
bízó hit és a szeritség mindig is összetartozott. Amikor Fülöp diakónus megkeresz
teli Kandaké, .etióp királyné udvari tisztjét, előbb hitvallást tetet véle: "Ha teljes
szívvel hiszel, lehetséges" (ApCsel 8,37). A szamariabeliek is csák akkor kapják
meg a Szentlelket az apostolok által, miután "befogadták Isten igéjét" (ApCsel 8,34
37). Figyelemre méltó, hogy az előkészícő hit, illetve igehirdetés és szentségek ösz
szetartozását mennyire kiemelik az új liturgikus rendelkezések, nemcsak az eucha
risztikus áldozatnál, hanem a többi szentségeknél is.

De nemcsak előkészítő fázisban tartoznak összo a hit és a szentségek, hanem
a cselekmény közben és ennek hatásaiban is. A szentségek dokumentálják, hogy la
keresztény hitnek az ember minden lényeges életlvelyzetében van jelentése, vian
mondaniv,alója. Bizonyítják, hogy Isten Jézus Krísztusban magára vállalta az em
beri alapszituációk mindegyikét, és megszentelí azokat. Nincs olyan körülmény az
ember életében, amely alapveően istentielen volna vagy Isten számára idegen vol
na. A legprózaibb és legszürkébb ügyünk sem érdektelen és reménytelen az Is
ten előtt, aki magához emel minket Krisztus által. A szentségek így Isben jelenlévő,

élő hűségének és szeretetének ,a jelei.
Hasonlóképpen új távlatokat nybt a hit a szentségek által az egyház és a vi

lág, a kereszté-au ember és a. világ viszonylatában. A Jézus Krísztus szorzette üd
vösség az egyházban lesz láthatóvá a világ, számára. Az egyház már puszta jelen
létével is jel, de hitének, reménységének és szerétetének tanúságtételével szentelí
meg a világot, formálja át Krísztus hasonlatosságára, s így lesz szentsége, haté
kony jele a világ üdvösségének. Az egyháznak e szakramentáüs hivatását konkre
tizálják az egyes szentségek az emberi élet alapvető vonatkozásaiban, a születés
és a halál, személy és társadalom, család és vallási közösség, bűn, és kiengesztelő

dés. hivatás és szenvedés víszonylataíban. Ezekben az alapszituációkban konkre
tizálódik és egyben erősödik hitünk a szentségek által. Ezekben épül és ragyog fel
a világban Isten országa, nem a szenzácíók és rendkívüli események birodalma,
hanem a béke és a kegyelem hétköznapi országa, amely bennünk van. A szentsé
geken keresztül így valósul Isten üdvözítő terve a világban, "hogy az idők teljes
ségével Krisztusban, mint főben foglaljon ÖSSze mindent, ami mennyben és földön
van" (Ef 1,10).

Jegyzetel,: (1) Ratzinger, Joseph: Die sakrarnentalc Begrüudung christlicher Existenz. Frei
sing, 19ő6. 3. - (2) Sacrosanctum Concilium, 6. - (3) Surnrnn Theol. III. 62. l. - (4) Summa
Theol. III. 60. 3. Ez és a többi Szent Tamás idézet is Bálint József nagyszerű, kéziratos
Summa-fordításaiból való. - (5) Summa Theol. III. 64. 1, ad 2. - (6) Summa Theol. III.
63. 3. - (7) Summa Theol. Ill. 62. 5. - (8) R.ahner, Karl: Geheimnis, theolcgisch. In: Hein
r ich Fries (Hrsg.) Handbuch 'I'heologíscher Grundbegriffe I-II. München, 1963. I. 447. - (9)
Sacrosanctum Concilium, 10. - (10) Lumen Gentium, 1. - (11) Ratzinger, J., i. m. 4-5. 
e2) Schillebeeckx, E. H.: Christus, Sacrament der Gottesbegegnung. Mainz, 1965'. - (13) Sum
ma Theol. III. 49. 6. ad 2. - (14) Sacrosanctum Concilium, 59.

VIDA TIVADAR

A BIBLIA AZ ORVOSLÁSRÓL
A biblia és az orvoslás művészete, tudománya első pillantásra ogymástól távol

eső valóságok. A biblia szerit könyv, vallási tárgyú írásművek gyűjteménye; az
orvoslás viszont a beteg emberen végzetit olyan tevékenység, amely a beteg korábbi
egészségének a helyreállítására irányul. Aki azonban közelebbről is megismerkedik
a bibliai írásrriűvckkel, észreveszi, hogy tartalmuk kiterjed az emberi életnek
csaknem valamennyi területére. És ez nem csoda. Hiszen ha a vallás - mínt már
Szent Agoston meghatározta - az Isten és ember kÖZJti kapcsolat, világos, hogy nem
lehet eleve kizárni ebből a kapcsolatból semmiféle emberi életmegmyílvánulást, így
a betegséget, s annak gyógyítását sem.

XV. Lajos francia király udvari orvosa, Jean Astruc (1684-1765) volt az, aki
1ni3-ban elsőnek fogalmazta meg aZlt az elméletet, hogy a biblia első könyve nem
egyöntetű írásmű. Az általa így megindított szövegkritikai kutatás mai eredményei
szerint a bibliának és egyes könyveinek megvan a maga keletkezés- és irodalom-
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története. E tanulmány célja nem lehet ennek részletes felvázolása. De szem előtt

kell tartania minden egyes olyan bibliai szöveghely bemutatásánál, amely kifejezi
írója szeniléletét a beteg ember gyógyításáról.

Az egyes könyvekinek a modern kiadásokban (pl. az ún. Jeruzsálemi Biblíá
ban is) megtartott hagyományos sorrendje szerína az első ilyen szöveghelyet az
Ex 15,26-ban olvashatjuk.

Ha hallgatsz az Úr, a te Istened sZiaváTia, s azt cselekszed, ami igaz előtte, és
engedelmeskedel parancsainak, s megtartod minden rendeletét: azon betegségek
közül, amelueket Egyiptomra bocsájiottam. egyet sem bocsátok rád: mert én, az
Úr vagyok a te gyógyítód.

Nemcsak az Egyiptomból történt kivonulás előtt ott fellépett betegségek emlí
tése, hanem az egész 15. :fiejezet, sőt a következő, 16. és 17. fejezet tartalma is mu
tatja, hogy itt nem lehet szó merőben lelki gyógyításról, hanem valamilyen kóros
élettani folyamat orvoslásáról. A kijelentésben feltételes ígéret rejlik, amely ere
detileg nagyon valósan, sőt programszerűen hangozhatott. Bizonyára ilyesmit je
lenthetett: "Én, Jáhve vagyok a te gyógyítód, n·em pedig Egyiptom és KáThaán po
gány istenei!" A szerző (ill. a régi hagyományból származó alapelv) elsősorban a
valláserkölcsi szinkrétizrnus ellen foglalt állást. De közvetve óvta népét a kánaáni
törzsek, valamint az egyiptomiak pap-orvosaitól, varázslóitól is, akiknél feltételez
hette az ellenséges, ártó szándékot (vö. párhuzamként Ex 1,15-16).

Már az izraelita törzsszöveíség nomád korszakában szükséges volt a társadalmi
élet bizonyos fokú jogi szabályozása. E körbe tartoznak a Kivonulás könyvében
(Exodus) található büntető rendszabályok is. Az egyik közülük, a 21. fejezet 18-19.
versében így szól:

Ha férfiak civakodnak, s ,az egyik megüti a mási1vat kővel vagy ököllel, d:e az
nem hal meg, hanem ágynak esik; ha felkel, s botján künn járkál, maradjon bün
tetlen, aki megütötte, csak munkaveszteségét s az orvosi költségeket térítse meg.
(Egy másik szövegváltozat szerínt: "s ápolja őt a teljes gyógyulásig".)

E 21. fejezet azt a 20-at követi, amelyben ott a tízparancs. vagyis ahol az
izraelita jog legrégibb forrásával van dolgunk, az ún. szövetségkönyvvel. Ha általá
nosságban is láthatjuk belőle, mily készségcsen alkalmazkodott az, ószövetségi nép
történetének új körülrnényeihez, különlegesen a gyógyítással kapcsolatban a két
idézett szövegváltozattal színte nyomon követhetjük e változást. A beteg személyes
ápolása a sértő fél részéről tükrözi a nomád életkörülményeket. Míg, viszont az
orvosi költségek megtérítésételőíró rendelkezés feltételezi, hogy léteznek legalább
seboroosok. Figyelembe véve Hamuráppi ékiratos babilóniai törvénykönyvének pár
huzamos jellegű intézkedéseit, nem csoda, hogy akadtak, akik e helyből kiindulva
következtettek a racionalista medícína korai kezdetére a régi Izraelben. Annyi bi
zonyosnak látszik, hogy nem láttak semmi kivetni valót sem a sebesült vagy boteg
ember gyógykezelésében. Sőt, ez annyira magától értetődő tevékenység volt, hogy
kitértek rá a mindennapi élet jogi szabályozásánál is. Amiből következtethetünk
nemcsak az esetek gyakoriságára, hanem él kezelő seborvosok viszonylag elegendő

számára is. Legalábbis a kánaáni honfoglalás után, tehát kb. Kr. e. 1200 és 1100
közott. A költségek említéséből pedig úgy ~ünjk, hogy a gyógyítást mellékfoglalko
zásként űzték Izrael pásztorkodó, majd földművelő népe körében.

Első pillantásra az orvosi kezelést rosszalló megjegyzés szerepel a Krónikák 2.
könyvében. Ásza júdeai király betegségéről írja a könyv 16. fejezetének 12. verse:

Uralkodásának 39. esztendejében Ásza beteoséabe esett fejétől a lábáig. Beteg
ségében sem kereste Jáhvét, haThem az orvosokat. (Más változat szerint: "Ásza na.gy
fájdalmakkal járó lábbajba esett".)

Asza uralma (Kr. e. 911-870) eleinte jó volt: békésen uralkodott, és küzdött
országában a bálványimádás ellen. (Uralmának leírását 1. a Krón 13,23. c-től 16,14
ig: ill. 1 Kir 15,9-24.) Uralma második felében külpolítikaí szövetségekbe ''bornyo
lódott, amelyek keretében háborút viselt az északi testvérország. Izrael ellen.
Hanani próféta megrótta őt ezért: "Ebben botorul jártál el". A király emiatt
börtönbe záratta a prófétát (vö. 2 Krón 16,7-10). Ebben ra részben szerepel a kö
vetkező mondat: "Mivel Sziria királyáhan bíztál és nem Jáhvéhan, a te Istened
ben azért szabadult meg Szíria királyának hadserege kezedből" (I. h. 7. b vers).

Figyelembe kell vennünk azt is, hogy e viszonylag késői (Kr. e. IV. sz.) kelétke
zésű könyv a valláserkölcsi restauráció szolgálatában íródott. Ezért nyúlt vissza
szerzője a babiloni fogság (Kr. e. VI. sz.) előtti nézetekre és szokásokra, A csak
nem 300 évvel korábban írt Királyok 1. könyvéhen míndössze ennyit találunk Asza
betegségéről: "Öregkorában pedig megbetegediett a lábára" (15,23. b).
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Mint láttuk, a régi Izraelben érvényesült az a nézet, hogy Isten gyógyítja
meg a beteget. Am ez nem zárt ki mínden emberi gyógytevékenységet, Ha az
ember rábízta magát Jáhvéra, megvolt a létjogosultsága a gyógyszereknek ilii. Meg
egyezik ezzel Philippe K'/'Iessmann orvos véleménye, akit Paul Tournier, heves gen
fi ideggyógyász idéz a bibliáról s az orvostudományról írt könyvében; eszerint
azok az orvosok, akikről a Krónikák könyve itt említést tesz, annak a kornak
varázslúi voltak. "A hozzájuk való fordulást - írja- újra csak úgy tekintik, mint
az igaz Isten elhagyását. Nincs tehát szó e szövegben az orvoslás elítéléséről, hanem
igenis ... az Istentől elválasztott orvostudományról, ... az istenített orvostudomá
nyéról."

A legklasszikusabb hely azonban annak bizonyítására, mennyíre nem tekint a
biblia ellenségesen az emberi gyógytevékenységre, a Jézus, Szira fiától való ből

csességí könyv 38. fejezete.
Igaz, ugyane könyv 10. fejezetében található egy kevéssé biztató megállapítás:

"A hosszú betegség kifog az orvoson ; aki ma király - holnap halott." (10. vers)
Csakhogy itt a hangsúly - szövegösszefüggések szerínt - nem annyira az or

vos tehetetlenségén van, mint inkább az emberi élet esendőségén, ami hatásos érv
az uralkodók gőgje ellen.

Viszont a már említett 38. fejezet első 15 verse alkotja az egész biblia leg
hosszabb olyan összefüggő szövcgrészét, amely az orvossal és a betegséggel foglal
kozik, méghozzá egyértelmű pozitív indítással.:

Becsüld meg az oruosr, ,amint megilleti őt,

szolgálatainak megfelelően,

mert az Úr teremtette őt is. (1. v.)

A FölsérJestől ered a gyógyulás,
mint valami ajándék, amit az ernber a királytól kap. (2. v.)
Az orvos tudomány,a folytán emelt fővel jáThat,
7I1cgcsodálják őt a hatalmasok. (3. v.)

Az Úr hozza elő a földből a gyógyszereket,
és az értlelrnes ember nem veti meg azokat. (4. v.)

Nemde fától lett édes a keserű víz,
hogy így rnegismertesse erejét? (5. v.)

O adott tudás: az emberekn"?;(,
hogy diese ked hesseniek hatalmae műveível. (6. v.)

Felhasználja (gyógy)kezelésre és csillapításra (azokat),
a gyógyszerész pedig leeceréket készít (belőlük), (7. v.)
hogy tönkre ne menjenek alkotásai.
és a jólét elt'erjedjen általa a. földön. (8. v.)

Fiam, ha beteg vagy. el ne hagyd magadat,
hanem imádkozzál az Úrhoz, és meggyógyít téged. (9. v.)

Fordulj el bűneidtől, őrizd meg tisztán lU kezedet,
ti,",ztitsd meg szívedet minden vétektől. (10. v.)

Ajánlj föl tömjént és emlékáldozatot lisztlángból,
és mutass be tehetséged szerint bőséges áldozatot. (11. v.)

De engedd maaaához az orvost is, hiszen az Úr teremtette őt is;
ne távolitsd el őt, triert szükséged van 7·á. (12. v.) ,

Vann,ak esetek, amikor az ő kezükhen van az egészség. (13. v.)

A maguk részéről ők is imádkoznak az Úrhoz,
hogy adja meg nekik az 'enyhítés siker'ét
és a gyógyulást életed megmentése végett. (14. v.)

Aki vétkezik Teremtője ellen,
orvos kezébe kerül. (15. v.)

Az egész idézett rész szövegössZlefüggése a következő: a 36. fejezet első 17 ver
se imát tartalmaz Izrael szabadulásáért és helyreállításáért. Ennek történelmi
háttere a Makkábi-felkelés előtti idő (187-167). E verseket követik a. 36,18-tól
külónféle életbölcsességi szabályok egészen a 37. fejezet végéig. Aztán a mi 15



versünk után életszabályokat olvashatunk a halállal és gyásszal (16-23. vv.), a
kézműves mesterségekkel (24-a 38. fej. végéig) és az írástudókkal kapcsolatban
(39,1-11). A 39. fejezet hátralevő része (12-35. vv.) felhívás Isten dicséretére.

Azt mondhatiuk tehát, hogy két patetikus hangvételű, imádságos tartalmú
rész közönt foglalnak helyet az életszabályok. Ugyanezt a szkémát megtalálhat
juk a könyvben egyebütt is. Nem is véletlenül. A hellénista korban élő izraelita
bölcsnek hűségesen ragaszkodva Isten szövetségéhez (ima, áldozatok) kellett eliga
zodnia a mindennapí élet problémáiban (bölcs mondások, tanácsok), hogy a gö
rög művelődés átvétele meg ne gyöngítse a hagyományos hitet és a nemzeti ön
állóságot. Mint Gerhard von Rad, az ószövetségi teológia kiváló ismerője meg
állapítja, ez a kettősség megnyilatkozik az orvosról szóló fejezetben is, "amely
ben az ilyen mondásgyűiteményekmódján nagyon különböző vélemények vannak
egybeszerkesztve az orvos t,eológiai problémájával kapcsolatban. Isten .rendelte' az
orvost, Istentől van a bölcsessége (1. sk. v.). De az orvosságok is Istentől valók;
még szentírási érvet is nyújt használatuk törvényessege mellett (4-8. vv.). Mindez
tehát az orvos szolgálata mellett szól. A második részbon azonban tartózkodóbbak
a teológiai vélemények. Betegség esetéri ajánlják az imát és az áldozatot, de eköz
ben nem kell eleve kizárni az orvost sem, mert .időnkínt' jut siker az ő kezének
is. A bölcs itt jellemző módon úgy érzi, hogy kénytelen teológiai igazolást adni
az orvosnak; s ezt megtalálja abban a körülményben, hogy hiszen az orvos imád
kozott díagnózisa sikeréért (9-14. vv.). A vélekedők közül az utolsóra - aki vétke
zik Teremtőj,e ellen, orvos kezébe kerül (15. v.) - úgy látszik egyáltalán nem ha
tottak a megelőző pozitív érvek. Az egész, tipikus bizonysága az olyan fel világosi
tásnak, amely mégsem akarja feladni a régi, hagyományos hitet." Ez utóbbiban
mínt szellemi háttér megtalálható a bűn és a betegség közti szoros összefüggés
feltételezése, ami különben kifejezetten megmutatkozik a Zsoltárok könyvének
nem egy részében. "Ezzel azonban érdekes módon közeledünk a jahvista szerző

teológiai megállapításaihoz a Gen 3-ban, hiszen ő is azt akarja bemutatni, hogyan
gyökerezik természetes életállapotunk minden zavara Isten iránti kapcselatunk za
varában".

Ben Szí ra (=Jézus, Szira fia) könyvének irodalomtörténetéhez tartozik, hogy
szövege sokáig csak abban a görög fordításban volt ismeretes, amelyet a szerző

unokája készített Kr. e. 132-ben. Pedig Szerit Jeromos a IV. században még ismer
te a héber szöveget is. Ennek kb. 2/3 része került ismét elő 1896-ban, több későbbi

kézirat között. Szavai szöveghelyüriknek mindjárt az 1. versében kissé eltérnek a
görög fordításéitól.

"Legyél barátja az orvosnak" - így kezdi dicséretét, - A 2. vers így szól:
"Istentől való az orvos bölcsessége, és a királytól kap ajándékokat." - Egyéb ki
sebb jelentőségű eltéréseken kívül az utolsó (15.) verset talán így kell olvasnunk
benne: "Vétkezik mindaz Teremtője színe előtt, aki gőgösen lép fel az orvos előtt".

A már idézett Tournier is annak bizonyságát látja e 15 versben, hogy "a bib
lia semmiképp sem veti meg az orvostudományt'. Késöbb abban abekezdésben,
amelyben megállapítja, hogy a biblia nem tesz különbségct lelki és földi tény
kedés, természetfölötti és természetes gyógyítás között, így fogalmaz: "Igaz, akko
riban még nem létezett tudományos orvoslás, és a biblia nem is utalhat rá; de
azért nem hallgat az orvoslás művészetéről. Ott van például az Ecclesiasticus
ból az a rész, amely .az Úr által teremtett' orvosról szól (JézSir 38,1)."

A hellénizmus kora a görög medicinának olyan neveivel esik egybe, mint pél
dául a 'I'arantóí Glaukiaséval, aki az ún. empirikus iskolához tartozott. Ennek
tagjai a saját megfigyeléseiken kívül sokat adtak a régi orvosok tapasztalataira
és használták az analóglát is mint következtetési módszert. Ez volt az orvostör
ténészek szerint az ún. filozófus orvosok kora, akik a klasszikus görög kaloka
gathla szellemében igyekeztek az élet szabályozásával megelőzni a betegségeket.

E korszakkal elértünk időszámításunk kezdő éveihez, Jézus Krisztushoz, akinek
személye köré új vallási közösség gyülekezett, amely megtartotta a régi bibliai
írásműveket, de igehirdetésének eszközeiként újabbakkal is bővítette azok sorát.
Ezeknek az újszövetségi könyveknek hagyományos sorrendjében az első a Máté
evangélium.

Máté 9,12 Jézus szájába ad egy korabeli közmondást, amely kapcsolatban van
az orvos szerepevel. feladatával: "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem
a betegeknek". Ezzel persze nem valami orvosi alapelvet akar Máté megállapítani.
A 9,9 vers Máté meghívásáról szól, a 10. arról a lakomáról, amelyet a volt vám-
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szedő adott örömében Jézusnak és tanítványaínak; s amelyre sok vámos és nyil
vános bűnös jött el. Az ugyancsak jelenlevő farizeusok szóvá is teszik: "Miért
eszik Mesteretok vámosokkal és bűnösökkelT' (ll. v.) A talán kissé megszeppent
tanítványok helyett Jézus felelt meg nekik az idézett mondattal, amelynek köz
mondásszerű csengése van. Valóban, gyakran megtalálható a görög filozófusok mű

veiben is, akik ezzel igazolják "rossz emberekkel" fenntartott kapcsolataikat (vö.
pl.. Plutarchos, Mor. 230.F). Maga Jézus is így értelmezi a következő versben:
"Menjeltek csak, és tanuljátok meg, mit tesz az: irgalmasságot akarok, és nem ál
dozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket." (13. v.)

A párhuzam tagjai tehát egyfelől az egészségesek és az igazak, másfelől a
betegek és a bűnösök. Kézenfekvő a párhuzam harmadik szintje is: az orvos és
Jézus között, aki ezzel burkoltan (lelki) orvosként jelöli meg önmagát. Gyógyí
tásain kívül ez a szóképe is alkalmat adhatott arra, hogy már Antiochiai Szeni Ignác
(Kr. u. 107-ben) a hivő emberiség orvosának nevezze Jézust. Arnbár Jézus e sza
va nem tartozik közvetlenül a szentírás és az orvostudomány összefüggésébe, köz
vetve rávllágit, hogy Jézus kor- és honfitársai körében megszekott dolog lehecett
az orvos igénybevétele betegség csetén, és vallási szempontból nem tilalmazták.

Ha a közrnondásszerű szentenciát önmagában állva vizsgáljuk, igazat adha
tunk TOlLrnier-nak, aki ezt írja vele kapcsolatban: "Mennyire szülcséga van ekkor"
a betegnek, "hogy ne legyen egymagában. Azt hitte, hogy erős, s felfedezi, hogy
gyönge. Isten alkalma ez, amit Jézus e szavakkal idézett fel" ... s itt következik
Mt 9,12. Majd így folytatja: "Mindegyik beteg, aki hivat minket, olyan ember, aki
hirtelenül felfedezte esendőségét... Mint Ckinzyc professzor mondta, minden beteg
olyan ember, aki egy másik embert keres. Kétségtelenül szüksége van az örvos
ra s az ő műszakí segélynyújtására; de arra is szükségo van, hogy emberre, ba
rátra találjon benne, s vele együtt egy élő közösségre", Mintha csak a 38 éve
beteg szólna a jeruzsálemi Betheszda-fürdőnél: "Uram, ... nincs emberem, aki
levinne a fürdőbe ..." (Jn 5,7).

Joruuuies Hempel a gyógyításról mint jelképről és valóságról írt tanulmányá
ban kitér arra, hogy az Újszövetség tud az orvos művészetének a csődjéről is.
Méghozzá éppen az orvos Lukács evangéliumábólidéz "három negatív kijelentést".
Az első közülük Lk 5,31 az előbb tárgyult Mt 9,12 párhuzamos helye. A második
(Lk 3,43) a tizenkét év óta vérfolyásban szenvedő asszonyról szól, A harmadik
(Lk 4,23) gúnyos szállóige: "Orvos, gyógyítsd meg önmagadat!"

Ami a vérfolyásos asszonyt illeti, mindhárom szinoptikus evangélium beszámol
a Jézus által történt meggyógyításáról, mégpedig azonos szövegösszefüggésben,
Mínt epizódot hozzák Jair (valószínűleg kafarnaumi) zsinagógafőnök leánya fel
támasztásának elbeszélése közben.

Ennek terjedelme Máténál három vers, Márknál tíz, Lukácsnál pedig hat. A
kórtörténet leírásában is Máté a legszűkszavúbb: "Egy asszony ... 12 éve vérfolyás
ban szenvedent" (9,20). Márk hozzáteszi: "Sok orvos részéről mindenfélét elviselt
már, és elköltötte minderiét, de semmi hasznát sem látta, sőt még: rosszabbul lett"
(Jlilk 5,26). Az orvos Lukács szemlélete az orvosi tevékenységről talán éppen abban
mutatkozik meg, hogy így enyhki ezt a kortárs orvosok számára lesújtó véle
ményt: "Minden vagyonát orvosokra költötte, de egyik sem tudta, meggyógyítani"
(Lk 8,43).

Lukács, az orvos tehát két negatívumot hagy el Márk szövegéből. Az egyik az
orvosi kezelésre ("mindenfélét elviselt már") vonatkozott, a másik pedig a kezelés
eredményére ("még rosszabbul lett"). Talán nem családom, ha úgy vélem, éppen
amiatt, mert mindkettő alkalmas rá, hogy megrendítso a beteg: bizalmát az orvosok
iránt. Az orvosi költségek nem riaszthatták el a "kiváló Teofilt", akinek könyvét
címezte (ld. Lk 1,3), hiszen előkelö és vagyonos ember volt, de a sok fájdalommal.
járó, s amellett még rosszabbodás; eredményező kezelés mínden bizonnyal.

Rudolf és Martin Henqel Jézus gyógyításairól és az orvosi gondolkozásról írt
közös tanulmányában a fentebb említett gúnyos szálloigét (Lk 4,23) tartja az evan
géliumok egyetlen olyan helyének, "ahol Jézust - a szó szoros értelmében 
nevezik orvosnak, és itt is csak közvetve történik ez, egy akkoriban bizonyára
elterjedt gúnyos mondás révén". Azonos értelmű kőzmondás ismeretes a rabbinikus
irodalomból: .,Orvos:, gyógyítsd meg sántaságodat" ; Eurípides tollából.: "Mások or
vosa önmaga bernohosodikt', és végül Cicerótól némiképp körülírtabban: "Rossz or
vosok, akik mások betegségei által hirdetik magukról, hogy birtokolják az orvoslás
tudományát, de magukat nem tudják kezelni". Mlndermek, továbbá a két szám
bajöhető párhuzamos helynek (Mt 13,53-58; Mk: 6,1-6) figyelembevételével megálla-
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pítható, hogy sem Jézus, sem az evangélista nem akarta a gúnyos mondás idézé
sével valamiképpen leértékelni az orvosi hivatást. Éppúgy. ahogy a vérfolyásos
asszony gyógyulásának leírásával se kívánta szentesítcni azt a korabeli felfogást,
amely úgy tekintette a gyógyító erőt, "mint valami fluidum-féleséget, amely kiárad
az egyik emberből, és közlődik mindazzal, ami érinti őt", Ahogy a betheszdai gyó
gyítás után a meggyógyulthoz intézett szavak (Jn 5,14. b) sem tekinthetők úgy,
míntha Jézus ezzel általános elvként feltételezte volna a bűn és a betegség köztí
ok-okozati összefüggést. A vakon született meggyógyításával kapcsolatosan tanítvá
nyai megkérdezték tőle: "Mester, ki vétkezett, ez vagy a szüleí, hogy vakon szü
letett?" "Sem ez nem vétkezett, felelte Jézus, sem a szüleí, hanem inkább Isten
művének kell megnyilvánulnia rajta" (Ján 9,2-3).

Ide is vonatkoztatható a II. vatikáni zsinatnak az a megállapítása, hogy a
szentírás-magyarázónak azt az értelmet kell kutatnia, amelyet a szen.t szerző korá
nak és műveltségének szíritjéhez képest fejezett ki. Továbbá, hogy kellőképpen fel
kell figyelnie azokra a szokásos tőrőlmetszett gondolkodás-, szólás- és elbeszélés
módokra, amelyek a szentíró korában virágoztak. Míndenesetra annyi bizonyosnak
látszik, hogy ezekből az evangéliumi szöveghelyekből nem olvasható ki e könyvek
íróinak elutasító álláspontja a beteg ember orvosi kezelésével szemben.

Ami Jézus apostolait és tanítványait illeti, tudjuk az evangéliumokból, hogy
Mesterük, amikor kiküldi őket, meghagyja nekik, hogy gvógyítsák a betegeket
(vö. Mt 10,1.5.7-8). Márk 6,13 külön megemlíti, hogy "olajjal megkenve" gyógyí
tottak meg sok beteget. "A beteggyógyításra való olajjal történő megkenésnek, ami
a zsidóknál mint tisztán orvosi eljárás volt szokásos, jelképeznie kellett az, aposto
loknak atadott hatalmat. Nem lehet még ebben látni a betegek kenetének szerit
ségét (vö. Jak 5, 14. sk.) , de bizonnyal annak alapvetését" - írja Josej Schmid. Az
apostolok Jézustól kapott küldetése tehát nem zárta ki az egyszerű, természetes, a
kor és a helyszín míndennapos életében használatos eszközöket, gyógyszereket.
Olyanokat, mint amilyeneket például az irgalmas szamarí túnus használt mínt a
népi sebgyógyitás eszközeit (vö. Lk 10,30-35).

Lukács második könyvében, az ApCsel-ben is találkozunk a beteggyógyító
apostolokkal (3,1-7 ;5,15-16 stb.) és tanítványokkal (8,7; 28,7-9). Olyannyira, hogy
az apostoli kor egyházi életéhez hozzátartoztak azok az emberek, akikben megnyi
latkozott a beteggyógyítás kegyelmi adománya. Pál apostol a korintusiakhoz írt
1. levelében mint ún. karizmát említi: "charismata iamatón" (12,9, ill. 28).

E levél egész 12. fejezete ellekről a kegyelmi adományokról szól. Az első hat
vers az eredel;ükről, a következő öt a céljukról és [cllogükről. Itt sorolja fel az
apostol a bölcsesség, a tudás, a hit, a gyógyítás, a csodatevő hatalom, a prófétálás,
a szellemek elbírálása, a több és ismeretlen nyel ven beszélés, végül' az ilyen nyel
vű beszéd megfejtésének adományait (8-11. vv.). Ugyane fejezet végén újabb fel
sorolást ad, amelyben ismét helyeit kap a gyógyító erő (a görög szövegben azonos
kifejezéssel), miru; Istentől kapott különlcges hivatás és adomány.

A biblia utolsó, egyben az Újszövetség egyetlen prófétai könyve a János apos
tol és tanítványai által írt Apokalipszis (=Titkos Jelenések) kőnvve. Utolsó feje
zetében pozitív szemtélet tükröződik a gyógyítással Icapesola.bnm. E látomás szerint
a megváltottak városában "az utca közepéri a folyó mindkét partján az élet fái
álltak. 'I'ízonkétszer- hoznak termést, vagyis minden hónapban gyümölcsöznek. A fa
levelei a nemze.ek gyógyítására szolqúlruik" (Jel 22,2).

E látomás elemei megtalálhatók va [ahvista teremtéstörténetben és Ezekiel
próféciáiban. Vehetők átvitt értelemben, de a biblia más könyveiből tudjuk, hogYa
látomások és a próféciák 'teljesülése sohasem volt csak egyoldalúan lelki. Ha a
manapság egész országokat sújtó éhinségre gondol az ember, meg az, egyre fenye
getőbb méreteket öltő környezetszennyeződésro, nem kell túlzott fantázia hozzá,
hogy az élet fáinak gyümölcseiben az előbbi, leveleiben pedig az utóbbi orvoslá
sának' célzását lássuk.

Vizsgálódásunk alapján nem állítható, hogya bibliai könyvek írói általánosságban
ellenséges álláspontot foglalnának el a beteg ember gyógyításával szemben. 86t,
ha már az egyszerű beteglátogatást úgy tekinti Jézus, mint a vele való személyes
találkozást (vö. Mt 25,36), mennyivel inkább vonatkoznak a szavai az orvosra, aki
avégett látogatja és kezeli a beteget, hogy helyreállítsa az egészségót. Párhuza
mosan jelentkezik napjainkbarn ismét erősödő hangon az az igény, hogy az orvos
személye is legyen egyike a gyógyító tényezőknek. Ennek az igénynek a kielégítése
azonban már személyes adottság és adomány dolga, vagyis nem járunk messze
a gyógyítás karizmájától. Megsejtett-e valamit ebből Frankovith Gergely, az első
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nyomtatásban megjelent magyar nyeívű orvosi könyv, a "Hasznos és fölötte szík
séges könyv ..." (1588) szerzője, amikor már a címlapon idézi: "Ecclesiast: 38.
Tiszteld az oruost az sziksegert"? Majd az 5. lapon így magyarázza ezt a szerit
írási helyet: "Imeg, a kinek az eghesseg Istentől adatik, nagy aldomas: Ennek meg
tartasara Isten io magunk tartasat rendölte és hatta, merlekletös eletöt, íozonsagot
és egyéb testönknek taplalasat. Ismet a betegség ellen maga segitsegre hivasat az
imadsagot és a könyörgést: Ennek fölötte iambor tudos emböröket, kiknek oruos
lasaual és tanacsaual nem akarja az emberi termeszetöt elrontani, de megtartani es
segíteni, amig neki Kedves akarattya. Innet vannak amaz nömös dicséretök az Z811Jt
irásba: Isten (úgymond) Eccles. 38. a földből terömtötte az orvoslást és a bölcs
ember meg nem utállya. Imeg : az orvosoknak a kiralyok előtt böcsuölettyök leszön "

TEILHARD DE CHARDIN

AZ ANYAG SZÍVE (2)
Fordította REZEK ROMAN

3. Az Evolúció fölfedezése

Hastings-ban történt, teológus-korom évei alatt, vagyis éppen azután, hogy
Egyiptom megdelejezett: sokkal kevésbé elvont fogalomként, mint inkább jelenlét
ként lassan-lassan növekedett bennem a Világmindenség mély, ontológiai, rníndent
teljesen magával sodró Özönlésnek tudata, s végül meghódította egész lelkem egét.

Milyen hatásokra vagy mílyen lökésre, milyen folyamat során és milyon állo
másokon át jelent meg: bennem ez az érzés, és hogyan hajtott olyan mély gyö
kereket? ... Nehezen tudnám megmondani. Jól emlékszem, akkoriban mohó érdek
lődéssei olvastam Bergson könyvét, A Teremtő Fejlődés-t. Akkor még elég rosz
szul értettem meg, igazában mit is jelent a Bergs01kféle Tartam (amely - egyéb
ként - nem "összpontosuló", s ezért nem is elégíthetett ki; erről majd beszélek
a II. részben). De ha ezt most nem is veszem tekintetbe. azt mégis világosan
látom, hogy e lángoló szellemű lapok csak azzal hatottak rám, hogy a kellő pil
lanatban egy rövidke időre felszították bennem azt a tüzet, amely már ott pa
rázslott szivemben és szellememben. Azt hiszem, hogy ez a' tűz azért lobbant
fel bennem. mert harminc éven át, valamiféle "monista" magnsfeszültség hatá
sára (amely lelkem legmélyén lassan fel töl tődött), három gyújtóelem egyszerűen

egymás mellé került: az Anyag, az Élet és az Energia kultusza, Mert mirid a há
rom találhat kiútra és szin.tézist érhet el olyan Világban, amely a rnozdulatlan
Kozrnosz darabkákra parcellázott állapotából hirtelen (egy új dimenzió mcgszer
zésével) jut el Kozrnogenezis szerves fokára és szarves móltóságára,

Kezdetbon távolról sem értettem, s persze nem. is: értékelhettem világosan,
milyon fontos változás megy végbe életemben. Csak arra emlékszem, hogy akko
riban az "evolúció" mágikus szava folyton vissza-visszatért fejembe: refrénként,
zamatos ízként, ígéretként, hívó szóként ... S arra is emlékszem, hogy akkoriban
számomra Anglia tájait valami sűrű, feszült erő lepte el, amikor - főleg naple
mentekor - a Sussex-i erdőket szinto megtöltötte az az egész "foslszilis", geológiai
korok ernléket hordozó élet, amire akkoriban vadásztam szirtfalakon és kőbányák

ban, a waldi agyagrétegekben. Bizony voltak perceim. amikor úgy tűnt, hogy a
Természetben szemern láttára fog hirtelen alakot ölteni valami egyetemes létező.

De már nem a régebben vágyott "ultra-materiális:b" lestem. Ellenkezőleg: már va
lami "legfelsőbb fokon élő" irányában próbáltam megragadni és megszilárdítani
Azt, ami kimondhatatlanul vesz körül mindenfelől... Mintha átbillent volna ben
nem, egyszerre átváltozott a Telítettség érzéke. S azóta szüntelcnül ezt az új irányt
követve nézek és haladok előre.

Foglalkozzunk kissé bővebben ezzel a pálfordulással, s ezzel a fölfedezéssel,
Jól neveltek, vallási oktatást kaptam, tehát fiatal koromban mindig tanulé

kony gyerekként, sőt gondolkodás nélkül fogadtam el, hogy alapvető különbség
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