, ill. szövetei között is. Általában minél fiatalabb egy sejt, minél gyorsabban
növekszik, vagy szaporodik és minél kevésbé differenciált, annál érzékenyebb a
sugárra. Az imént említett rákos szövet is ezt a törvényt követi: csupa differenciálat-
lan, gátlás nélkül szaporodó és növekvő sejtekből áll, tehát nagyon sugárérzékeny.
A szervezet egyik legaktívabban működő szerve a csontvelő, ahol állandó sejtoszlás,
sejtképzés, a vérsejtek termelése folyik, vagy a magas differenciáltsági fokkal ren-
delkező idegsejtek sokkal kevésbé sugárérzékenyek. A két véglet közé a szervezet
valamennyi sejtje besorolható. Meg kell említeni, hogy olyan szerv, vagy sejt, amely
teljesen érzéketlen „sugárresistens" lenne, nincsen.

Ezen szempontoknak figyelembevételével, a különböző fontosabb szervek sugár-
érzékenységi fokának ismeretében érthető meg a sugárkárosodásnak, sugárbetegség-
nek tünetcsoportja. A sugárbetegségekre az egyes szervek elváltozásai nem jellemzők
(más károsító behatással is előidézhetők), de a tünetek összessége, a sugársyndroma
már jellegzetes.

Az igen érzékeny csontvelőnek károsodása a vérképzés zavarához vezet, ez a
legelső, és kis sugárhatás után az egyetlen tünet. Az ún. vérképző (haemopoeticus)
rendszerrel együtt a nyirokapparátus nagyfokú sugárérzékenysége eredményezi azt,

(1) ,.r" (röntgen) az ionizáló sugárzások egysége, olyan sugármennyiség, amely 1 cm'! 76fl
Hgmm nyomású. 0 fok C hőmérsékletű levegőben olyan ionizációs töltést létesít, hogy telítési
áram esetén mért elektromos töltés elektrostatikus egységnyi. Ennek hatására 1 g levegőben a
sugárzás hőhullámhosszától függetlenül C3,8 erg.. élö testszövetben 93 erg. elektronenergia ke-
letkezik.

32



hogy szinte néhány órán belül, az egyik fehérvérsejtféleség, a lymphocyta, szinte tel-
jesen eltűnik a keringő vérből. Nagyobb sugáradagra ezután a többi fehérvérsejt is
megkevesbedik (leukopenia), majd követik a vörösvérsejtek is és valamennyi véralak-
elem megkevesbedése, anaemia következik be. Ezért kell elsősorban vérképet vizs-
gálni, mert ebből következtethetünk az elszenvedett sugársérülésre leghamarabb.
A sugársérüléssel az elváltozás arányos, tehát a várható betegség súlyosságát előre
mutatja, sőt a későbbiek során a gyógyulásnak is indikátora. A fehérvérsejtek nagy-
fokú csökkenése vagy hiánya, a már említett immunanyaghiánnyal együtt a gyul-
ladások rosszindulatú formáit eredményezi; a csaknem szabályszerűen fellépő tüdő-
gyulladás szövettani képét az jellemzi, hogy a gyulladásos izzadmányból a fehér-
vérsejtek, a szervezet védekező katonái, hiányzanak.

A legerősebb a sugárhatás a csontvelő után a gyomor-bél traktusban, a csíra-
sejtekben és a felszínes szövetekben, nevezetesen a bőrben zajlik le. Utóbbiban főleg
azért, mert a sugárzást közvetlenül, elsőkézből kapja. Más a helyzet akkor, ha a sugár-
szennyeződés közvetve, rádioaktíve fertőzött anyagokkal kerül a szervezetbe. Ilyen-
kor a befogadó szerv sérülései állnak előtérben, pl. radioaktív por belégzése esetén a
légcső és tüdő, szennyezett élelmiszer vagy víz fogyasztásakor a gyomorbélrendszer.

A gyomorbélrendszer nyálkahártyájának sérülése szintén már az első órákban
manifesztálódik. A sérülés folytán akadályozott a gyomor kiürülése és a bél motori-
kus tevékenysége, zavart szenved az emésztés és felszívódás, sőt fekélyesedés és
következményes gyomor- és bélvérzés lép fel. Különösen jelentős, hogy a sérült
nyálkahártyán keresztül a mikrobák inváziószerű behatolása történik meg, és súlyos
kórképhez, a magas lázzal járó szepszishez vezet.

Hasonlóan lehetne felsorolni tovább az egyes szervek károsodásából eredő súlyo-
sabbnál súlyosabb kórtüneteket, a hajkihullástól a nem gyógyuló fekélyeken keresz-
tül a hirtelen sugárhalálig. Jelen írásnak azonban nem célja a részletezés, ezért még
kiegészítésül csak annyit jegyezzünk meg, hogy mindezek a morfológiai elváltozások
funkcionális károsodásokkal is együttjárnak, a funkciózavar legtöbbszór nem is egy-
szerűen arányos csak a morfológiai elváltozás fokával, így pl. ellentétben az egyes
idegsejt már említett aránylagos ellenállásával, az idegrendszer funkcionális károso-
dása igen nagyfokú, és sok esetben az egyén sorsára nézve döntő fontosságú lehet.

Az eddigiek az akut sugárbetegség' kórképéhez tartoznak, tehát olyan nagy,
egyszeri sugárterhelés kapcsán lépnek fel, melyet valamilyen katasztrófa idézhet elő:
háborús atombomba robbanás vagy atomtelepen üzemi robbanás. Az utóbbira a közel-
múltban már precedens is volt, mint tragikus üzemi baleset Los Alamosban (USA)
fordult elő. De ilyen katasztrofális eseteken kívül az emberiség jövője szempontjából
az ismétlődő vagy elhúzodóan ható, kis dósisú sugárzás is fontos, mely krónikus sugár-
betegséget, generációkori keresztül pedig az emberiség elkorcsosulását okozhatja.

Ha számbavesszük, hogy milyen forrásokból ér egyre több embert radioaktív
sugárzás, akkor az atomenergiával kapcsolatban az emberiség károsodásának veszé-
lye még aktuálisabb problémává válik. A békés viszonyok között az embereket érő
ionizációs sugárzás két csoportra oszlik:

természetes és
mesterséges vagy civilizációs sugárzásra.

• A természetes sugárzás eddig is jelen volt, részei a kozmikus sugárzás, a föld-
ben, közetekben jelenlévő anyagok, ún. háttér sugárzása, valamint a szervezetünkbe
kerülő természetes radioaktív elemek sugárzása. Ezeknél fontosabbak a civilizációs
sugárzások, melyek már korunk szülöttei. Ezek:

1. Atomerőműtelepek környezetéből származó sugárzás, melyet a szennyezett
rádióaktív hulladékok okoznak;

2. a nukleáris robbantásokból eredő sugárzás;
3. mint foglalkozási ártalom, orvosok, ápolók, atomenergiatelep munkásai, urá-

nium-thórium bányászok, radioaktív izotópok ipari vagy tudományos használói;
4. orvosi röntgensugárhasználat diagnosztikus, gyógyítási vagy kutatási célból;
5. bizonyos eszközök használata, melyek sugárzóak, mint pl. televíziós készülék,

világító számlapu órák, cipőboltok röntgenkészülékei stb.
Kérdés tehát, hogy ezen forrásokból származó sugárzások mekkora terhelést

jelentenek az emberre, és ha károsodásokat okoznak, azok milyen természetűek?
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A kérdés vizsgálatában figyelembe kell venni az ionizáló sugarak eddig nem említett
fontos tulajdonságát, mégpedig azt, hogy élő sejtben a sugárhatás kumulálódik. Ezen
azt kell érteni, hogy bármilyen kicsi besugárzást is kap egy sejt, még ha utána tel-
jesen vissza is nyeri morfológiai szerkezetét és funkcióját, a sugárhatás nyomot hagy
benne. A legközelebbi sugárkárosodás a régi károsodás maradványára felrakódik,
azzal összegeződik. Ügy is mondhatjuk, hogy a sugárhatás engrammát hagy vissza,
a sejt mindig „emlékezik" az elszenvedett károsodásra. Ez a jelenség a legfokozottabb
mértékben az ún. gonadokban, férfi és női ivarszervekben érvényesül, annyira, hogy
a csírasejtek sugársérülése teljesen irreversibilis. A csírasejtekben regeneráció nem
történik és a sugárhatások szinte matematikailag adódnak össze úgy, hogy teljesen
mindegy, vajon a szerv egyszerre egy nagy vagy hosszú idő alatt sok kicsi sugáradag-
gal volt-e megterhelve. Az ilyen sérülésnek legszomorúbb következménye az, hogy
elsősorban nem a károsodott egyént érinti, hanem főleg annak utódait (heredíkus
vagy genetikus ártalom). Tragikus példáját adja ennek a jelenségnek a japáni atom-
bombarobbanás után az érintett területeken a számos halvaszületés és torzszülött.
Az emberiséget azonban egyelőre ilyen szempontból még nagyobb veszély nem fenye-
geti, mert,arra is1 rájöttek, hogy a kóros mutatio, az utódok csökkentértékűsége csak
akkor jön létre, ha mindkét párosuló gén sérült. Viszont, ha a népesség nagyobb
részét fogja érni a sugárzás, a sérült egyének, illetve gének találkozásának valószínű-
sége mindig nagyobb lesz.

A krónikus sugárártalom egyéb vonatkozásai szintén a röntgenéra óta, a röntgen-
sugarak alkalmazásának elterjedésével párhuzamosan váltak ismertekké. Legenyhébb
formái a fáradtság, az álmosság, főfájások, először a nem jellegzetes vérképbomlás,
majd a később kifejlődő teljes vérszegénység, valamint az élettartam megrövidülése.
A rákkeltő, carcerogen hatásról már esett szó, ugyanilyen a leukogen hatás is. Leu-
kaemia, halálos végű fehérvérűség fejlődhet ki az ionizáló sugarak hatására. Ezt szin-
tén a hiroshimai és nagashaki-i atomrobbantást túlélők között látjuk. A statisztiká-
ból azt is tudjuk, hogy a leukémiában meghalt radiológus orvosok száma nyolc-tízszer
nagyobb, mint más orvosoké, pedig az is több, mint általában a népességé. Túl sok-
szor röntgentherápiás besugárzásban részesült betegek között is szignifikánsan na-
gyobb a leukémiás megbetegedések száma. Az összefüggés tehát kétségtelen.

A krónikus sugárártalmakat is sorolhatnánk tovább, de ehelyett a kérdés másik
részét vegyük elő: mekkora az a sugármennyiség, amelynél a vörös határvonalat meg
kell húzni, amelynél többet az egyén, az emberiség elkorcsosodása nélkül nem kap-
hat. A kérdés eldöntésére tudományos bizottság alakult, melyet az UNO hívott létre,
és az megállapította, hogy ez a dosis a már említett természetes sugárzásnak mind-
össze kétszerese lehet. Ez azt jelenti, hogy a felsorolt civilizációs sugárzás legfeljebb
a természetes sugárzás összmennyiségét, 100°'irát érheti el. Az irodalmi adatok sze-
rint a mesterséges sugárforrásokból származó terhelés világviszonylatban jelenleg a
természetes sugárterhelés átlag 26%-a. Ennek a 26%-nak is túlnyomó része egyelőre
a röntgensugarak alkalmazásából ered. Vannak azonban országok, így pl. Anglia és
az Egyesült Államok, ahol a mesterséges sugárterhelés — szintén elsősorban a rönt-
gensugaraktól — 75%-on felül van. Tehát ha a mesterséges sugárterhelés már nap-
jainkban is megközelíti a megengedett legnagyobb fokot, könnyű elképzelni, hogy
mi lesz akkor, ha az atomenergia alkalmazása általánossá és széleskörűvé válik.

Ez a veszély a szakemberek, elsősorban a radiológus szakorvosok előtt különö-
sen világos, ezért világszerte riadót fújnak. Hazánkban Ratkóczy radiológus profesz-
szor többízben nyomatékosan felhívta az orvosok figyelmét a röntgenezéssel kapcso-
latos nagy felelősségre, amely mind a vizsgálatot kérő, mind pedig a vizsgálatot végző
orvosra hárul. Tudjuk, hogy maguk a betegek igen hajlamosak arra, hogy keresztül-
kasul röntgeneztessék magukat, mert szemükben az orvosi vizsgálat csak akkor tel-
jes, így mindennapos eset, hogy a vizsgálatra jelentkező beteg kilónyi előzőleg készí-
tett és legtöbbször feleslegesen készült röntgenfelvételt hoz magával. Ehhez járulnak
még a sokszor szükségtelenül gyakori ellenőrző vizsgálatok (pl. gyomorfekélyesek,
tüdőbetegek) és a gyakori szűrések, valamint nem utolsó sorban a szakszerűtlen rönt-
genezés.

Hangsúlyozni kell, hogy a röntgenvizsgálat, gyógyító besugárzás és az ionizáló
sugarak egyéb alkalmazása nemcsak szükségszerű része a beteggyógyításnak, hanem
ma már nélküle a modern orvostudomány el sem volna képzelhető. A betegek száz-
ezrei és milliói köszönhetik egészségüket, életüket ezeknek a sugaraknak, amelyek
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által nyújtott lehetőségek még hatalmasan fognak továbbfejlődni, és minden veszé-
lyességük mellett az emberiség javát szolgálják. A hangsúly tehát csupán a fokozott
elővigyázatosságon van. Át kell vinni a köztudatba a sugárzások veszélyességét, ész-
szerűen csökkenteni kell a diagnosztikus röntgenvizsgálatokat és a különben jóindu-
latú betegségek gyógyító röntgenezését, anélkül természetesen, hogy az átaiuk elérhető
eredményekről lemondanánk. Mindezeket a beavatkozásokat a legnagyobb megfonto-
lással, gondossággal és szakszerűséggel kell végezni és ezért törekedni kell arra, hogy
az esetenkinti elbírálás, és főleg a röntgen és ionizációs sugarak alkalmazása képzett
és tapasztalt orvosok kezében legyen.

Még néhány szót mondjunk a sugárbetegség gyógyításáról is. Mint az elmondot-
takból kitűnik, a legnagyobb szerepe a megelőzésnek van. Megelőzésen jelen esetben
leginkább a fizikai sugárvédelmet kell érteni, tehát olyan sugárfogó anyagok (pl. ólom)
alkalmazását, amelyek az ionizációs sugárzás útját elállják. Ezeknek alkamazási sza-
bályait, a rádióaktív anyagokkal való manipuláció módozatait a legszigorúbban be
kell tartani. A fizikai sugárvédelem módszerén kívül: ismeretes kémiai sugárvédelem
is. Ezen területen világszerte folyó kutatómunka eredményeképpen ún. protektív anya-
gokat találtak, melyek általában érbe fecskendezve (intravénásán) képesek kivédeni
a sugárhatást. Ezek az anyagok túlnyomórészben kénhidrogén tartalmúak, és egyré-
szüket (pl. cysteamin) az orvosi gyakorlatban máris szép eredménnyel alkalmazzák.
Gyakorlati' jelentőségüket természetesen nagyon kissebbíti az a körülmény, hogy csak
a sugárbehatás előtt beadva használnak, a már kialakult sugárbetegségre hatásuk
nincsen. Ma még a kialakult sugárbetegségnek specifikus gyógyszere nincsen, ellene
csak az ún. tüneti kezeléssel (symptomás therápiával) lehet küzdeni. Ez utóbbiban
legnagyobb szerep a vérátömlesztésnek, vérzéscsillapításnak, csontvelő homogenisatum
adásának, valamint a széles skálájú antibioticumoknak (penicillin, streptomycin, terra-
mycin, chlorocid stb. stb.) jut.

Nem kétséges, hogy a tudomány az emberi szellem áldozatos és kitartó mun-
kájával meg fogja találni azokat az eszközöket és módokat, melyekkel az emberisé-
get károsító radioaktív sugárzás hatása elhárítható lesz. Mindazok a csodálatos elő-
nyök, melyek az atomenergia alkalmazásában rejlenek, megérik a fáradságot. Az
orvostudományban a mesterséges radioaktív izotópok kutatása és az ebből várható
eredmények jelentik a ma még beláthatatlan fejlődést, egyéb területen pedig az
atomenergia békés alkalmazása az emberiség jólétének mai szemléletünkkel szintén
alig sejthető magas fokra való emelkedését fogja magával hozni. Mindennek azonban
feltétele az, ezt akarni is kell, és le kell fogni az embertelen gyilkosok kezét, akik a
jövőnek ezt a szép ígéretét pusztításra akarják felhasználni. Az elmondottakból nyil-
vánvaló, hogy az atom teljes meghódításáért folyó harc hősöket és áldozatokat fog
•követelni békés körülmények között is, az atomháború pedig nemcsak ezeknek az
áldozatoknak a számát emelné borzalmas tömeggé, hanem megsemmisítené az emberi
munka valamennyi eddig elért eredményét is, megsemmisítené mindent, amit emberi
kultúrának nevezünk és magunkénak vallunk. Ilyen élesen ellentétes választás előtt
az emberiség még soha nem állt: egyik lehetőség a ragyogó jövő — a másik a töké-
letes pusztulás. Nem lehet kétséges a válasz, amely egy szó csupán: béke.

Dr. Lajos István
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