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Sokan foglalkoztak az utóbbi
tizenöt évben azokkal az evan
géliumi szövegekkel, amelyek
J ézus Krisztus sírbatételeről

szólnak. Egyesek tisztán tudo
mányos szentírásmaeva rúzuti
okokból, mások inkább a tori
nói szent lepellel kapcsolatban.
Arra, hogy véleménykülönbsé
gek és viták támadjanak, az
evangéliumok fordításai adtak
lehetőséget. Az idevágó evangé
liumi elbeszélések, m int tudjuk.
két párhuzamos vonalon mo
zognak. Az első három evau
gélista, akiket szinontikusoknak,
"egybenézhetőknek" szoktak ne
vezni, azt mondja, hogy .Tézus
testét halotti lepelbe, tehát fi
nom szövésű lepedőbe csavarták
be. A hivatalos magyar fordí
tásban Szent Máténál ezeket ta
láljuk: "Es vévén József a tes
tet, tiszta gyolcsba takará azt";
Szent Márknál : "József pedig
gyolcsot vásárolván, és levévén
őt, begöngyölé a gyolcsba";
Szent Lukácsnál. ,,1~8 levévén
azt, gyolcsba takará". Szent Já
nos viszont a görög szöveg sze
r-int az "othonia" szóval jelöli
meg azt a valamit, amiveI a tes
tet betakarták, vagy amibe a
testet belekötötték. Ezt a kifeje
zést, amelyet az egész kérdés
kuIcsának tekinthetünk, egé
szen a mult. század végéig "vá
szonruhákra" magyarázták és
így is fordították, abban az ér
telemben. ahogy "kenyérruhá
ról" is beszélünk. A legutóbbi,
1928-ban kelt hivatalos magyar
fordításban is ezt olvassuk:
"Vevék tehát .Jézus testét és
gyolcsruhákba göngyölék azt
fűszerek közé, ahogy a zsidók
nál szokás temetni." Külföldőn

azonban a század elejétől kezdve
előtérbe lépett, hogy a fordíták
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a görög szót a "kötijzőkcndok"

vagy "vászonpólyiik" {rtelmé
ben vettél" Nem kizárólag a
szavakon van itt a súly. A "kii
tözőkendűk" hívei ugyams a ki
fejezés alapján megállapítható
nak vélték, hogy az Üdviiz r t.i
karjait és lábait kü ldn-kutorr
pólyázták be, Ami a halotti lep
let illeti, az újszerű magvar.i
zók két csopor-tm oszlottak. .-\.Z
egyik szcrint a lepel k ülönal lő

gyoleslepcdő volt, amelyet a pó
lyúk fölé csavartak rá az eg-ésí'
testre. A másik szer-int az evan
gé!iumi szövegek eltéI'('~s(,j ah
ból adódtak, hogy a "lepel" (~~

a "kötözőkeTldők" kifejezések!;_".1
voltaképen ugyanannak az eg'y
lepedőnek két külőnhözö állapo
tát és fellwsználási utódját ,ie
lölték. A gyolcsot - úgymond
--, rnint Szent Márk tanusitja,
Arimathiai .Tózsef vásároita ,
hosszú lepedő volt az, amelyet
azután csíkokra haaítottak, hogy
kötözésre haszuálhasvá«

Hogy k iszélesítsék él' bonyo
lultabbá tegyék a kérdést, cm
lókeztettek még- az úiabb JWl

gyarázók arra, hogy Szent .J.i
nos evangéliuma ebben a tárgy
körben két más kifejezéssel is
él. Amikor elbeszéli Szent Pe
ter látogatását a sírnál .Tézus
feltámadása után, tudtunkra ad
ja, hogya halott ÜdvöZÍtő fc
jét egy "verejtéktörlö kendő"

borította. A hivatalos magyar
fordításban a szőveg ekként
hangzile "és látá az ott hagyo'.!
lepedőket; a keszkenő t pedig,
amely az ő fején volt, nem a
lepedők mellé téve, hanem kü
lön egy helyen összehajtva." Lá
zár feltámasztásával kapcsolat
ban pedig azt tudjuk meg Szeut
.Iánostól, hogy verejtéktörlő

kendő fedte be a halott arcát



míg, kezei és lábai kötözőkcu

dőkbe voltak pólyázva, amelye
ket a görög szöveg "keiriai ";t\ó
val jelöl. "És azonnal kijöve, aki
halott vaja, lábán és kezén 1'Ó
Iyúval megkötözve, arca pedig
kendővel bekötve" ~ olvussuk
a hivatalos magyar forditás
ban. E;~ a görög "keiriai" >'Z0 az
újabb magyarázók szerint, d~

csakis Ő szerintük, teljesen azo
nos értelmű az "othonia" "zú
val, Akadtak szórvánvosan
olyan vélemények is, hogy a
"verejtéktörW kendő", a "suda
rium" ugyanaz, mint a "lepel",
a "silldo". Látjuk tehát, szapo
rodnak a nehézségek és ellenté
tek.

Mindezeket már eddig is nb
ból a nagyérdekíi tanulmánv
ból IIIerítettem, amelyet a szcr
ző, P. Vaccari m utatutt. be mi
nap a pápai szentfrástudomúnyi
intézetben. S a jelző, a ,.nagy
érdekü" semmiképen sem he
Ilye kitétel ebben az esetben,
mert Vaccarinak alighanem ú
került végérvényesen lezárn iu
az évtizedes vitákat.

Két antik írásmü kMségtelcn
tekintélyű szóhasznúlutára hi
vatkozik Vaccar i. .; y egyik
Írást csak a mult évben hozták
uvi lvánosság rn. A máSik kere
ken ötven évvel ezcl..il t látott
napvilágot. de akkoribar senki
sem figyelt fel rá s így Vaeca
rinak, mondhatni, u.ibol fel .kel
lett azt fedeznie az Oriens
Christianu« folyóirat porlepte
köteteiben. Ez a második hús
egykorú szemtanúk köztése alap
ján különös történetről ad szá
mot. Karthagóban, amely ak
kor bizánci uralom alatt állott,
(;25 táján egy magasrangú kor
mánytisztviselőt temettek el az
egyik templom alsó kr-iptájában.
Kisvártatva azután, amikor a
szentmisét mutatták be HZ el
hunyt lelkiüdvéért, [i jelE:devők

tompa kiáltozást hallottak alul
ról. Letutottak .a kriptába s ki
derült, hogya sírbatett tiszt
viselö csak tetszhalott volt, mert
magához tért és kétségbeesetten
kiáltoz segitsegerr. Kihúzták él

f'ü lkébö! H mint a. szöveg mond
ja: .,nagysietve megoldották a
k.otözőkcndőket és a lepleket:
tas keirias kai tas sindonas:'
Anrihől nv ilvúnva.ló, hogya ha
lotti lepel és a kötözőkendő na
gYOII is k ülönböző két dolog,
búr III i ud a kettövel körülve
szik a temetéshez a tetemet.

Móg jobhan és tökéletesebben
tisztázza a nézeteltéréseket a
másik írás, amely 30 évvel ré
gibb az előzőnél. A konstantini
időkben egy Teof'anes nevű

prokurátor állt Felső-Egyip

tomban a római közigazgatás
élén. Ez a prokurátor ErmopoJi
ban, a mai Asmuneinben szüle
tett és pogány volt. Levéltárat,
amely újabban kerüln elő, java
részt a manchesteri John
Hylallds könyvtár szorezte meg.
A szóbunf'orgó írást ennek a le
vóltúrnak anyagából tette köz
zé a könyvtár a maga ismert
papiruszkiadványainak negye
dik kötetében, amely 1952-ben
jelent meg. A. 627. számú papi
rusz ez: egy kilencoszlopos te
keres, amelyen összesen 349 sort
találunk., Egy hivatalos uta
zásra vonatkozik, amelyet 320
körül tettek meg Alsó-Egyip
tomban egészen Antiochiáig.
Voltaképen u tiszárnla, mert ál
lornásonként; amelyeknek távol
ságait római mérföldekben tün
teti fel, részletezi és összegezi
az élelmezési és elszálIásolási
költségeket. A mi szempontunk
ból azonban az a legfontosabb,
hogy bevezetőben felsorolja a
ruhaneműket és utiholmikat is,
amelyeknek szállításáról gon
doskodni kell, s ami kirlönösen
értékes, nemcsak felsorolja, ha-
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nem mindezeket csoportokra is
tagolja. Az első jegyzék címe
"Ruhák", s. alatta hétfajta fel
sőruha, mindegyik mellett a ua
rabszám is: egy vagy kettő. A
második jegyzék címe "Otho
nia" s alatta vagy húsz darab
vászonféleség. Köztűk " négy
"sindonia" ; eg'y "fakiarioll" --
latinul "faciale", ami zsebken
dőnk őse -, amely az egykorú
szóhasználatban rokonszava a
"sudariumnak", a verejtéktörlő

kendönek; majd eg'ész csomó
"faskiai" --.:... latinul "fasciae",
kötözőkendők. Ime _. rnutat rá
Vaceari - ugyanazzal a szóval
vagy rokonszóval az a né,~:y

tárgymegjelölés, amelyekkel az
evangéliumokban találkoztunk
S egymáshoz való viszonvuk is
pontosan kitűnik a szövesrből.

Az "othonia" eszerint gyüjtő
név, magának a csoportnak l'
neve, s a másik három ,z;óvn)
jelölt holmik, mint e csoport
tagjai, alája tartoznak. Igy kell
tehát értenünk Szent .Janos
szóhasznúlatát is. Amikor evun
géliumábau az "othonia" kife
jezéssel él, ezzel az egy szóval
jelöli meg mindazokat a vá
szonfóleségeket: leplet, verejték
törlő kendőt. esetleg h al lgató
lag beleértve kötözőkendőket is,
amelyekre szükség volt, ha. u
holttestet az akkori előírások ég
illendőség szer-int akarták a
sírban elhelyezni.

Kiemeli Vaceari, ho~y az
evangéliumok látszólagos el
lentmondásának ez a mezf'ejté
se voltaképen nem ujdonság,
mert már Szerit Agoston usrvan
ezt a magyarázatot adta. Ö.
Vaccari, még 1939-ben szósze
rint idézte egy tanulmányában
Szent Ágoston errevonatkozó
állásfoglalását. Ha azonban ak
kor a nagy egyháztanító sza
vára Sem ültek el a viták, most
már nyilván pontot tesz rájuk
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egy olyan pogánynak a tanúsá
ga, aki egy századdal S1,en1
Agoston előtt élt.

Ezekután ugyanis teljesen bi
zonyos' hogy az "othonia" szót
.Jcötözökendökre" vagy "pó
lvákra" magyarázó ujszer ű el
mélet harnis úton haladt: visz
sza kell térn i a "gyolcsok"
vagy "gyolcsruhák" ré,gi ha
gyományához.. A'zoknak,· akik
az ..othonia" szó téves értelme
zéséből arra akarták következ
tetni, hOh'"Y az Arimathiai ,Jó
zsef által vásárolt leplet tehát
csíkokra szabdalták, el kell ej
teniök ezt az állásnontjukat;
már t. i. ha egyáltalán figye
lembe óhajtják venni a hiteles
írásművek hiteles tanúskodá
sát, S azoknak is, akik nem
mentek -ilyen messzire, de azt ál
lították, hogy az üdvözítő kar
jait és lábait külön-külön kő

tözték be, legalább azt kell el
ismerniök, hogy erre a feltéte
lezésre egyik evanaólium szöve
L"éhen sem találni semmi ala
pot. ..

Na\;y örörnct keltett néhány
évvel ezelőtt az a hír, hogy a
reumát, a csúzi ezentúl már
~y<>gyítáni fogják. Felfedeztek
ugyanis egy hormont, amely
igen v.yorsa~l; napok alatt visz
szaadja a rugalmasságot a fá
jón merev tagoknak. Feltűnő
<'si';tekrol számoltak he a lapok:
ez a neves festő hosszú és kény
szerű tétlenség után ismét ke
zébe vette az ecsetet; más köz
életi nagyság elhagyta a karos
széket, ahová a köszvény sző

gezte, és sétál, m intha csoda
ti\rtént volna vele; amannak
egy hét alatt kiegyenesedtek a
he görbült ujjai. Nobel-díjat kap
tak a tudósok, H enek és J(en
dall, akik az új ezerrel, a kor
tizonnal megajándékozták az
emberiséget.



Kereken négyesztendő múlt
el azóta s közben megfakulta
dicsfény, amely a kot-tizent
övezte. Nem olyan hatásos, mint
eleinte hitték; veszedelmekkel
is járhat; költséges és kevéssé
biztos: csak nyugtalansággal
vegyes óvatosságxal alkalmaz
ható. pierre Leroy mutat rá
minder're az Eiudes számára írt
i gen al apos és szakszerű tanII1
máriváhan. Sietek azonban elő

rebocsátani: azt is megállapít
ja, hog~; a. ko~tizon mégis ki
magasló vrvmany, a m odern
élettani kutatások egyik leg
g yűmölcsözőbb eredménye,
amely továbln-u is állandó ta
nulmányok és kísérletek tárgya.

Hogy megértsük, mi a lwr
t izon , fi mel lókvesókkel kell
megismerkedniink. A mellékve
sék, amelyeket az emberen kí
vül a maaasabbrendű állatok
ban is megtalálunk lapos, mi
rigyes szervek, am~lyek sapka
ruódján ülnek a vesék felső sar
kán. A mel lékveséuek két rr:'sze
van: egy tömöttebb kéregállo
mány, a "cortex"', s ettől kö
rülzárva egylá.gy velőállománv,

a "medulla". Avelőállomány
adrenalint, a kéregállomány
hormonokat termel. A mellék
vese egyébként belső elválasz
tású mirigy, ami annyit jelent,
hogy nincs kivezető csöve s így
az általa termelt anyagok a
véráram útján oszlanak szét a
szervezetben. Amellékvesék 5-7
gramot rivomnak éR kicsinysé
gük 'miatt csaknem élveszueka
szervek és szövetek tömegében.
Látszólag' tehát semmitmondó
kópződménvek, működéaük mé
gis létfontosságú az egúsz szer
vezetre. Pusztulásuk feltétlenül
halálra vezet. Mennyiség'ileg is
bámulatos munkát végeznek: a
kéregállomány termelte anya
gokban 28 féle hormont sikerült
megkülönböztetni. Ezek e,gyi
'két nevezték el ko rtizon nilk,

Mindez így dég eg yszerűen
hangzik, de már annak megál-

'lapítás{m is, hogy csak úgy
nagyjában m ilven hormonokat
termel a mcllékvese, a legkü
lönbözőbb nemzetiségű tudósok
közel két évtizeden át dolgoz
hattak. Még Iozusaub kérdés,
hogy mi pontosan az élettani
szerepük az egyes hormonok
nak. Kísérletek végeláthatatlan
sorát kellett és kell még ma is
végezni ebben az irányban. Ha
közben azután világosság derült
egyik-másik hermonra, hozzá
foghattak a valamennyinél ne
hezebb feladathoz, ahhoz neve
zetesen, hogy megpróbálják ve
gyi úton szintétikusan is előál

lítani II már mesrismerf és ki
elemzett hormonféleséget. Csu
pán azzal a ténnyel ugyanis,
hogy a kortizon kitűnő fegyver
a reumás betegségek ellen,
mindaddig nem sokra ment '\iDI·
na a gyakorlati orvoslás, amíg
egy teljes tonna friss marha'
mellékvesét kellett összeszedni
ahhoz, hogy egyetlen gram kor
tízont állíthassanak elő.

Mindezeket a kutatásokat, kí
sérleteket és tapogatózásokat re
gényes érdekességgelismerteti
Leroy. Az első mellékvese-kivo
natokkal 1927 táján léptek elő

egyszer-re többen is, de kétsé
ges volt, hogy a készitmények
valóban tartalmazzák-e a mel
lékvese kéregállományállak va
lamennyi hormonját. Csak 1943
ban sikerült K uizengának meg
közelítően tökéletes kivonatot
készítenie a sertés mellékveséi
ből. A hormonokhól ötöt a 'har
mineas évek végére mar külön
is kikristályosítottak. Ezek egyi
ke, az "E-anyag" kapta később
a korf.izon nevet. L. H. Garrett
állította elő 1946-han az első né
hány milligram szintétikus kor
tizont, eljárása azonban rendkí
vül költségesnek és szaporátlan
nak bizonyult. Két évvel utána
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Kendall új eljárással már több
gram kortizonhoz jutott. Ennek
az eljárásnak további tökélete
sítése nyomán, amiben Max
Tishler és Jacob van de Kamp
szerzett érdemeket, a kortizon
gyártása ma már megoldottnak
tekinthető. .

A legérdékesebb az egész .Io
Iyamatban, hogya mcsterséges
kortizon előbb született meg,
semmint tudták volna: mire is
lehet majd használui I S most
ugorjunk vissza vagy húsz esz- .
tendővel. Akkoriban, 1929 és
1931 között Heneh orvosprofesz
szor két furcsasáara lett figyel
mes. Az egyik az volt, hogy
több reumás betege sárgaságba
esett, amire nyomban és szinte
teljesen megszűntek a fájdal
maik s az enyhülés esetenként
négy. héttől két évig is tartott.
A másik, hogy terhessége ide
jén több nő is megszabadult a
reumás bántalmaktól. Mindeb
ből Hench arra következtetett,
hogy a reuma nem gyógyítha
tatlan betegség, s hogy azt a
szert, amely gyógyítja, magában
a szervezetben kell megtalálni.

, El is nevezte ezt "reumaelleues
X anyagnak" s hozzáfűzte azt
a seitését is, hogy ez az anyag
alighanem amellékvese kéreg
állományának egyik hormon.ia
lesz! Amikor pedig híre terjedt,
hogy a, kortizont szintétikusan
előállították, Hench anélkül,
hogy bármi támpontja lett vol
na, tisztán intuicióból a kortí
zonra gondolt. Kendall is mellé
.~ állt s ők ketten tették meg
együttesen 1948 szemtemher 21
én az első kísérletet. Egy re
umás betegbe 100 .milligram
kortízont fecskendeztek be. A
rákövetkező télen még tizenöt
betegnek, majd 1949 tavaszán
újabb öt Betegnek adtak korti
zont. Kivétel nélkül valameriv
nyinél igen rövid idő alatt ja-
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vulás állt be. A próba megtör
tént s a kortizon akként műko
dött, ahogy Hench és Kenda I)
elképzelte, Ez volt az első eset
az emberiség életében, hogy
ilyen hatalmas és gyurshatasú
hormont fedeztek fel.

Nagyarányú tevékenység i r
dult meg ezzel. Vegyészek é",
biológusok megsokszorozták erő
feszítéseiket hogy olyan alap
anyagokat és gyártási módoknt
találjanak, amelyeknek segítsé
gével a kortizont olcsón és nagy
mennyiségben állíthatják elő.

Ha azonban ezek a fáradozások
szép sikerrel is jártak, még'
mindig nem tudták kellő pon
tossággal megállapítani és fel
mérni azokat az élettani folya
matokat, amelyek megokolnák
és kiszámíthatóvá tennék a kor
tizon hatását a szorvezetee. Az
1948-ban történt első alkalmazá
sok óta a gvógyászat sok egvéb
területén ..l<legpróbálkoz,tak a
kortizonnal. Kétségkívülbebi
zonyosodott, hogy, 'nemcsak a
heveny izületi reuma és a kró
nikus ízületi gyulladás - ame
lyek kezelhetésének akkori hí
reit a felületes sajtókőzlernények

nyomán a nagvközönseg oly
nagy lelkesedéssel fogadta -~,

de a súlyos gyulladásos bőrfar

kas, a "lupus" is, amellyel szem
ben tehete-tlennek érezte, magát
az, orvostudomány, gyógyítha-'
tóvá válik. Ám nem azért, mint
ha a betegek a kortizonra máris
meggyógyultak volna - saj
nos, szinte szabálvszerű a visz
szaesés. mihelyt abbahagyják
az adagolásf -, hanem mert
legalább is a kezelés alatt szü
netelnek vagy csökkennek a.
bántalmak, amiből azután jog
gal vonható le az a következ
tetés, hogy előbb-utóbb meg
fogják találni azt a szert és
azt a gyógyítási módot, amely
végérvényesen megbirkózik



ezekkel a fájdalmas bajokkal
S nyilvánvaló, hogy miudeb
ben nagy szerepej kell vinnie
a kortizonuak.

A kísérletek, mint mondot
tuk, egyre szélesebb te-rületen
folynak. Az "allergiás" beteg
ségek egyes fajtái, mint a szé- .
naláz, asztma, csalánkiütés, víz
kór sem közömbösek a korti-o
zonnal szemben. Néhány órával
az első befecskendezés UUUl
már észrevehető javulás áll he
és eltűnnek a betegség megnyil
vánulásai. Á m miként a reuma- .
nál, itt sem gyógyít a kortizon,
mert hatá~!t csupán átmeneti é,.
végetér a kezelésse1. Biztatóek
az eredmények az Addison-be
tegségnél, amelyet a mellékvese
hormonkiválasztásának súlyos
elégtelensége idéz elő. Itt a leg
utóbbi idökig a "dezoxikorti
koszteron" elnevezésű hormont
használták. amely igen értékes
nek mutatkozott, mert segitsé
gével sok beteget életben tudtak
tartani.- Ugyanakkor azonban
megvolt az a vesze-delme, hogy
súlyos zavarokat okozhatott a
vese, az izületek és az ér-rend
szer működésében. Kortizonnal
társítva viszont, amit Gennes
es Thorn próbált ki eHbzör,
úgy látszik, immár megfelel a
lényeges 8zükségletnek. 'I'ováb
bi nagy felfedezés az, hogy
olyan sérüléseknél. amelyek a
bőrt, az izmokat és az idege
ket .egyszerre érik, a kortizon
nal késleltetni lehet a bőr- és
izomszövetek gyógyulását. Ez
azért fontos, mert a szervezet az
elpusztult hőr- és izomszövete
ket gyorsabban pótolja, mint az
idegszöveteket s emiatt azu tán
a seb sokszor előbb zárult be.
mintsem az idegsz.övetek hely
reálltak volna. E.zt az időbeli
eltérést és következményét,
vagyis az illető testrész megbé
nulását küszöbölik ki, illetve

hárítják el most a kortizonnal.
Rendkívül figyelemreméltók
azok a kutatások is, amelyek a
mellékvese-horrnonok és a rá
kos megbetegedések esetleges
összef'üggéseit kívánják tiszbaz
ni. Rhoad.e urcfesszor kísérletei
azt mutatják, hogy a kortizo
nos kezelés időlegesen visszafej
losati a króníkus fehérvérűség

ben, a nyirokszervekből eredő

szarkomában. csontvelődaganat

ban szenvedők burjánzásnak in
dult nyirokszöveteit. 'I'eljes gYJ
gyulást még egy esetben sem
értek el. az eredmények azon
ban igen biztatóak. Sajnos, ha
tástalannak bizonyult a korti
zon mindazokkal a' rákos daga
natokkal szemben, amelyek nem
a nyirokszövetet támadták meg.
A tüdő, mell, prosztata és has
nyálmirigy megindult rákosoda
sát még részletesen vagy átme
netileg sem sikerült késleltetni.

J ótékonv hatásai mellett
azonban a kortizonnak is meg
vannak a veszedelmei. Az első
ártalom, amelyet a kutatók
nyomban Iel.ismertek, az, hogy
megállítja a fejlődésben lévi>
fiatal szervezet növekedését. A
néhány napos patkányok nem
birják el a kortizont: .nagvsa
guk és súlyuk állandósul, sőt

visszaesik; gyakran el is pusz
tulnak még a kezelés tartama
alatt. A csontozat sem Icjlődik
tovább, "a nyirokszervek, a lép
és a csecsemőmirigy sorvadás
nak 'indul, utóbbi szinte telje
sen eltünik. A bőr elvékonyo
dik, a szőrtüszők összezsugorod
nak, a kötőszövetek sokféle, oly,
kor mélvreható változáson men
nek át. Magának a mellékvesé-

. nek a működése is megszakad
bizonyos időre, .iollehet azt :l
kortizon ismételt adagolásával
hevitt hormontöbblet csak rész
ben tenné fölöslegessé. A sok
másféle hormon elmaradásából
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így érzékenyegyensúlyhiányok
származnak. A pajzsmir-igvekre,
a hasnválmir ígyre, a vesékre és
a májra szintén ártalmas a kor
tizon.

Kísérleteztek azzal is, hogy II
kortizon útján csökkentsék a
betegségtől kikezdett szerveze I
gyulladásos vísszahatását, de e'Z
már önmaaában is !11)Hl egy
szer helytelennek bízonvult. Az
ilyen gyulladások uzvauis a
szervezet védekezését jelentIK é:l
a Iertőzéses folyamat helyhez
kötésére szelgálnak. Ha tehát
útjukat állják a kortizounal, ak
kor e;zt a ,:édekcz.ést ,h~úsítj~k
meg es a kórokozó esirák szét
szóródásút mozdítják elő, azzal
a veszedelemmel, hogy általá
nossá tesznek I}gy Iertőzésr,

amelyet a magára hagyott szcr
vezet könnyen elszigetelt volna.
A kortizon ilyenirányú alkal
ma7:ásának azonban még súlyo
sabbak a következményei. A ki
sérleti állatokon sok esetben
ja a természetes védettséget
és végzetes vérmérgezést
idéz elő. A klinikai meg
figyelések megerősttették ezt:
'Olyan gyermekeknél, akiket
sikeresen kezeltek néhánv
miligram kortizon ismételt
adaaolásával, váratlanul fer
tőző betegségek törtek ki.
mintha a kortizon feltüzelte és
rájuk szabaditotta volna a lap
pang-ó, rnindaddig ártalmatlan
baktériumokat. Gyakori eset,
hogy a kortizonos kezelés kez
detén a láz és a fájdalom meg
szűnik, Szabály szerínt javulás
ra kell ezt magyaráznunk, de
nincs kizárva, hogy tévedünk.
A tévedés pedig végzetes is le
het, mert a kűlső figyelmeste
tések huzamos elmaradása mi
att anélkül fejlődhetik ki a
szervezetben egy halálos kór,
hogya kezelő orvos egyáltalán
észrevenné,
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Megtámadhatja a kortizon bi
zonyos betegek lelki világát is.
A kezelés következményeként iz
gatottságot, idegességet, sőt el
meháborodást is többször észlel
tek, anélkül, hogy pontosan tud
nók, miért és hogyan támad za
var a központi idegrendszerben.
Párhuzamosan kisebb jelentősé
gű bántalmak is felléphetnek,
mirrt a vérnyomás emelkedése,
rendkívüli fáradság, a cukor
halmozódása, a zsír-szövetek
megduzzadása, az arcbőr fol
tosodása,
Értehető ezekután, hogya kez

deti lelkesedés hamar alábbha
gyott s helyébe a fenntartásos
fontolgatás lépett. Minél jobban
szaporodnak a megfigyelések,
annál inkább csökkennek termé
szetesen a kortizonos kezelés bi
zonytalanságai is, a helyzet
azonban az, hogy továbbra is
sok még' a teendő. Az élettan,
gyakorlatilag, még mindig kép
telen megmagyarázni azokat a
folyamatol,at és kapcsolódásokat
amelyeken át a kortizon hat a
szervezetre. Vannak egészen leü
lönös .nehézságek. Amikor pél
dául a kísérletező amellékvesék
kiirtásával megzavarja a belső
pgyensú lvt, remólhetné, hogy a
bejuttatott hormon le,-<alább
részben pótolni fogja a belső ld
válásztás mestersózes hiányát.
A kortizonnál azonban legtöbb
ször az ellenkezője következ ik
be. A szervezet rosszul válaszol:
Iertőzés tör ki. az állat leromlik.
és életerő nélkül, szenvtelenül
viseli azokat a beavatkozásokat,
amelyeknek alávet ik.

Négy-öt év tapasztalása - fe
jezi be Leroy - semmiképpen
sem elegendő ahhoz, hogy az
egész kérdésben ítéletet alkos
sunk. Már ma sem vitás azon
ban, hogy Hench é,,; Kendall fei.
fedezése óriási módon előbbre
vitte az orvosi tudományt. Le-



hetövé tette, hogy meggátoljuk
nem egy súlyos betegség kifej
lődését és hogy enyhítsünk
olyan betegségeket, amelyek az
orvos számára eddig hozzáférhe
tetlenek voltak, ugyanakkor pe
dig új éamagyhorderedű kérdé
sek tömegét vetette fel.

•

Cseppet sem hízelgő az a bi
rálat, amelyet Paul Doncoeur
tollából tett közzé az Études
Thomas Mann "A kiválasztott"
című, nemrégiben francia fordí
tásban. is megjelent regényéről
V oltak, akik Marinak ezt a
művét is a "chef d'oeuvre" jel
zővel tüntették ki, Doncoeur
azonban "sértő módon gyöngé
nek" mond.ia. "A történet, amely
ről Mann azt állítja, hogy egy
XII. századi francia szövegből
vette, a legképtelenebb azok kö
zött, amelyeket valaha is hallot
tunk." Az még csak megy vala
hogy, hogy két hercegi ikrecske,
egyik fiú, másik leány, oly he
vesen szereti egymást, hogy a
vérfertőzésből gyermek születik:
hogy az ifjú apától szabadulni
kívánnak s elküldik keresztesnek
a Szentföldre, de már útközben
meghal; hogy a gyermek, akit
hordóban kitesznek a tengerre,
a hullámveréssel egy szigetre
ér, ahol Gregorius apát egy sze
gény halászcsalád gondjaira bíz
za. De ami ezután következik!
Egy értékes érme elárulja, hogy
a gyermek vérfertőzésből, de
hercegi ágyban született, mire
az apát magához veszi és tanít
ja; a véletlen szeszélye azonban
felfedi az ifjú szerzetesnek szőr

nyű származását, mire ő is' út
nak indul a Szentföldre; ám a
szülőhazájába érkezik; a herceg
nő itt hű maradt bűnös szerel
méhez és visszautasította vala
mennyi kérőjét: úgyannyira.
hogy egy fejedelem, aki már

öt éve szerelmcs beléje, haddal
támad a kicsiny hercegség-re; a
szerzetes azonban, a fiatal Gre
gbrius párviadalban legyőzi a
fejedelmet és . .. annyira meg
tetszik a hercegnőnek, az édes
anyjának, hogy ez nőül megy
hozzá; míg egy napon az újabb
véletlen kipattantja az átkos va
lóságot; a hercegnő rettentő bűn
bánatában elhagyja palotáját,
hogy a bélpoklosokkal éljen;
Gregorius herceg pedig egy szik
lára láncoltatja -magát, ahol
már tizenhetedik éve vezekel.
Rómában a bíborosok ál'rilOt lát
nak, hogy keressék a legréme
sebb elhagyatottságban Isten ki
választottját; hosszas ~utatás
után rátalálnak a sziklára, rajta
valami vadállattal, akiről kide
rül, hogy ember; ime, az any
nyira kívánt pápa; Gergely
készségesen felül Péter székébe
s olyan nagy pápa lesz, hogy
anyja odazarándokol lábához ti

végső bocsánatért: s ebben a
gyónásban ismer egymásra
gyermek és anya...

Hát nem "csodálatos" ruindez l
- kérdi Doncoeur. S nyilván he
lyesen állapítja meg, hogy a vé
letleneknek, a bámulatos dolgok
nak és az egymásraismeréseknek
ez az örökös sorozata a művé

szettől legmesszebb eső iroda
lomnak azokat a fogásait eleve
níti fel, amelyek a leginkább
koptak el. Nem is szólva a vér
fertőzésekről, amelyek a Grand
Guignol "tragédiáit" idézik. Don
coeur azonban súlyos kifogásó
kat emel Thomas Mann stílusa
ellen is, amely szerinte -- leg
alább is ebben a művében - tele
jesen "félresiklottan" és "nJ-o
mcrúságusan" hat. Hangulati
célzattal sűrűn sző az író olyan
latin szavakat is mondataiba,
amelyeket meg sem értett, vagy
rosszul olvasott. Végül pedig azt
a hírverést, hogy Thomas Mann
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ebben a regényében a kegyelem
és a szeritség problémáját v ilá
gította meg, Doncoeur tiszta
misztifikációnak bélyegzi.

•
Zenei kórökben világszerte fel

figyeltek arra a közlésre, hogy
Rossini régen szétszórf irodalmi
hagyatékában egy ismeretlen
színpadi művét fedezték fel. Az
-első komoly tájékoztatást Clau
dio Sortori olasz zenetudós adta
róla a Musical Quarterly nem
zetközi jellegű folyóiratban.

A kompozíció címe: Oidipus
Kolonosban: Az opera rnűf'ajá

ba tartozik, de nem opera a sza
ros értelemben, hanem zene pró
zai színház részére. Rossini a
Sophokles-tragédiának ahhoz az
új fordításához szerzette, ame
lyet G. B. Giusti készített. A ze
neköltő ebben az időszakban,
1815 és 1818 között, túl volt hal
mozva munkával. Vagy tíz ope
rát alkotott akkoriban, köztük a
világhírű Sevillai borbély-t, a
Tomkréd-ot, a Hamupipőké-t, a
Tolvaj szarká-t. Ez volt, az oka,
hogy noha vállalta, nem tett ide
jében eleget Giusti kérésének s
utána is újabb, meg újabb ha
táridőt szabott. Az író két éven
át sürgette Rossirrit. 8 végül is
1817-ben anélkül, hogy előbb
szólt volna neki, nyilvánosságra
hozta fordítását. Ugy gondolta
azonban, hogy helyesen jár el.
ha az előszóban megmagyaráz
za, rniért maradt ela zenei alá
festés, s nem mulasztotta el,
hogy közben egy-két csípősmeg
jegyzést is tegyen az akkor már

.híres zeneköltő lustaságára és
nemtörődömségére. Rossinit mé
ly-en sértette a dolog, annál is
inkább, mert a fordítás megjele
nésének időpontjában már telje
SEm készen állt a munkával.
Giusti vádjaira nem is válaszolt
s beérte azzal, hogy megszaki -
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tott vele minden kapcsolatot. A
kész partitúrát sem küldte el
neki. Csak sokkal később. 1843
ban adta közre Rossini ezt a mű

vét, de már akkor sem tanúsított
iránta semmi érdeklődést. Hogy
mi történt tovább a partitúra
val, nem tudjuk. Jelenleg ma
gántulajdonban van. Tulajdo
nosa öröklés folytán N atale Gal
lini. Ö adta róla. az első hírt
legutóbb a Scala folyóiratban.

A partitúra 32x24 alakú és 12
darabból áll. Kettő zenekarra
szól - a szimfórria és az előjá

ték -, kettő kórusra, nyolc pe
dig egyetlen énekesre. Az utób
biban őt énekszerű beszéd és há
rom ária. A zenekari feldolgo
zás pontosan olyan, mint az
ugyanakkor írt operáké. A reci
tativók kivitele a hagyomá
nyos. A mű zenei értékét csak
az előadás nyomán lehetne meg
ítélni. Mint felfedezője, Galliui,
ugyanúgy Sartori is tartózko
dik attól, hogy előre véleményt
nyilvánítsen.

Ezekután éppenséggel érthető,
hogy uemcsak Olaszországban,
de az olasz határokon kívül is
azt kívánják, hogy minél hama
rabb mutassák be Rossini újból
megtalál t szerzeményét. 'I'osca
nini, arnint értesült a felfedezés
ről, n-yomban kijelentette, hogy
készségesen betanítja és elve
zényli a partitúra első darabját,
a szimfóniát. Gallini azonban
úgy nyilatkozott, hogy amíg a
partitúra az ő kezében van, nem
járulhat hozzá ahhoz az elgon
doláshoz, hogy csupán töredéke
ket adjanak elő a műből, Szilárd
meggyőződése ugyanis, hogy
Rossini _iránt csak akkor tanú
sítjiJ,k a kellő megbecsülést és
tiszteletet, ha legalább is az első
alkalommal a teljes tragédia
színpadi -keretében, a szöveggel
egyiitt szólaltatják meg a zené
jét.


