ESZMÉK ÉS TÉNYEK
Nem tudtam megállappítanr, hogy
mtlyen ítélettel fejezre be a metzi
francia hadbíróság a két német orros, Haagen és Bíkcnbach bűnperét.
bizonyos azonban, hogy a +argyalás, ameJya mult év decemberé.icn
folyt le, nemzetközi figyelmet k('!tett. A vád az volt ellenük, hogy
tudományos kísérletezésre használták
fel az egyik ctzászt gyüjtötál.orban
elhelyezett hadifoglyokat. Az orvosok azzal vódckcztek, hogy csak ~IZ
önként jelentkezőket vették igénybe
,5 hogy a kiserleteknel a leggoncl l ) sabban megtartották az idevágó SZi:bátyokat. A katonai, ügyész sem vonta kétségbe, hugy nund a :(1:[ orvos elismert tekintély a fer1öziíiY>
tegg,égek terén; Haagert kü.onben
már a Nobel-díj jelöltjei között is
szerepelt. Igy azután, jóllehet [) percek más vonatkozásai is voltak, a
vád és a védelem csatája vóglil is
erre az egy kérdésre összpuntosult:
jogában áll-e a kutatónak, hogy embert tegyen meg az utolsó kísórleü
nyú1\á? A vita hamarosan átcsapott
a bírósági terem falain túlra. Különböző országokban és különbözö oldalakrólszóltak hozzá, A francia orvosli akadémia zárt ülések egész sorát tartotta az
ügyben. Behatóan
foglalkozott a kérdéssel a francia
katolikus orvosok Laennec-társasáua
ts, amely azóta egy kollektív kiadvánnyal is a nyilvánosság elé lépett S rmnt Engene Tessen is kiemeli tanulmányában, amelyet az
Études számára írt, a közreadott
dolgozatok nagyon alkalmasak arra, hogy olyan állásfoglalás kialakulását segítsék elő, amely számol a
tudományos haladás követelményeivel, másfelől azonban érvényt szercz
a keresztény erkölcs parancsainak IS.
Tessen, aki fejtegetéseiben főleg
erre a kiadványra támaszkodik, rnínden további nélkül elfogadja azt a
nézetet, hogy az emberen való ki-
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sérletezós olyan szükségesség, amely
eWI az orvosi tudomány, ha egyáltalán tudomány akar lenni semmiképen sem térhet ki. Ugyanígy nyilvánvaló adottság azonban az is,
hogy az ember nem egyszerííen csak
egyik fajtúja az ('lii Iénycknek, hanem személy iS, akit jogok illetnek
meg s akivel szemben kötelességek
.állnak fenn, Fontos mozzanat, rncrt
ebbül következik, hogy a mégoly.ln
köz'hasz nú fel:adaton szorgoskodó ku,
tátónak sem szabad semmibe vennie
azokat :1 határokat, amelyeket nz
igazságos-ág é" a szerétet szab meg
az ember é,; ember viszonyában. An];
zavarral csak találkozunk rnínd e
határok
I:1q;sértéséböl~,zármazik,
Tény viszont, hogy nem olyan könv.
nyíí ezeket a határokat pontosan
megjelölni, Elég kevésbbé porr'osan
tneg·tartaili.

A hclvzct ugyollis

hugy nemtudó-ok
kénytelenek kiscrlctczní. Ezt' cselekszi nunden ,l':yalmrlú orvos is; annál
inkább Ccll'iel::'li, minél lclküsmeretcsebben végzi o munkájat. Mert nézzük csak. m.bö! is áll /:.z az orvosi
munka? E!sii rés,/c a diagnózb él
bete~';',ég nernének és valószínű oka• inak megál!opítása, A második rész
azoriban már a terápia, vagyis a
gyúgyítás módjaínak é" eszközeinek
alkalmazása, ami a súlyosabb e;etekben mindig kísérleti jellegíí. Ne
feledjük ugyanis, hogy a beteg rníndig egy konkrét egyed és sohasem
az az elvout "beteg", akiről a, tankönyvek t{lI'gyolnak. Ám ettől eltektntv«, maga az írásban rögzitett tudomany i:i annyiféle eljárást és
g)'ógy~,zcrt ,,(;701 fel, hogy magának
az orvosnak kell egyik vagy má.sík
mcllctt döntc.ue, S az orvos azt
fogja tcrrnéaetescn választani, amelyet il maga gondol a leghatásosabbnak. De mégha vannak is gyógyszerck .- hog)' c-ak a penícttltnt emOZ,

csak a knncndott.m kutató

litsük - , amelyeknek hatékonysága
szrntc bizonyos" akkor is a, konkrét
beteghez kell mérní használásukat és
adagolásukat. Még gyötrőbb azonban a tapogatódzás, ha az orvos, aki
már reménytelennek itéli az esetet,
valami ujolJnan felfedezett anyagról
értesül, amely a szakkörök véleménye szerínt hatékonyabb az eddigi
gyógyszerek anyagánál. Az ugyan
nem kétséges, hogy állatokon már
sikerrel kipróbálták ezt az új anyagot, ám nunden orvos tudja, hogy
az állatoknál mesterségesen előidé
zett betegSlégek sokszor csak halvánvmi hasonlítanak az ember spontán' megbdegedéseihez. Az új anyag
bevonása a gyógykezelésbe nem más
ilyenkor, mínt ugrás a sötétbe.
De ha már annyi bizonytalanság((al kell küzrlent, nincsenek-e akkor
lJiztos szabályok, amelyek eligazíthatják az orvosi lelkiismeretet? Ncm
vitás, hogy vannak szabályck - feleli Tessen -- S a rnoralísták is
rég(',;; fáradoznak, hogy egy~kettöre
rámutassanak, ha azonban őszinték
akarunk lenni, be kell vallanunk,
'hogy mmdezck a szabályok elég,gé
közhelyesek s távol vannak attól,
hogv a gyakorlatban felrnerülhciő
konÍ<rét esetekre világosságot vetít.
senek. Mert ezen a területen is,
mínt anuyí máson, könnyebb tilalmakat állítaní. mínt pozíttv teendő
ket me~(fogaI11lazni.
Kézenfekvö például, hogy tilos
bármi olyan anyagot használní,
amelynek a hatása teljesen tsmcretlen, vagy hogya beteg állapotát,
él már szerzett terápiai tapasztalatokat, az új kezelés kockázatait és a
siker kilátásait együttesen kell mérlegelni. Ugyanígy az is, hogy mínél
reménytelenebb a beteg állapota s
mínél hatástalanabbak a jeleníegt
eszközök, annál inkább meg szabad
kísérelní ol yan eljárásokat, amelyek
ellenkező eredménnyel is járhatnak.
Kétségtelen továbbá, hogy a beteg
vagy az érte felelős személyek hozzájárulását annál inkább meg kell
szerezr», rnínél veszedelmesebb a be-

avatkozás, amelyről szó esik. Itt
azonban márís merül , fel nehézség,
és pedig abban a tekintetben, hogy
rníről is
kell a betecet tájékez.
tatni és, rníhez kell a b~leegyezését
kérni? Az esetek többségében egyedül a tudomány embere látja a
probléma összes vonatkozásait. Már
most feltétlenül tudomására kell-e
a?ni a betegnek, hogy az új eljárasnak megvannak él súlyos kockázatai, sőt halálos kimenetelű is lehet, holott a beteg részéről éppen
a felfokozott bizakodásra van szűk
ség?
De tsmétcljük, mindez még I1cO'atívurn. Az orvosnak viszont' c'sieleked nic kell, különösen, amikor a várakozás ml'g veszedelmesebb a betegre, mínt a kockázattal járó beavatkozás. Végeredményben tehát
az összes elképzelhető. szabályokat
-- állapítja meg Tessori ebben
foglalhat juk össze: tudás és Ielkusmeret, Az orvosnak tiszta fogalmakkal kell bírnia a beteg jogai felől,
személynek kell őt tekintenie, s ami
a legfontosabb: nem szabad túlmcnníe a vsaját képesslégein. Ez az
utóbbi követelmény teszi érthetővé,
hogy teljesen hasonló esetekben az
egyik orvos csupán bűnös könnyelműségét tanúsítja, ha kockázatos új
eljáráshoz folyamodik, míg a másik
orvos csak helyeslés] érdemel érte.
Mert nem egyforma a felelősIsége
annak az orvosak, aki még nem
szerzctt komoly alapot a kísérletezéshez, és annak az orvosnak, aki
mögött már tapasztalatok és megfontolt kísérletek 'hosszú som áll. Az
orvos nem lehet meg. bátorság, sőt
bizonyos nierészség nélkül sem. Ez
a feltétele az orvosi tudomány haladásának rs az emberiségre is az jelentené a nagyohb veszedelmet, ha
az orvosok tunyán megrekednének
a kitaposott utakon. A bátorság és
a merószség azonban míndíg igazolásra szorul s ezt az igazolást csak
a lelkiismeretes felkészültség adhatja meg. Kell még természetesen,
hogya' cél is tiszta és világos le-
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gyen. Ez ellen vétene az az orvos,
aki a kísérlettel nem elsősorban az
általa kezelt betegnek a javát, hanem a felfedezés dicsőségét vagy a
maga igazát keresné.
Míndaz, amit mondottunk, a gyakorló orvosokra áll és válasz is a
kérdésre, amely ebben a körben felrnerűl, Az orvosi tudomány azonban
nem érheti be azzal, hogy a gyakorló orvosok a konkrét betegeket
gyógyítják. Mint' mínden tudománynak, ennek is az a legsajátosabb feladata, hogy módszeresen igyekezzék
behatolni a természet titkaiba, s itt
már nem rnellőzhetők az elméleti feltevésekből kiinduló kutatások s eZzel kapcsolatban az olyan kísérletek sem, amelyekhez az előzménye
ket rnesterségesen kell megteremtént.
Hogy ez fokozott kockázatokkal jár,
egyáltalán nem kétséges, a kutatók
tekintélyes része azonban jó lelkiismeretetel vallja, hogy nagy és komoly eredmények okából az áldozatoktóI sem szabad vrsszariadnt. Ha
veszendőbe ts megy egy-két ember
élete, rnít szárnít ez akkor, amikor
százezrek életét kelJ megmenteni! S
valóban, ez a veleje az egész problémának, amelyről pnlanang se
higyjük, hogy csak napjainkban
toppant elébünk.
Mint Tessort áttekintéséből kiviláglik, a kérdés napirenden van már a
XV. század végétől, amikor slZárnyát kezdte bontogatrit a modern
természettudomány. Akkor fogtak
hozzá, hogy mérgezö anyagok hatását, sebészt beavatkozások lehető
ségét és határát élő embereken tanulmányozzák. Fallope, aki a XVI.
században Ptsában dolgozott, a toscanai nagyherceg beleegyezésével
két halálraitélten próbálta ki az
ópium adagolását: az egyik meghalt, a másik felgyógyult, míre a
herceg megkegyelmezett neki. VIII.
Kelemen pápa, aki maga is tudós
volt, színtén megengedte, hogy halálraitélt kalózokon próbáljanak ki
egy gyógyszert, s közűlük csak egy
maradt életben. IX. Károly engedé-
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Iyével Ambroise Paré szubltrnárot
adott be egy halálraítéltnek. aki
olyan kínok között halt meg erre.
hogy mínt hajtogattá : ezerszer inkább választotta volna az akasztófát.
A bencés Basile Valentin, híres alkímísta, hogy megállapitsa az általa
felfedezett uj fém "erejét", előbb
sertéseket etetett vele, majd amikor
a sertések szemlátomást hízásnak indultak, a sikeren felbuzdulva kezelés alá vette betegesen sovány rendtársait, ezek azonban alaposan megbetegedtek ; ígystzületett meg Valerttin agyában az új fém különös neve: antimon, franciául "antimoine",
vagyis "szerzetesek e.Icnsége". Párisban halálra ítéltek 1474-ben egy
rneudoní szabadlövészt, s ennek az
epéjével vagy a májával volt baja.
Orvosok engedélyt kértek XI. Lajostól, hogy tanulmányozhassák az elítéltet, mert - mínt htvatkoztak rá
- ilyenféle betegségek a váro-i becsületes polgárait iSI gyötrik. Az engedély birtokában fel is, vágták az
elitélt hasát - szükségtelen mondanunk, hogy érzéstelenítés nélkül _o,
majd nuután szemügyre vették az
epét és a' májat, bevarrták a szörnyű
sebet. Csodák-csodájára a szabadlő
vész meggyógyult és. vissza is nyerte
szabadsága t.
Hozzánk közelebbi időkben azután
elfogadott szabály lett, hogya kísérleteket előbb állatokon kell elvégezni,
az emberekkel pedig kíméletesen és
kevésbbé vaktában kell bánni. A
szabályt azonban gyakran megsörtették s mint Tessori írja, voltak egészen kiváló tudósok is, akik egyszerűen nem mertek nyílatkozní kisérle'crkről, nehogy magukra zúdítsák
a közönség felháborodását. CharleNícolle, "a tuni-zi Pasteur-intézet híres igazgatója például csak utólag
vallotta be, hogy amikor a megelő
ző tifuszoitás lehetőséget kutatta, a
fertűzött tengeri malacok agyveleiébűl lecsapolt váladékkal tíz beuszülött gyermeket oltott be, akik közöir
a legkisebb négy éves, a legnagyobb
tíz éves volt. Nagyobb baj szeren-

csere nem történt azért a felfedezésén azonban, hogy eleven és közvetlen vírusszal oltani nem szabad,
sok álmatlan éjszakával és tömérdek
lelkiismeretfurdalással fizetett Nícolll". Hason'n eltítkolás történt a beriberi betegség okozójánakkísérletezése során. Ezt a betegséget, mínt
azóta tudjuk, föleg rtzsen élií népeknél a hántolt rtzs fogyasztása váltja ki, minthogy a xzervezetí egyensúly megőrzéséhez szükséges B-vi·
tamint éppen az l'l~volított kéreg
tartalmazza .. H. \V. Fraser és A. T.
Stanton, akik legelőször gondoltak
erre feltevésüket előbb csírkéken
igaioltúk, utána azonban a kualaIampun elmegyúgyintézet -ápoltjaít
vetettel. kisérlet alá, s azok bizony,
akiket kizáróla!~ hántolt rízzsel táplaltak. egytiJl-egyig meg ís kapták
a heríberít. S ez még nem volt elég:
:-jCCl benszülött munkáson is, akik egy
vasútépítésnél dolgoztak, "sikerrel"
igazolták a feltevést.
De talán fölösleges további példák
felsorolása. Ennyi is elegendő ahhoz, hogy világo-an lássuk az ősz
sze-, ilyen kisertetek erkölcsi elbírálásának elkerülhetetlen szükségét, Az
a körülmény pedig, hogy a rnínősi
tés tekintetében még napjainkban IS
akkora a bizonytalanság, egyene.'cn
sürgeti reszünkről a helyes és határozott állásfoglalást.
Számunkra, katolikusok számára,
egészen természetes, hogy rntndenekelőtt
azokhoz a teológusokhoz
szcretnénk fordulni, akik már foglalkoztak a problémával. A helyzet
azonban az - írja Tesson - hugy
.egy olyan tételt kapunk válaszul,
amely meglehetősen zavarba ejtő. E
teológusok sz erint ugyanis van egy
emberi kategória, amely különösen
Javallott arra, hogy kisérlett alanyokat szolgálta-snn s ez a halálraítélteké. Annak, hogy bizonyos tények,
amilveneket föntebb előadtunk, nem
ütköztek helytelenitesbe s hogy irányukban a társadalmi lelkiismeret ma
is nehézségekkel kűzködík, alapjában
,'éZ a magyarázata. Egy jeles teoló-

gus, P. Payen még 1935-ben is ezt
írta kimondotlan orvosoknak szánt
erkölcstaní könyvében: "Ha arról
van szó, hogy a tudományos haladás érdekében, az egész emberiség
javára magán az emberen is igazoljunk egy tudományos feltevést, akkor
az orvos a hatóságnak és az illető
egyénnek kettős beleegyezésével kipróbálhatja a kérdéses feltevést egy
igazságosan halálra ítélt egyénen."
Tessori a legélesebben visszautasítja ezt a mindmáig általánosnak
rnondható felfogást. Szerínte már
csak azért sem oszthatjuk, rnert
egyértelmű azzal, míntha tagaduók
a halálbüntetés jogosságát. A halálbüntetés mellett - úgymond azzal szoktak érvelni, hogy az elitélt
kirekesztette magát bűncselekrnényé
vel a társadalomból és elvesztette
azt a jogát, hogy a közösség javait
használva továbbra iSI életben maradjon. Másik érv az, hogy egyedül
ct halálbűntetéstől való félelem tarthat vís-za bízonyo.. bűncselekrné
nycktől bizonyos egyéneket. Amde
azzal, hogy kisórletezóshcz kérjük
beleegyezését és kegyelmet igérünk
neki, nem azt ismerjük-e el, hogy a
haláéraítélt mégsem méltatlan az
életre, sőt még sz olgálatot is tehet a
társadalomnak? De továbbmenve, ha
a kísérletnek valóalávetést váltságdíjként fogjuk fel, akkor rní az erkölcsi vagy jogi akadálya annak,
hogy a váltságdíj egyéb formáit is
bevezessük?
Hangoztatja Tesson, hogy bármelyerkölcsi szabály csak addig erkölcsi szabály, amíg azt rumden emberre azonos mértékben alkalmazzuk. Már most, ha. az embert személynek tekintjük - s, ezt követeli
a keresztény világnézet is - , akkor
az embernek ezt a mínőségét nem
változtathatja meg semmiféle körülmény. Akár szabadról. akár rabról.
akár magzatról, akár tehetetlen aggastyánról van szó, benne a 'S~e
mély t feltétlenül tiszteletben kell tartani. Szorosan következik ebből,
hogy a kísérletezönek önmaga fö-
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lött sincs, több joga, mínt mások
fölött: önmagán sem próbálhat ki
semmi olyat, aminek másokon való
kipróbálása erkölcstelen lenne. Ki
kell zárni tehát és el kell ítélní
rníndazokat a kísérleteket, amelyekről' "S'zinte bizonyos", hogy halállal vagy túlnagy életveszéllyel járnak. Csak a "relativ kockázat" engedhető meg, vagyis ha már megelőzően olyan eredménnyel hajtották
végre a kísérletet állatokon, amelyből "szinte bizonyosnak" ífélí a lelkiismeretes tudós, hogy az új anyagnak vagy új eljárásnak az embernél
is meglesz a várt sikere. Relatív kockázattal jár például nunden új szerum is, amikor először próbálják ki
emberen. Észszerűen kockáztatni az
életnek is törvénye, a haladásnak is
feltétele. Abszolut kellék azonban,
hogy az, akire a kockázat közvetlenül hárul, annak viselésébe bele is
egyezzék, és. pedig szabadon egyezzék bele. Csak dicsérni lehet így
azokat a kutatókat, akik a tudományosan előkészített kisérletezést önmagukon kezdik el, mert hiszen ők
azok, akik mtndenkí másnál jobban
fel tudják rnérní a probléma adottságait, >:agyiS' mtnden tekintetben öntudatosan járnak el. Helyeslően mutat rá itt Tessen az uj francia törvényre, amely a "nem közvétlenül
gyógyító célzatú" kísérleteket még
akkor is tiltja, ha az érdekelt abba
beleegyezett, és csak abban az esetben tekint el a büntetéstől. ha a
kutató önmagán végezte a kísérletet.
Erkölcsileg soha nem engedhető
meg, - jelenti ki Tesson - , 'hogy
kísérletekre használjanak fel olyanokat, akik képtelenek felfogni a kockázatot: műveletlcn vagy csökkent
értelmű egyéneket, gyermekeket, tehetetlen betegeket. És feltétlenül ide
kell sorozní a -íoglyokat ts, bármi legyen fogvatartásuk oka, mert a szabadságától megfosztott ember sem
tud szabadon határozni: az előnyök,
amelyekre jelentkezés esetén számíthat, elkerülhetetlenül nyomást gya.
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korolnak akaratára. Csak ha elfogad.
juk ezeket az elveket, alkothalunk
erkölcsileg helyes itéletet il gyüjtö.
táborban folytatott orvosi kísérletekről is. Nem beszélve azokról az esetekről, amikor romlott lelkű emberek egyszerűen a szadizmusukat elé.
girették ki, még azokhoz a kisérletekhez is" amelyeket tudományos
rnódszerességgel végeztek, erkölcsi.
leg igazolhatatlan bűn tapadt. Azok
az orvosok, akik vállalták a kisérleteket, megha nem ts volt más
szándékuk, mínt a tudomány előbb
revítele, alkotóelemei lettek annak az
elnyomó, mínden emberi méltóságot
lealacsonyító és megsemrntsitö gépezetnek, amilyennek az akkori német
gyüjtőtáborokat ismertük meg. Az
odahurcoltak között nem lehettek
"önkéntesek"; egyébként i, tudjuk,
hogy az úgynevezett önkénteseket
míként teremtették elő a tábor felügyelői. Aki ilyen körűlmények kő
zött is hajlandó volt kísérletez ni, az
legalább ís megvetette az orvosi etika alapvető törvényeit. Hiszen ha
elvnek fogadnók el, hogy ilyen
vagy olyan helyzetben pusztárt kisérleti tárgynak tekinthet j Lik az ernbert azaz önmagában értéktelen dologria.k, amellyel bármi művelhető,
akkor alapjaiban rombolnánk le rnínden emberi erkölcsöt,

.

Nem míndennapí sikert aratott
Franciaországban egy kollektív mű,
amelyet a Foí Vivante sorozatban
tettek közzé. A könyv különböző
szerzőktől tartalmaz monográfíákat a
pokolról, s a francia határokon túl
is fi$yelmet keltett. Olasz forditása
már megjelent s másnyeívű fordításai is munkában vannak.
Az első értekezés tárgya: a pokol az irodalomban. Szerzöje, Michel
Carrouges, a messzí ókortól napjainkig, a babilon Gilgameshtöl il
.Sartre-téle Hun-Clos-ig áttekinti il
pokolra vonatkozó elképzelé-eket s
megállapítja, hogy azok a nagyel.
terések ellenére is lényeges evyezésleket mutatnak. Az ősi rnítológíák

a poklot szinte kivétel nélkül földalattí világnak tüntetík fel, amelynek
falakkal körülzárt kietlen területén
dcmonok kínozzák az elkárhozottak
tömegét. Akárcsak a keresztény dogma, ezek a mtlotógták is fellázadt angyalok vagy titánok csatavesztésére
viszik vissza a pokol eredetét. Az elbukott magasabb lények és a megítélt emberi gono:.;zok birodalmának
ezt a riasztó vízióját nyujtják Hesíodos Teogoniája, a hindu Mahabha-'
rata, a Gílgamesh é'sl az egyiptomi
szerit
szöve gek.
Homerosnál már
megfogyatkozik a látomás és elszürkülnek a sz inek, amit Carrougcs
a klasszikus Görögország vallási hanyartásával magyaráz. Az Odysseíában a megholtak' már mind ott tolon"anak az alvílázban függetlenül at;ól, hogy jók v~ltak~e va'g-y rosszak,
, s mínd vsssaasóvárogják a földi életet. Sokkal emelkedettebb Vergilius
elképzelése, aki a homerosi hagyományt bölcseleti és mísztíku s ele·
mekkel szöví át. Ugyan nyira, hogy
az ő vizióját eleveníti fel jóval később Dante, aki páratlan rnűvészet
tel igyekeze:t hasznosítani a katoltkus teolóma tanítását Azótn sem
i,kadt' költő vagy festő, aki a pokol
ra izoiásában ki tudta volna vonni
rnacát Dante sugalmazása alol.
..A pokol kinyilatkoztatása a Szent,
írásban" - erről értekezik C. Spícq.
A kinyilatkoztatás fokozato-an adja
tudtunkra il meg!orlásokat, amelyek
földi vétkeikén a másvilágon sujti~k az ernbereket. Az (lszövetségi
Sz cnrirásban először ligy jelenik
meg a pokol, mínt az elhunytak ál.
talanos tartózkodási helye, ahol az
euvén árnvsz erű formáhan folytatja
letét. Ez a másvilág a ,,5héol", ahol,
különbség nélkül együtt vannak a
}é,k ('.'! a rosszak. A mózesí könyvek
II lan
mindinkább hangsúlyt nyer a
földöntúli életnek az a sz e:» lelete,
hogy ott nem terhes a sorsa azoknak,
akik a földön Istent szelgálták. Az
igazak nyugodtan halnak meg és
s'zent atyáikhoz mennek pihenni, míg
a hűnösők számára a halál a föl-

dön esetleg élvezett boldogság végét hozza. A kinyilatkoztatás ezután
tovább bővül: a shéol most már nem
örökös börtön, rnert az, igazak C'SUpán átmenetileg maradnak itt. Hogy
mí lesz végül az igazakkal, arra, eleinte nem kapunk határozott választ,
de lassanként előtérbe nyomul a feltámadás gondolata, Ezzel együtt új
fontosságot nyer az egyéni felelős
ség elve: a gonoszokat Isten véget
nem érő ktközösitéssel és becstelenséggel bünteti, míg az igazak megismerik a dicsőséges és rornolhatatlan életet. Az igazak a sötétségből kilép nek a fényességre és örökké örvendeznek annak.
Az ujszövetségí Szentírásban szmtén találkozunk a "s:l1éol·' hagyományos képével: másvilág, azaz közös
tartózkodási helye az összes halottaknak, ám - mínt a szegény Lázárról szóló példabeszéd mutatja éles különbség van egyfelől a jók,
máslelől a rosszak körülményei és
kilátásai között, A "shéol" átmenett
tartózkodási hely, ahová Jézus leszáll halála után, hogy maga mellé
vegye azokat, akik a Megváltót várták, és
megnyissa számukra a
mennyország kapuit. A hely, ahová
Jézus
leszállt, nyilvánvalóan
a
"shéol" egyik szelvénye, későbbi néven Ll "limbus". A pokolnak első,
teljes keresztény felfogásával abban
as'zövegben találkozunk, amely az
egyház felállításáról szól: "És én
mondorn neked, te vagy Péter, és
erre a sztklára alapitom egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek
erőt rajta." A pokol tehát, rntelőtt a
kárhozottak helye lenne, elsődlege
sen a rossznak a városa, a sátánnak, Krísztus ellenségének birodalma.
A pokolra vonatkozóan négy alapvető kérdés bontakozot] ki az' egyházatyák és a későbbi hittudósok elmélkedésében: l, a büntetések természete, 2, a pokolba lépés pillanata, 3, a pokol lakói, 4. a pokol
fennállásának időtartama. G. Bardy
Ioglalkoztk veli.ik. A könyvnek közel

negyedrészét teszi Ch. V. Héris
nagy monográftája, amelynek "A
pokol dogmája és a teológia" a címe: Igen érdekes két másik tanulmány is. Az egyikben B. Dorival vázolja fel, hogy míként alakul a pokol víziója a képzömüvészetekben, a
másikban J. Guítton vizsgálja, hogy
milyen szerepe van a pokolnak a
mai közszellem ben.
Egyetemi tanulmányaim kezdetén,
amikor még összehasonlító nyelvésznek indultam, nagyon érdekelt a
kérdés, hogy mennyiben lehet új
életre kelteni a már halottnak számító nyelveket. Ezért figyeltem fel akkoriban a provanszál és al katalan
nyelv szerelmeseínek új irodalmi kí-érleteíre is. Ma már azonban kétségtelen, hogy hasztalan kapta meg
a francia MistraI a Nobel-díjat, s
hiába tett szerr hírnévre a spanyo!
Verdaguer, sern a provanszál, sem a
katalan nyelv nem fog többé az éli)
kulturnyelvck sorába kerülni. Nem
járt 'sikerrel a walesi kelta nyelv
feltámasztása sem. Talán legbíztatóbb még Európában az írországi
gael nyelv jövője, amelynek módszeres fejlesztéséhen a nemzeti büszhség visz döntös1zerepet.
Mert hogya nemzeti büszkeség és
önérzet rnílven hatásos tényező \chet ebben a vonatkozáshan is immár világosan igazo.lja az új 'zsidó
állam, Izrael példája, ahol .a héber
nyelv meglepi) gyorsasággal halad a
teljes diadal felé. Ennek a nyelvnek
helyzete, mtnr tudjuk, sokáig hasonló
volt a latin éhoz. A zsidóság szent
könyvei héber nyelven íródtak, ennek ismeretét nem nelkűlözherte te'hát a hittudomány és a magasabb
vallási oktatás, Már a XVII/. századhan azonban
rnínt B. M.
Strachey írja a Time and Tide hasábjain - a rögzített klasszikus héher mellett felütötte fejét a modem
héber is. Kapcsolatban volt ez azzal,
hegy az orthodox zsidóság mmdinkább kilépett a gettóból si értelrnísé-

gi elemei,

akik

vallási

vítáíkban

megszekták a héber nyelvet, a nemvallási jellegű fogalmakra is, próbáltak héber szavakat találni. Az így
kialakuló modern héber azonban közel száz évig csupán irodalmi és
meglehetösen rnesterkélt nyelv maradt. Fordulat ebhen csak a mí századunkban következett, amikor a
Palesztmába irányuló kivándorlásek
nyomán me gc-z~porodtak ott .JZ -í
zsidó települések.
A
kűlönböző
nyclvtvrülctekrői érkezőknek szükségük volt valami közös nyelvre. Kezenfekvő lett volna, hogya jíddíst
válasszák ezt' a 10 százalékban héher 2!í százatékhan szláv és, 65?zázalékban német, közte közcpfelnérnet
szavakból
összeállított
zsargont,
amelye; .:iZ európai és az ameríkat
zsidó sz(,rványok általában megértenek, a.: e!~yházi és értelmis,égi vezetök 'azonhan, akiket prófétai lelkület
é,s er ő « nacionalizmus fűtött, rnínd a
tiszta, bar modern héber mellett foglaltak állást. S minthogy a telepesek
túlnyomó többsége akkoriban még
a mélyen vallásos rétep:lH"z tartozott.
az ösztönz és meghallgatásra is talált,
úgyannyira, hogy a későbbí bevándorlók befejezett tény elé kerültek.
Közreiat-vot! természetesen az a
mozzanat i:i, hogy a bevándorlóknak közvl egyharmada eleinte az
arab nyelvterületről érkezett s ezek
bármely más nyelvnél könnyebben
sajátithatták el az arabbal szeros
rokonságban levő héber nyelvet.
A héber nyelvészek magas színvonalának köszönhető azóta, hogy a
türelemmel és fáradsággal kimunkált
modernszóktncs valóban hű továbbfejlesztése a klasszikus hébernek. A
nyelv gondozását írja Strachey
- egyik kgfiíbb feladatának tekl.rtí
a zsidó állam. A jeruzsálemi egyetemen állandó bizottság dolgozik a
héber szótáron. A cél az, hogy a
folyton felmerül ü új fogalmakra eredeti héber é,; nem idegen nye!vií
gyökerekből sz erkesszék meg ~ szavakat. S ez az igyekvésiik annyira
sikere:" hogv a sznkíncs szrnte Inn-

tiszttkus növekedése ellenére a klasz-

szrkus

és a modern héber között
tnl'gközelitöen sincs akkora különbség, mínt a kőzépkorí és a mai angol között.
Igazában élö .iyelv azonban eö'ak
azóta Jer' a héb.-r, arníóta felniitt a
már Palesztinában született gyermekek első ne-nzc.íóke. amelvet már
úgy neveltek, Logy anyanyelvként
be,-:zélje a h~-!)ert, Ez az oka annak,
hogya héber vitán felül 'az első és
q;y,:;!en helyet, hglalhatta el il mestersl'gesen íeltámasztott Ilyelvek között. Mert akíknek anyanyelvük lett
a héber, azok már nem a gyuk és
akaratuk l1,e).'í,'szitésével, kötelességérzetből és tudatosan beszélnek héberül, h;'J1I'm ösztönösen és magától
értetödő tc: mészetességgel. Azok már
nem l'gyszerűen csak bemagolják és
utánoz z ák az t'11t(iriik úi-klass z íkus
sc:ij\T::.Jt, ck l;wgl1k i-: teremtelll'k új
szavakar és fordulatokat. A naraneset például "tapl1aeh zahav'vnak
mondja a klasszikus 'héber, ami szosz er.nt annyi, mínt "aranyból vall)
alma", A nundennapr élet azonban
nem tűri, hogy ilyen hosszú szót é:;
cnn v: íriőt vesz tegesscnek egy olyan
gyümölcs megjelölésére, amely a
1l'gbizöllsl'gesebh a mai Izraelben.
A már héber anyanyelvűek ajkán ll'hf,t liamar megtörtént a szóösszevonás: a "rapuz", amely immár alta-

lanosan elfogadott neve a narancsnak. S ez a természetes fejlődés,
amely magával hozza a rendhagyó
2gék é.'f a többi kivételek egY"ztri:·
siteset is, biztosítja a legnagyobb
rnértékben az uj héber nyelv élet-

képességet.
Megeshetik persze, sőt valószínü
is, hogya következő ötven vagy száz
év alatt -- különösen, ha rnegtnt
nagy tömegekben érkeznek má.u.yelvű bevándorlók erősen el fog
hajlani az uj héber a klasszikus
mintától, de az már ma sem kétséges, hogy a héber marad az új ál.2l'~ ;:WJúságának nemcsak hivatalos,
ele köznapi nyelve ts. A zsidó vezetük is tisztában vannak azzal a veszedelemmel, amely a további bevándorlások nyomán a héber nyelv
tisztaságát fenyeg{~ti. Ezért van az,
hogya, kormány egyre l1:Jgyobb
,',:árnban állítja fel az ingyenes
nyeivískolákat, amelyekben a norrnális képességű egyének öt hónap alat'
annyira megtanuihatják a hébert,
hogya gazdasági élet bármely ágában megállhatják helyüket. Ezek az
j:.;Í(oIák, amelyeknek ",ílpaniip" a nevük, rníndínkább kiteJ"jeszkednek a
köz.ép- és magasfokú nyelvoktatáera
is, amelyet ugyancsak költségmentesen vehetnek igénvbe az állam
\,01gárai.
,-

