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Prof. Dr. szelényi zoltán,
egyetemi tanár, emeritus professzor

Előszó
SZÁR  2011. szeptember 3.

Köszöntöm a 11. Romhányi Orvosnapokon 
megjelent kedves hallgatókat, tisztelt ven-
dégeket és az előadókat. Külön üdvözlöm 
Szár polgárait, a község vezetőit, akik nagy 
lelkesedéssel és sikerrel állnak ezen rendez-

vény-sorozat hátterében. Meg kell itt még emlékeznem Genzwein Ferenc 
tanár úrról, aki sajnos már nem lehet közöttünk, de 8 éven át motorja volt az 
Orvosnapoknak.

 Köszönet illeti Dr. Horváth J. Attila docens úrat a korábbi találkozókon 
végzett magas szintű moderátori tevékenységéért.

	 20	évvel	ezelőtt	távozott	Romhányi	György	professzor, akinek máshoz 
nem hasonlítható magas szinvonalú oktatói, kutatói nagysága és emberi tu-
lajdonságai, a ránk, volt diákjaira kifejtett nagy hatás volt az oka annak, hogy 
Kellermayer professzor elindította és mai napig is nagy sikerrel szervezi ezt 
az előadás-sorozatot.
Krupánszki	Mihály	alpolgármester	köszöntője

Dr.	Kellermayer	Miklós	professzor bevezető előadása:
Boldog John Henry Newman

Az	első	10	lelkigyakorlatról	
Talán nem mindenki tudja, hogy honnan ered a MANRESA kifejezés. Ez 
egy katalóniai kisváros, ahol Loyolai Szent Ignác 1522-ben – a Monserrati 
kolostorból való visszatérése során – egy évet töltött el és szervezett a hí-
vekkel találkozókat, amelyeket később lelkigyakorlatoknak neveztek el. A 
város – Manresa - neve tehát ma egyet jelent a „lelkigyakorlat” fogalmával.

A XI. RoMhányI oRvoStALáLKozó eLőAdáSAI:

Kellermayer	Miklós,	egyetemi	tanár,	emeritus	professzor:
„Boldog John henry newmann”

Várszegi	Asztrik,	főapát,	püspök:
„Az apát, mint orvos a bencés regulában”

Bölcskei	Gusztáv,		református	püspök:
„orvosi dilemmák keresztény etikai szempontból”

Dévényi	sándor	DlA,	príma	díjas	építész:
„történelmi köztereink felújításának szimbolikája”

Freund	Tamás,	akadémikus:
„Belső világunk hatásai tanulási és memória folyamatokra:

agyhullámok és kreativitás”

Tekeres	Miklós,	egyetemi	tanár,	emeritus	professzor:
„Az intenzív terápia”

szirmai	Imre,	egyetemi	tanár	professzor:
„A konzilium”

Bobest	Mátyás,	főorvos:
„Romhányi György mesterem útmutatással a jövőre”
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10 éve folynak a Romhányi Orvosnapok ebben a templomban. Eddig össze-
sen 63 előadó vett részt a találkozókon: 14 egyházi személy, teológus, 33 
orvos, egyetemi tanár, 16 irodalmár, tanár, művész.
 Kellermayer professzor ismét nagyszerű csapatot állított össze és hívott 
meg a mai lelkigyakorlatra. A mai program minden előadója oktató, ez a 
tény jól illik Romhányi professzor karizmatikus oktatói személyiségéhez.
 Legyen szabad minden előadóról néhány adatot mondani bemutatás-
ként, bár mindnyájan jól ismertek hazai és nemzetközi szinten és saját mű-
ködési területükön.

Dr.	Várszegi	Asztrik	pannonhalmi	főapát,	püspök
40 éve szentelték pappá, majd az eLte-n történelem-német szakon szer-
zett diplomát és több egyházi középiskolában végzett tanári tevékenységet. 
1989-ben szentelték püspökké, majd pannonhalmi főapáttá választották.
Mai előadásának címe: Az apát, mint orvos a bencés regulában.

Dr.	Bölcskei	Gusztáv	 református	 püspök, a Magyarországi Református 
egyház lelkészi elnöke, egyetemi tanár a debreceni Református hittudomá-
nyi egyetemen. Püspökké 1997-ben választották. több egyetem díszdok-
tora, jelentős szerepet játszik a magyarországi reformátusság egységének 
újrateremtésében.
előadásának címe: Orvosi dilemmák keresztény etikai szempontból

Dr.	Dévényi	sándor	Ybl-	és	Kossuth-díjas	építész, tudományos tanácsadó 
a Pécsi tudományegyetemen. több mint 50, főleg pécsi épület tervezője, 
nagyszámú köztér megújítója és szervezője. A pécsi organikusok körének 
meghatározó alakja, a Kós Károly egyesülés és a Magyar Művészeti Aka-
démia tagja. 
előadásának címe: Történelmi köztereink felújításának szimbolikája

Dr.	 Faigl	Mária: beszámoló a Boldog Batthyány Kázmér-ről készítendő 
film terveiről.

DÉlUTÁNI	PROGRAM
Mind a négy következő előadó reneszánsz személyiség: ugyanis magas szak-
mai érdemeik mellett zenével is foglalkoznak ill. foglalkoztak: ez az előadók 

sorrendjében kórusban való éneklést és klarinét játékot, jazz-zongorázást, 
gitáron való játékot és klasszikus-zongorázást jelent.

Dr.	Freund	Tamás	professzor, a nemzetközi Agy-díj (Brain prize) első ki-
tüntetettje (a díjat két másik magyar kutatóval együtt kapta, akik külföldön 
tevékenykednek). Freund tamás akadémikus, az MtA KoKI főigazgatója, 
számos nemzetközi és magyar kitüntetés birtokosa, legutóbb A Magyar Köz-
társasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést vehette át az államelnöktől.
előadásának címe: Belső világunk hatásai tanulási és memória folyama-
tokra: agyhullámok és kreativitás

Dr.	Tekeres	Miklós intenzív terápiás professzor	emeritus.
A Pécsi orvostudományi egyetem (Pote) sebész adjunktusaként vállalta, 
hogy fiatalon elhunyt főnöke nyomában gyakorlatilag megalkotta, meg-
alapította az Anesztetizológia és Intenzív terápiai Intézetet. A rendszervál-
tozás után a Pote első megválasztott rekto-ra, Kelényi Gábor felkérésre 
klinikai rektorhelyettes volt, ugyanek-kor Kellermayer Miklós oltatási 
rektorhelyettesként működött.
előadásának címe: Az intenzív terápia

Dr.	szirmai	Imre	ideggyógyász	professzor.
A nagyhírű, Környei István által alapított pécsi neurológiai iskola egyik tag-
ja, aki később a Semmelweis egyetem neurológiai Klinika igazgatójaként 
működött, jelenleg ugyanitt társprofesszor. Magas szintű klinikusi, oktatói és 
kutatói tevékenysége mellett gyakorlati festészettel is foglalkozik.
előadásának címe: A konzílium

Dr.	Bobest	Mátyás	idegsebész	főorvos
Évfolyamtársam volt a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Több éves pécsi 
működése alatt igazságügyi orvostani, később idegsebészeti szakképesítést 
szerzett, majd a szombathelyi Markusovszky kórházban megalapította és év-
tizedekig vezette az idegsebészetet. Jelenleg is ott dolgozik.
előadásának címe: Romhányi György mesterem útmutatással a jövőre

A	lelkigyakorlat	zárása:	ima	és	áldás
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Prof. Dr. Kellermayer miKlós

egyetemi tanár, emeritus professzor

Boldog	John	Henry	Newman

Már tizenegy éve, hogy évente újra meg újra 
Szárra zarándokolunk, hogy a kis templom-
ban egy napon át a hivatásunkról, az orvosi 
hivatásról „szent alázattal” eszmét cserél-
jünk. Mesterünktől, példaképünktől, Rom-
hányi György professzor úrtól tanultuk a 

„szent alázat” fogalmat, kifejezést. Pontosabban azt, hogy az orvosi hivatást 
csak így, „szent alázattal” szabad művelni. nyilvánvalóan azért, mert a hiva-
tásunk tárgya az emberi személy, a bajbajutott, megbetegedett embertársunk, 
Isten személyes teremtménye. Nagy baj, hogy az elmúlt két évszázadban a 
tudomány nevében az emberiség egyre inkább megfosztotta önmagát a ránk 
vonatkozó igazságtól, a személyes teremtettségünk, a személyvoltunkhoz 
tartozó misztérium biztos tudásától. darwinra, de később valami felfogha-
tatlan ármány folytán a tudományra hivatkozva, valójában azonban csak egy 
hamis elméletet követve, elkezdte az emberiség önmagát a többi élőlénnyel 
egyező módon fajba sorolni. Százötven éve, vagyis már generációkon át-
ívelően ezt a hamis fajelméletet ténynek, megismert igazságnak tanították, 
tanítják az egész világon minden iskolában, minden egyetemen. Cinikusan 
a vallásszabadságra hivatkozva, mint ami a demokratikus társadalmi rend 
része, megengedett (?), hogy a templomokban azt hirdetnek az Istenről is 
és az emberről is, amit akarnak. A templomokban mindenki azt hihet, amit 
akar, hiszen a hit világa, a vallások világa magánügy. eddig tehát így volt. A 
tudomány világában az egyedi embert pont úgy, mint az egyedi állatot egy 
faj, a „homo sapiens” egyedének, a fajhoz tartozás kötelező parancsának au-
tomatikusan alárendelt élőlénynek tekintették. 
 eddig, de mostanra a döntő változás kora jött el! A változást a baj hozta 
el. A baj, amibe az emberiség belesodródott, amit önmagára hozott. Cáfolha-
tatlan, hogy ilyen bajt, ami mostanra az emberiségre zúdult és egyre súlyos-
bodóan zúdul, egy élőlény, amelyik a fajhoz tartozás kötelező, automatikus 
törvényi parancsa alatt létezik, soha nem tudhatott volna előidézni. Csak 

olyan, aki személy, aki egyedileg felszabadított a természeti törvényi rend 
automatikusan érvényesülő parancsa alól. Csak olyan élőlény, aki indulatból, 
előre eltervezetten ölni tud. Akár önmagát, akár a még meg nem született 
utódait, vagy minden más élőlényt. tehát a személyvoltunk biztos tudása, 
megértése – mind a 7 milliárdé (!) – az egyedüli záloga a gyógyulásnak, a 
megsebzett földi élet meggyógyításának. 
 John henry newman bíboros a XIX. század egyik legkiemelkedőbb gon-
dolkodója, tudósa egyben az ember lényegének, személyvoltának leghitele-
sebb tudója is volt.  

John	Henry	Newman
(1801-1890)

XVI.	Benedek	pápa	2010.	szeptember	19-én	boldoggá	avatta
„Van két abszolút, s szembeszökően magától 

értetődő létező, én és a Teremtőm.” 
(John	Henry	Newman:	Apológia)

Londonban született 1801-ben. Szinte az összes írásában beszámol arról, 
hogy 15 éves korában az egész életét meghatározó istenélménye volt. egész 
életében minden tettét, gondolkodását ez az élmény, ez a bizonyosság hatá-
rozta meg. egyet kell értenünk newman bíborossal, hogy minden emberi 
személynek a felnövekvése során el kellene jutnia a saját fizikai létének tu-
dása mellett önmaga misztériumának bizonyosságára is! Arra, amit legjob-
ban a személyes Isten képmására teremtettség bizonyossága fejez ki. Amikor 
meggyőződött, hogy Isten papi hivatásra, sőt papi nőtlenségre hívta, jelent-
kezett a papi szemináriumba és 1825-ben anglikán pappá is szentelték. Pap-
pá szentelésétől 1843-ig oxfordban volt lelkész. Kezdettől elmélyülten ta-
nulmányozta a kezdet dokumentumait, az egyházatyák írásait, a patrisztikai 
tanulmányokat, amelyek egyre közelebb vitték őt a katolikus egyházhoz. 
egyre meggyőződöttebbé vált abban, hogy a kereszténységet meg kell vé-
deni a kor teológiai liberalizmusa ellen, amely azt hirdette, hogy nincs egy 
vallásban sem objektív, biztos igazság. ezért minden vallás azonos értékű, s 
a dogmák is csak vélemények. Kezdetben az anglikán egyházban próbálta az 
ősegyházat visszateremteni, s mivel ez számára lehetetlennek bizonyult, ka-
tolizált. 1847-ben szentelték Rómában katolikus pappá. egész élete szenve-
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dés volt, támadások sokaságát kellett elviselnie mindkét oldalról. 1879-ben 
XIII. Leo pápa bíborossá nevezte ki. 1890-ben Birminghamben halt meg, s 
ott is temették el. 
 Észlelve az emberiség nagy bajba jutottságát és a baj természetét el kell 
jutnunk arra a meggyőződésre, hogy az emberiség gyógyulásának egyedüli 
záloga, hogy mindenki tudhassa, mindenki megélhesse önön lényegét, sze-
mély voltát, a személyes felelősségét, a személyes küldetését. Az ember, az 
emberi személy „puszta létező” - József Attila szavaival „szolga ostoba”- 
nem lehet. A „puszta létezők” közül, mint amilyenek az állatok, amelyek 
„elhullnak örökre”, mi emberi személyek ki vagyunk emelve! Személyvol-
tunkhoz misztérium tartozik, mi a teremtőnk és a Megváltónk által része-
sei lehetünk az örök életnek! Igen, a teremtő Istentől személyesen kapott 
szabadságunk van! Mi, emberi személyek nem törvényfüggők, mint minden 
egyes élőlény és a testünket felépítő 1014 élő sejt, hanem istenfüggő (!) élő-
lények vagyunk! választanunk kell az örök életünket biztosító egyetlen Igaz 
Isten, vagy a sikereket, a földi gazdagságot ígérő bálványistenek között!

Dr. Várszegi asztriK

főapát, püspök

Az	apát,	mint	orvos	szent	Benedek	 
Regulájában

A szinoptikus evangéliumok Jézus nyilvá-
nos fellépését így jellemzik: körüljárt, hir-
dette országának jó hírét és meggyógyította 
a betegeket. A keresztény örömhír gyógyító 
hatású, a kereszténység gyógyító vallás.

 A korai egyházatyák használják ezt a kifejezést: Jézus az emberi nem 
gyógyszere, pharmakon-ja.  A karintiai St. Paul in Lavanttal bencés kolosto-
rának van egy későközépkori festménye, ahol Jézus gyógyszerészként áll a 
gyógyszertár pultja mögött és így szolgálja az oda betérőket.
 A korai szerzetesség a lelki-vezetéssel, ma inkább lelki kísértést mon-
dunk, és lelkigyakorlataival a maga számára és a hozzá fordulók számára is 
kialakított egyfajta gyógyítási gyakorlatot. erről szeretnék kedves hallgató-
imnak néhány gondolatot közvetíteni.
 egy bencés szerzetes számára kézenfekvő Szent Benedek Regulája, amely 
előszeretettel használja az apát szolgálatával kapcsolatban az orvos képét. 
Az orvos munkájával világítja meg az apát feladatát, azaz, hogy bizonyos 
estekben az apátnak úgy kell eljárnia, mint az orvosnak. Az apátot orvoshoz 
hasonlítja, sőt felszólítja, hogy úgy járjon el, mint orvos. A két szolgálat, az 
apáti és az orvosi kiegészítik egymást. első hallásra tán ez hihetetlennek tű-
nik, és ráadásul most nem is bencés apátoknak, hanem orvosoknak beszélek. 
Remélem, hogy erről majd sikerül meggyőznöm kedves hallgatóimat. Az 
orvos számára is érvényesek azok a kérdések, amelyet éppen az orvos ké-
pével akar megvilágítani az apátnak. Csupán filológiai érdekességként emlí-
tem, hogy Benedek nem medicus universalisról, hanem medicus sapiens-ről 
beszél, olyanról, aki a szakmai tudáson túl a szív többdimenzionális intelli-
genciájával is rendelkezik, azaz bölcs.

Az apát, mint orvos – az orvos, mint apát
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Meglepő téma, meglepő párosítás. hosszan mérlegeltem, hogy merjek-e er-
ről Önök előtt beszélni, és hogy nem teszem magát a témát nevetségessé 
a hasonlattal: az apát, mint orvos és fordítva. Bízom benne, hogy a téma-
választás figyelemreméltó az Önök számára. A bencés Regula gyakran ál-
lítja orvos képét az apát elé és ezzel azt is mondja, hogy az apáti szolgálat 
úgy tekintendő, mint az ember orvos-terapeuta feladata, amely az egész, a 
teljes ember gyógyítása, végső soron üdvössége, teljességre jutása (heil, 
heilung). ez teljesen megfelel az orvoslás területén ma megfogalmazott 
célnak, kívánságnak, hogy amikor az orvos gyógyít, ne csupán az ember 
testi, fiziológiai gyógyítását végezze, hanem az egész embert tartsa szem 
előtt. ez azt is jelenti, hogy az orvosnak az orvosi feladatán, hivatásán túl 
lelkipásztori feladata is van. A Regula szövegösszefüggésében: az orvosnak 
apáti feladati vannak. ne riadjanak ettől vissza! Az apát szó eredete az abba, 
az atya, ha még tovább akarom elemezni témánkat, Jézus így szólítja meg 
az Istent, abba, atyám, - egyesek szerint a kisgyermek szavával – papácska. 
Ezt imádkozzunk a Miatyánk-ban. Tehát az orvos, mint apát azt jelenti, hogy 
mindazok – orvosok és orvosnők, akik gyógyítással, ápolással, betegekkel 
foglalkoznak, - apai, atyai-anyai feladattal vannak megbízva. Biztos, hogy 
ezzel nem mondtam Önöknek újat, de talán mégis érdekes néhány Regula-
szövegrészt úgy elemeznünk, amely Önöknek távolinak tűnnek, mégis érde-
kes lehet témánkat innen megközelíteni.
 Benedek Regulája büntető fejezeteiben használja példaként az orvos ké-
pét az apátnak. Itt a kihágások megbüntetéséről van szó. Úgy tűnik, hogy 
Benedek mély emberismerettel rendelkezik és tapasztalatból tudja, hogy egy 
kolostorban nem csak szentéletű emberek vannak, azaz van ok büntetések 
kiszabására. A Regulában több ilyen fejezet van, és az érdekesség éppen az, 
hogy pontosan ezekben a fejezetek alkalmazza az orvos képet, azaz ezekben 
az esetekben kell az apátnak orvosként eljárnia. Ennek oka az lehet, hogy 
minden bizonnyal a büntetés pillanatában rendkívül fontosnak tartja azt, 
hogy ezekben az esetekben nem bíróra, hanem orvosra van szükség.

Témánkat most úgy járjuk körbe, hogy idézem az eredeti szöveget és kom-
mentálom a gyakorlatot.

2./ A vétkesek és nehézkesek gondja
27. fejezet: Miként gondoskodjék az apát a kiközösítettekről?

Az apátnak a lehető legnagyobb gondja legyen a bűnös testvérekre, mert 
„nem az egészségeseknek szükséges az orvos, hanem a betegeknek” (Mt 
9,12). ezért mint bölcs orvos minden eszközt használjon fel: küldjön hozzá 
szenpektákat, vagyis öregebb, bölcs testvéreket, akik mintegy titokban vi-
gasztalják az önmagával küszködő testvért, és alázatos elégtételadásra buz-
dítsák; vigasztalják is, nehogy „elnyelje őt a túlságos szomorúság” (2 Kor 
2,7), hanem miként ugyanaz az Apostol mondja: „erősödjék meg benne a 
szeretet” (2Kor 2,8). de imádkozzanak is érte mindnyájan.
 Az apátnak ugyanis különösen nagy gondot kell arra fordítania, és a leg-
nagyobb körültekintéssel és buzgalommal azon kell lennie, hogy a reábízott 
juhok közül egyet se veszítsen el. tudnia kell ugyanis, hogy beteg lelkek 
gondozását vállalta magára, nem pedig zsarnoki uralmat az egészségesek 
fölött. Rettegjen a próféta fenyegetésétől, amelyben Isten szól hozzá: „Ami 
kövér volt, kiválasztották, de az erőtlent elvetették” (ez 34,3-4). Kövesse a 
jó pásztor atyai példáját, aki otthagyta kilencvenkilenc juhát a hegyekben, és 
elment az egy eltévedtet megkeresni (Lk 15,3-5), és annak gyöngeségén any-
nyira szánakozott, hogy szent vállaira kegyeskedett venni, és így vitte vissza 
a nyájhoz.

A szöveg néhány központi gondolatát kiemelem, és ehhez fűzöm mondandómat:

a./	Nem	az	egészségeseknek	kell	az	orvos,	hanem	a	betegeknek

Benedek Jézus szavát idézi pontosan, ahogy azt a Máté 9,12 versében olvas-
hatjuk. ezt Jézus azonban nem a beteg gyógyításával kapcsolatban mondja, 
hanem akkor, amikor cselekedetét igazolja, azaz, amikor elfogadja a vámo-
sok és bűnösök ebédmeghívását. ez azt jelenti, hogy nem a testi betegekről 
van pusztán szó, hanem azokról is, akiknek lelki, vagy más társadalmi hátte-
rű bajuk van. Jézus legnagyobb gondját ez a típus jelenti, ezért idézi Benedek 
is ezt a helyet. A Regula további néhány mondata még jobban kiemeli ezt 
a kapcsolatot és ezt vonatkoztatja Benedek saját kolostorára. „tudnia kell 
ugyanis az apátnak, hogy beteg lelkek gondozását vállalta magára, nem pe-
dig zsarnoki uralmat az egészségesek felett.” (RB 27,6)
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Néhány megfontolás ehhez a szakaszhoz:

b./	Beteg	lelkek	gondozását	vállalta,	nem	zsarnoki	uralmat	az	egészsé-
gesek	felett

Benedek itt arról a veszélyről beszél, amire nem szoktunk gondolni, azaz abban 
a meggyőződésben vagyunk, hogy az emberek, munkatársak, akikkel dolgunk 
van, makkegészségesek és megfelelnek elvárásainknak. Benedek ezt nem csak 
az éppen problémássá vált testvérére érti, hanem általában alapelvként fogal-
mazza meg a testvérekkel kapcsolatban. ő természetesen a kolostorra, annak 
tagjaira gondol elsősorban. Az egész közösség bizonyos értelemben gyengék-
ből és betegekből áll. A latin szövegben animae infirmae megfogalmazást al-
kalmazza, amely gyengét és beteget, gyenge lelkűt egyaránt jelenthet. Minden 
esetre ez az jelenti az apát számára, hogy nem olyan emberek veszik körül, 
akik bármeddig terhelhetők, hanem olyan emberekkel, akiknek törékenységét, 
gyöngeségét szem előtt kell tartania, különben rá vonatkozik a kemény szó, 
amelyet a Regula az önkényes hatalomgyakorlásról mond. A latin szövegben a 
„tyrannis” szó áll, amelyet nem kell már magyarázni.
 Az apátnak tudnia kell, hogy „a beteg lelkek – infirmae animae” gondo-
zását vállaltam.
 ezzel a megközelítéssel Benedek mintha úgy beszélne a kolostorról, mint 
e  betegek közösségéről, vagy valami gyógyintézetről. Pedig elsősorban nem 
ez, amit egy kolostorról el lehet mondani. ez azonban mégis megemlít egy 
lényeges elemet a közösség vezetéséről.
 Önöknél, akár kórházban, akár klinikán, vagy másfajta egészségügy in-
tézményben dolgoznak, egyértelmű a dolog. Mondhatják: „kérem, nálunk az 
emberek valóban betegek. Mi kórház vagyunk és így is állunk a feladathoz.” 
Ez így is van, de a bencés Regula szellemében ezt ki kell még egészíteni-
ük. Benedek nem csak a fizikai betegekre gondol, akik kórházban vannak, 
hanem mindenkire, azaz az orvosokra is, akik minden tehetségük, elköte-
lezettségük ellenére, az ápolók és az adminisztratív, de minden munkatárs 
szorgalma és teljesítménye ellenére is törődést, figyelmet igényel. velük sem 
lehet úgy bánni, ahogy akarunk.
 Mindazok, akik felelősséget vállaltak bármilyen formában is embertársa-
ikért, gyógyító, törődő, gondoskodó feladatot is vállaltak az őket körülvevő-
kért, akár betegek, akár nem.

Legyen ez házi-feladat! Szánjanak időt arra, hogy mindazokat felvonultatják 
lelki szemük előtt, akiket gyógyítanak, és akikkel munkakapcsolatban vannak, 
és akikkel kapcsolatosan lelkipásztori, emberi feladataik lennének. Biztos va-
gyok benne, hogy sok dolog és apróság eszükbe jut és tudják is a megoldást.

c./	Küldjön	idősebb,	bölcs	testvéreket

ez a töredék mondat a bencés Regula pedagógiai bölcsességéről szól, amely 
bármilyen közösségben alkalmazható. Fontoljuk meg az élethelyzetet! Az 
apát a tekintély, a fegyelem őre, ugyanakkor gyógyítója is közösségének. 
Akit hibájáért, mulasztásáért megró, azzal érthető módon egy ideig sérül a 
kommunikációja. ezért szól egy idősebb, bölcsebb, érettebb testvérnek és 
arra kéri, segítsen a másiknak a feldolgozás munkájában. Ha ez sikeres, ak-
kor béke lesz, helyreáll a  kommunikáció is, és nem az árkok mélyülnek.
 egy közösségnek szüksége van az ilyen idősebb, bölcs emberekre, mert 
ezzel a közösség gyógyítani tudná, nem orvosi, hanem terapeutaként, lelki 
módon a közösséget. Igazában véve mindenkinek olyannak kellene lennie, 
hogy adott esetben idősebb testvére, vagy nővére, azaz segítsége lehessen 
embertársának.
 Gyakran beszélünk, mert nagyon fontos lenne, azaz hiány, a gyógyító közös-
ségről. Igen, a közösségnek olyannak kellene lennie, amely tagjai között kölcsö-
nös lelki támogatással energiát tud átadni, képes gyógyítani. Úgy kell egymással 
bánnunk, hogy a bánásmód révén egészségesek, gyógyultak leszünk.
 A lelkipásztori teológia azt mondja: a közösség nem tárgya, hanem ala-
nya is a lelkipásztori teológiának, azaz a közösség tagjait nem pásztorálják, 
gondozzák, törődnek velük (kívülről), hanem a közösség gondja az emberek 
üdvének, egészségének szolgálata.
 Gyógyító közösség! Gyógyító közösséggé kell válnunk, azzá kell lennie 
az  egyházközösségnek, a kolostori közösségnek és a klinika, vagy kórház 
testületének is. e tekintetben is tegyünk fel kérdéseket magunknak, hogyan 
működik a gyógyító hálózatunk? 
 nálam a kolostorban, Önöknél a klinikán, vagy a kórházban, vagy bár-
hol, ahol felelősen vagyunk jelen? nem a betegápolásra gondolok, hanem 
az egymásnak nyújtott lelkipásztori-terapeuta szolgálatra. Van-e, létezik-e 
olyan (megtartó) hálózatunk, amelyből se kicsi, se nagy nem esik ki, ellen-
kezőleg, ahol segítséget kap az, akinek szüksége van.
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d./	Erősbödjék	benne	a	szeretet

ezzel a tanáccsal Benedek nagyon fontos útmutatást ad annak, aki embertársá-
nak segíteni akar. Amikor a nehéz embertárssal, testvérrel fáradozunk, az iránta 
való szeretetnek növekednie kell. Fennáll ugyanis az a veszély, hogy szeretetünk 
előbb alábbhagy, elfogy, mert a másik nyakas, értetlen és megközelíthetetlen, 
ahogy ezt a Regula fejezetéből feltételezhetjük. ha ugyanis én, aki a másikkal 
foglalkozom, bosszankodom a másik magatartásán, azaz magatartása problémá-
vá válik számomra, hogyan növekedhetnék bennem a szeretet?
 Azaz a másikkal történő törődésem közben valami bennem is végbe-
megy, bennem is történik valami változás. Miközben a magam frusztrációját, 
bosszúságát feldolgozom, bennem is végbemegy egyfajta gyógyulás, amely 
lehetővé teszi a másik iránti mélyebb megértést és szeretetet. ez az a feltétel, 
amivel valóban segíteni tudok, vagy hogy a másik megérti az én szeretetem 
nyelvét. döntő kérés marad, hogy a másikkal való hosszas foglalkozásom-
ban a  szeretetem növekszik-e, vagy csalódásom és a frusztrációm győz-e? 
ez a belső folyamat érvényes a kolostori közösség esetében is és minden 
kórházi, vagy orvosi területre is.

e./	Mindannyian	imádkozzanak	érte

A Regula az egész közösséget felszólítja, hogy imádkozzanak a nehéz tagért, 
testvérért. Itt arról a kérdésről van szó, hogy az imádság milyen szerepet 
játszik a gyógyulás és gyógyítás folyamatában, azaz hitünk alapállásáról. 
tudjuk, hogy a gyógyulás nem csak gyógyszerek kérdése, hanem sok múlik 
azon, hogy lelki síkon bizalommal vagyok-e az orvos iránt, vagy nem, hogy 
az orvosnak van-e személyi kisugárzása vagy nincs? ha csupán az imádság 
síkján, azaz az Isten iránti bizalom, az imába vetett bizalmam síkján hala-
dok, amely révén a lélek mélyebb rétegeit szólítom meg – és hiszem is, amit 
teszek, sőt meg vagyok arról győződve, hogy imádságom, hitem ereje, bizo-
dalmam fontos része a másik gyógyulásának és terápiájának, fontos dolgot 
cselekszem a kolostorban is és a kórházban vagy más eü. intézményben is. 
Milyen szerepe van életemben az imádságnak, az Istenbe vetett hitnek és 
bizalomnak gyógyításom és segítésem folyamatában? A kérdésnek rendkívül 
fontos gyógyászati (terapeuta) és személyes értéke van.

f./	Kövesse	a	Jó	Pásztor	példáját

ebben a mondatban kapcsolódik össze az orvos és a Jó Pásztor képe. Szép a 
bibliai történet. Adva van egy szegény, eltévedt bárányka. A Jó Pásztor utána 
megy, vállán viszi vissza a nyájhoz. Ezzel a sokszor romantikus képpel tele 
van a művészettörténet. Kétséget kizáróan ennek a képnek nagy lelkipásztori 
értéke van, különösen olyan vonatkozásban, amit ma „követő lelkipásztor-
kodásnak” mondunk. nem várok addig, míg a másik hozzám jön, hanem ma-
gam megyek hozzá és elhozom onnan, ahol az pillanatnyilag van. Ha a képet 
a mindennapi élet gyakorlatára alkalmazzuk, azért egészen más tapasztala-
tok is eszünkbe jut- hatnak. Gyakran nem ártatlanul eltévedt báránykáról, ha-
nem egy öntörvényű bakról van szó, amelynek esze ágába sincs visszatérni a 
nyájhoz és nem is engedi, hogy megtalálják és hazavezessék. ha a Jó Pásztor 
szeretetével vállamra akarom venni, netán oldalamhoz szorítom, hadonászik 
lábaival, kapálódzik és dühödt vadként oldalba rúg.
 egyáltalán nem úgy áll a dolog, hogy segítő jó szándékunkat és gyógyí-
tási kísérletünket jó akarattal és készséggel nézik, netán vágynak rá. Akkor 
vannak a dolgok rendben, amikor a bajban segítséget is várnak és azt el is 
fogadják. Mindig csodáltam az orvosokat a sürgősségi felvételnél, mindegy 
mikor, éjjel 12 órakor, szent ünnepeken, a világ legtermészetesebb módján 
ott voltak és rendelkezésre álltak. ez működik. Kérdés nélkül ott áll az orvos 
készenlétben. Mi történik akkor, ha a bárányka csekély, vagy semmi kész-
séget sem mutat a gyógyulásra? Az orvosi gyógyításban is lehetetlen, ha a 
páciens nem együttműködő, sőt az ellenkezőjét teszi, mint amit az orvos 
javasol és így a gyógyítás művészetét is meghiúsítja. 
 A pedagógiában s az emberek lelki kísérésében gyakran akadunk ilyen 
esetekre. Szeretnék valakinek segíteni, de a másik nem akarja. Hányszor kell 
utána mennem? hétszer? hetvenszer? hetvenszer hétszer? Mit kezdjek ez-
zel a problémámmal, fáradozásom nem hoz gyümölcsöt, a szelet kergetem 
mindhiába. És ráadásul már hosszú ideje? Ráadásul, mint fentebb idéztem, 
a Regula azt mondja, hogy növekedjék bennem a szeretet és ne lanyhuljon? 
Gyakran fájdalmas tapasztalatba ütközünk. erre a nyitott kérdésre még visz-
szatérek később.
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3./	A	javíthatatlanok

Benedek is ismeri azt az esetet, amikor minden emberi fáradozás eredmény-
telen marad. Mi a teendő ilyen esetben? Regulájában még egy fejezetet fűz 
az előzőhöz, mégpedig azokról, akik többszörös megbüntetés után sem akar-
nak megjavulni (RB 28. fejezet), röviden: a javíthatatlanokról. A fejezetből 
nyilvánvaló, hogy ez a tematika sem hiányzott tapasztalatából.
 
28. fejezet: Azokról, akik többszörös megbüntetés ellenére sem akarnak 
megjavulni

ha valamelyik testvért bármi vétség miatt már gyakran megbüntették, sőt ki 
is közösítették, s mégsem javul meg, szigorúbb büntetés érje, azaz a meg-
vesszőzés fenyítékét mérjék rá. ha még így sem javul meg, vagy talán - ami-
től Isten mentsen - felfuvalkodott kevélységgel cselekedetét még védeni is 
akarná, akkor az apát tegyen úgy, mint bölcs orvos: ha az enyhítő szereket, 
ha az intések kenőcsét és a Szentírás orvosságát már használta, ha végül a 
kiközösítés és vesszőzés tüzes vasát is, és most mégis azt látja, hogy igyeke-
zete nem használ, akkor nyúljon ahhoz, ami ezeknél nagyobb: imádkozzék 
érte maga is, imádkozzanak a testvérek is, hogy az Úr, aki mindent megtehet, 
adja vissza a beteg testvérek egészségét. ha még ilyen módon sem gyógy-
ulna meg, akkor használja az apát az operálókést, amint az Apostol mondja: 
„távolítsátok el a gonoszt magatok közül” (1Kor 5,13). És másutt: „ha a 
hűtlen eltávozik, hadd távozzék” (1Kor 7,15), hogy egy beteg juh az egész 
nyájat meg ne fertőzze.
 Itt bizony az amputációról van szó. Fontos fejezete a Regulának. tulaj-
donképpen egy jelentős fejezete a Regulának. Benedek szinte egész Regulá-
jában a gyengék megértéséről beszél, arról a megértésről, amellyel az apát-
nak a testvérek iránt viseltetnie kell. Aztán mégis elérkezik egy pont, amikor 
az apátnak amputálnia kell, mégpedig az egész közösség érdekében.
 Orvosi esetben ez többnyire világos. Minden megfontolás, más szempon-
tok figyelembe vételével eljutunk egy ponthoz: a lábat le kell vágni. nincs 
más választás, különben az egész élet veszélybe kerül.
 emberi vonatkozásban sokkal nehezebb és veszélyesebb egy ilyen diagnó-
zist megállapítani. Hol van az a pont, amikor azt kell mondanunk: most nincs 
tovább? Most már csak az elbocsátás segít, a projektet be kell fejezni. nehéz és 

fájdalmas téma. Benedek pontosan ezt mondja ebben a fejezetben: az életben 
vannak olyan helyzetek, amikor nem kerülhetjük el az amputálást. Minden-
esetre számára sem könnyű ez a döntés. Érdemes magát a szöveget sorjában 
olvasnunk és így elemeznünk. Az orvosi gyógymódok minden elképzelhető 
fajtáját felsorolja, amelyek mindegyikét alkalmaznia kell az apátnak, mire az 
amputálást kimondja. Ez azt jelenti emberi és lelkipásztori vonatkozásban, 
hogy minden elképzelhetőt meg kell kísérelni, hogy a kapcsolatot, a helyzetet 
javítsa, mire az ítélet, az elbocsátás, az amputáció, a kapcsolat megszakítása 
kimondásra, megvalósításra kerül. emellett Benedek az imádságra figyelmez-
tet. Mindannyian imádkozzanak érte. Itt különleges esetről van szó, ahol nagy 
a tét, ahol minden jog adott az amputáláshoz, a másikért vállalt felelősség még-
is folytatódik. hogyan szakít meg az ember egy kapcsolatot, egy állást, egy 
projektet? hogyan kell úgy eljárni, hogy ezután se győztesek, se vesztesek ne 
legyenek, hogy egyik fél se veszítse el saját arcát és saját emberi méltóságát? 
egy menedzser fogalmazta így, amikor az üzleti összeomlás után mindkét fél 
tárgyalt, majd mindkettő felemelt fővel hagyta el a szobát. erről van szó.
 Ha nálunk a közösség tagja elhagyja a közösséget, az általában akaratunk 
ellenére történik, azaz magától megy el. Alapjában véve mégis hasonló az 
eset és azért mondom neki: úgy kell elrendeznünk a dolgokat, hogy békében 
távozhass és így is jöhess vissza. ez a magatartásforma a másik méltóságá-
nak nagyfokú tiszteletét kívánja, éspedig mindkét féltől.
 Az intenzív imádság Isten előtt ilyen helyzetet teremt, ahol tudatában va-
gyunk a másik emberi méltóságának és ahol az isteni orvos minden résztve-
vőnek a szeretet gyógyírját ajándékozza. Az elválás elég sebet okoz a felek-
nek.  ezért mindent meg kell tennünk, ami lelkipásztori és terápia tekintetben 
a fájdalmat enyhíti és az élet folytatását lehetővé teszi.
 Kiegészítésként még két Regula részletet idézek, amely arra ad tanácsot, 
milyen lelkülettel kell az apátnak nagyon kényes helyzetekben eljárnia.  

4./	A	„lelkek	vezetése”	és	az	anyagi	gondok

A Regula 2. fejezetét idézem, amely ugyan nem az orvosról, hanem az apátról 
szól, de maga a probléma manapság orvosi, kórházi körökben felettébb időszerű:
 „Mindenekelőtt el ne hanyagolja (az apát) a reábízott lelkek üdvét vagy azt 
kicsinek ne tartsa, mert túlságosan sok a gondja a mulandó és esendő és földi 
dolgokra, hanem mindig gondolja meg, hogy a lelkek vezetését vállalta, s róluk 
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számot is kell majd adnia. És hogy a csekély vagyont ne hozza fel esetleg mentsé-
gül, emlékezzék meg mindig az Írásról: „Keressétek először az Isten országát és 
annak igazságát, és mindezek hozzáadatnak nektek” (Mt 6,33).RB 2, 33-35. 
 Ha kevés egy kolostor vagyona, ha kevés a pénze,…
Ma éles problémája ez szinte minden kórháznak, klinikának. Félelmet kel-
tő szavaink vannak: takarékossági program, nadrágszíjszorítás, Sparpaket 
mondják a németnyelvűek, és hasonlók annak kifejezésére, hogy kicsi az 
anyagi bázis. A csökkenő anyagiak veszélyeztetik a gyógyítás és ápolás mi-
nőségét. A fenyegető leépítések, akár személyzetet, akár helyeket illet, egy 
sor személyi problémát jelentenek. Az anyagi gondok nagyon gyorsan lecsa-
pódnak emberségünk színvonalára és emberi kapcsolatainkra. nincs vála-
szom erre az égető kérdésre, de figyelemreméltó számomra, hogy Benedek 
másfél évezreddel korábban ilyen gondokra utal. 
 egy kolostor anyagi gondjai felőrölhetik az apát energiáit és ereje felőrlőd-
het az anyagi javak előteremtésében, így aztán a testvérek személye gondjait 
nem veszi észre. Benedek semmiféle mellébeszélést nem tűr e kérdésben. 
 A figyelem középpontjában mindig az embernek kell állania. Feltételezi, 
hogy ez a szerényebb anyagi feltételek között is lehetséges. Az is előfordulhat, 
hogy emberségünk nívóját/szintjét és emberi kapcsolatainkat már nagyon is 
az anyagi és technikai feltételektől tettük függővé.  ez a veszély már Benedek 
korában is fennállt. ezért joggal teheti fel az elgondolkodtató kérdést, hogy 
mi ma - gazdasági nehézség ellenére – az ember javát, gyógyulását tettük-e 
gondoskodásunk középpontjába és hogy hisszük-e, tudjuk-e, hogy erre nézve 
olyan emberi forrásaink is vannak, amelyek nem csak a gazdasági feltételektől 
függenek. Szemem előtt van dr. dieterMühl-Benninghaus német orvos bará-
tom két afrikai képes albuma, ahol illusztrálva láttam, egyszerű, sőt primitív 
körülmények között egy elkötelezett orvos miként tud sokféle csodát művelni. 
A két helyzetet nem lehet és nem is kívánnám kijátszani, szembeállítani egy-
mással, más európa és más Afrika, de arra jó, hogy tudatosítsuk - Benedek ta-
nácsai alapján is – a ma gondjait, és kreatívan mérlegeljük, ami rajtunk múlik, 
ami részünkről mindenek ellenére megtehető. 

5./	„A	hibákat	okosan	és	szeretettel	irtsa	ki”

Az ú.n. második apát-tükörben Benedek felsorol számos utasítást, tanácsot 
arra nézve, hogy miként kell az apátnak a testvérekkel (emberekkel) eljár-

nia, bánnia, különösen is nehéz, kritikus élethelyzetekben. Lássunk ezekből 
néhányat!
„tudja meg, hogy inkább használnia kell, semmint uralkodnia.
 Legyen…könyörületes, és elítélés ellenében adjon mindig elsőbbséget az 
irgalomnak, hogy majd maga is irgalmat nyerjen.
 Gyűlölje a vétkeket, szeresse a testvéreket. A büntetésnél okosan járjon 
el; kerülje a túlzást, hogy míg túlságosan meg akarja tisztítani a rozsdától, 
el ne törje az edényt. Mindig bizalmatlanul tekintsen saját gyarlóságára, és 
gondoljon arra, hogy „a repedezett nádat nem szabad összetörni” (Iz 42,3 
és Mt 12, 20). ezzel nem azt mondjuk, hogy engedje növekedni a hibákat, 
hanem hogy okosan és szeretettel irtsa azokat, ahogy az ítélete szerint kinek-
kinek hasznára van, mint már fentebb mondtuk. 
Arra törekedjék, hogy inkább szeressék, mintsem féljenek tőle.” RB 64,8-15.
 Érdemes lenne minden mondatnál megállni, azt elmélyíteni. Magam azon-
ban csupán a lényegre szorítkoznék. Az első mondatban ismét asztalra kerül a 
zsarnokság témája, és az apátnak szóló tanács: inkább segítsen, legyen segítsé-
gére a testvéreknek, mint uralkodjék felettük. Újból és újból arra figyelmeztet 
Benedek, hogy a hatalmat körültekintően gyakorolja az apát, az egyesek érzé-
kenységét és ínségét ne feledje. A további szöveg közös nevezője, hogy Bene-
dek különböző képekkel siet az apát segítségére, hogy amikor az a helytelent, a 
rosszat látja és annak kiküszöbölésére törekszik, egyúttal nagy érzékenységgel 
figyeljen a konkrét személyre is. A figyelmeztetések aztán így csúcsosodnak 
ebben a mondatban: „ezzel nem azt mondjuk, hogy engedje növekedni a hi-
bákat, hanem hogy okosan és szeretettel irtsa – lat.: amputet- azokat, ahogy 
az ítélete szerint kinek-kinek hasznára van, mint már fentebb mondtuk.” Is-
mét amputálásról van szó, de itt azokról a mindennapi dolgokról, amikor a fát 
meg kell nyesegetni, hogy szabadon nőni tudjon. Jellemző egyébként a fogal-
mazás, amikor azt írja „mint már fentebb mondtuk.”Itt egy korábbi, az első 
apát-tükörben említett kijelentésre utal, amikor arról beszél, hogy az apát „ne 
nézze el a vétkesek hibáit, hanem amennyire bírja, mindjárt keletkezésükben 
gyökerestül irtsa ki.” (RB 2, 26) Regulája vége felé, a 2. apát-tükörben írja: 
„nem azt mondjuk, hogy engedje növekedni a hibákat, hanem hogy okosan 
és szeretettel irtsa azokat” (RB 64) – azaz még a nyesegetés, az amputálás is 
szeretetben történjék, hogy az segítsen, tovább segítse a másikat. Úgy látszik a 
korábbihoz képest, hogy az évek során maga Benedek is tanult, tapasztalt még. 
tehát nem csak arról van szó, hogy az észlelt rosszat amputáljuk, lenyessük, 
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hanem hogy mindez tapintattal és szeretetben történjék és így akkor a másik 
nem sérül, hanem növekedni tud. Benedek egyszerre kíván ezekben a kritikus 
élethelyzetekben a rossz legyőzésére irányuló hatékonyságot és a személyre 
való körültekintést, tapintatot. ezt járja körül bibliai képekkel, mert úgy lát-
szik, hogy ez a közösségben központi probléma, miként járjon el a problémás 
emberekkel. hatékonyság és körültekintés a módban! ez nehéz vállalkozás, 
főként akkor, amikor nem csak egy személyről, hanem egy kolostori közös-
ségről, vagy kórházról, klinikáról van szó. Gondoljanak csak – esetleg – saját 
helyzetükre: kórház, vagy klinika, ahol sok a páciens, nagy létszámú a sze-
mélyzet, reggeltől estig forgalom, pörgés van, és a háttérben anyagi megszorí-
tások, bizonytalanságok. nagyfokú gondosság és magas hatékonyság – és ez 
minden nap és szünet nélkül ezerszer és tízezerszer!
 Ahogy ezeket a szövegeket immár 47 éve ismerem, sokszor elmélkedtem 
róluk, azt kell mondanom: Benedek olyan mércét állít az apátnak és most át-
tételesen minden felelősséget vállalónak, orvosnak, főigazgatónak, nővérnek, 
emberekkel bánó munkatársnak, ami egyszerűen teljesíthetetlen. Igen, mert erre 
a beosztásra nem lehet felkészülni, ebbe beletanul, belenő az ember és egyszer 
csak apát és felelős orvos, vezető. ezeket a vezetői technikákat, technológiákat 
nem tanították, számos tekintetben nem is lehet tanítani. Ma már van ilyen, hogy 
vezetők szupervíziót kapnak, egyéni felkészítésben van részük, üzemi kócsingot 
tartanak – de ehhez plusz idő, energia kell, és ez sincs ingyen. Jó, ha ilyent tarta-
nak, és így készülnek fel a vezetői feladatra. de valljuk meg, hányan tanultunk 
olyant, miként kell nehéz emberrel bánni? Gyógyító bánásmód az emberrel, rá-
adásul hatékony és körültekintő, tapintatos legyen!?
 ez a helyzet azonban ne kedvetlenítsen el bennünket! Már sokszor az is 
elég, ha azt tudjuk, hogy még sokat kell tanulnunk. Corona Bamberg bencés 
nővértől kaptam a tanácsot: fontos, hogy pozitív problématudatunk legyen – 
positives Problembewusstsein – és akkor, ha magával a gonddal találkozunk, 
mintegy aha-élményünk van. ez az! Akkor ezt kell tennem! Úgy gondolom, 
hogy mi – hivatásunknál és felelősségünknél fogva adósai vagyunk a ránk 
bízott embereknek, hogy folyamatosan és folytonosan tovább képezzük ma-
gunkat. (Pintér Ambrus atya a tanári kérdőívbe arra a kérdésre, hogy mikor 
volt utoljára továbbképzésen, azt írta be: tegnap este. Este ugyanis lefekvés 
előtt olvasott és továbbképezte magát.)
 ez a továbbképzés mindenre, az emberekkel, a nehéz emberekkel való 
bánásmódra, lelki kísérésre, krízis és konfliktuskezelésre, a közös felelős-

ségvállalásra és az együtt meghozott döntésekre egyaránt vonatkozik. Ahogy 
fentebb is utaltam már a képzés lehetőségeire, ismét csak megerősítem. Sze-
rencsére számos módja van az ismeretek, gyakorlatok és a tapasztalatok 
megszerzésére. Ami azonban – megítélésem szerint – a legtöbbet teheti eb-
ben az irányban, az a saját úton, a szívünkben megszerzett tapasztalat.
 Embereket vezetni akkor tanulunk meg leginkább, ha hagyjuk magunkat 
is vezetni. Ennek az útja önmagunk megismerése, megtapasztalása. Ez a mai 
nap, ez a mai napi is ennek egyfajta lehetősége. erre nézve a világ és az egyház 
számos módszert, lehetőséget kínálnak. A személyes és bensőséges beszélge-
tésben, kísérésben tanulom meg saját gyermekkortól szerzett sebeim feltárását, 
gyógyulását, elfogadását. ha magam gyógyult vagyok, akkor ez az emberek-
kel való viszonyomban, a velük való bánásmódomban is megnyilvánul. Szent 
Benedek erről beszél, amikor Regulájában azt mondja: az apátnak képesnek 
kell lennie „saját és mások sebeinek gyógyítására.” (RB 46,6) ebben az idé-
zetben a saját sebek előbb állnak a mások sebeinél, azaz, hogy az apát mások 
sebeit gyógyítani tudja, először saját sebeit kell meggyógyítania. 
 Mindannyian ismerik a közmondást, „orvos, gyógyítsd önmagadat!” 
eredete az evangéliumban van (Lk 4, 23). Lukács evangélista, aki ismerete-
ink szerint orvos volt, adja egy helyzetben a mondást Jézus ajkára. e mondás 
értelmezése is ugyanaz, mint amiről eddig szóltam. ha magadat meggyógyí-
tottad, másokat is meg tudsz gyógyítani.
 hasonló az üzenete a – bizonnyal ismerős – mitológiai orvos-típusnak is, 
„a megsebzett orvos”-nak. Az emberiség ősi közös tapasztalatához tartozik 
az, hogy csak az tud gyógyítani, aki maga is megsebesült már és így mások 
sebeit is meg tudja gyógyítani, mert ismeri az ínséget és a szenvedést. Persze 
ez nem azt jelenti, hogy az orvosnak minden betegségen át kell esnie, de a 
szenvedést ismernie kell. ő maga is szenvedő ember, megtanul saját sebeivel 
békében együtt élni és ettől nem lesz betegebb, hanem egyre inkább megta-
nul sebeitől függetlenné válni, érettebb, bölcsebb lesz.  Megtanul önmagával, 
sebzettségével békességben élni, sőt azt is megtanulja, miként lehet ezzel 
magasabb szintézist teremteni, hogy egészségesebb és gyógyultabb legyen. 
Abban a mértékben, ahogy az orvos megtanul saját szenvedésével élni, azt 
feldolgozni, lesz maga is megértő, elfogadó és gyógyító orvos, ahogy arról 
Szent Benedek Regulájában beszél. tud úgy, olyan szeretettel és körültekin-
téssel amputálni, ha arra van szükség, hogy az ne újabb sebeket okozzon, 
hanem a másik személy növekedni tudjon emberségben, érettségben.
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Dr. BölcsKei gusztáV

református püspök

Orvosi	dilemmák	keresztyén	etikai	
szempontból

Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel kö-
szöntök mindenkit, és köszönöm a meg-
tisztelő felkérést, hogy részese lehetek  
a Romhányi professzorra emlékező  
közösségnek.

 Az első, amivel kezdeni szeretném, egy személyes megjegyzés, biztos 
vagyok benne, hogy áldott emlékű nagynéném most jót mosolyog magában, 
hogy az ő református unokaöccse ott áll egy Mária-szobor előtt, és onnan 
tart előadást egy katolikus templomban. Magyarázatul annyit, hogy az én 
nagynéném angolkisasszony rendi apáca volt, és ott nyugszik a brixen-i an-
golkisasszonyok rendi zárdának a sírkertjében. egy kicsit az ő emlékének 
is szentelem ezt az együttlétet. egyben talán azt a hátteret, azt a spirituális 
és – ha még nem elkoptatott ez a szó – ökumenikus hátteret is illusztrálom 
ezzel, amelyről meggyőződésem, hogy hozzátartozik a 21. században a ke-
resztyén bizonyságtétel hitelességéhez. Mert ha ez elől elzárkózunk, akkor 
nem tudunk igazán hitelesek lenni.
 A másik dolog: én újra megtanultam egy kicsit az alázatot Asztrik főapát 
úr homíliája alapján, mert én azt hittem, hogy olyan okos vagyok, hogy ki-
találtam valamit, amivel majd el fogom kezdeni az előadást, és milyen jót 
fognak azon mosolyogni, s erre kiderült, hogy amivel én kezdeni akartam, 
azt már Nagy Szent Gergely is kitalálta és leírta, nem is beszélve Ágoston-
ról. tudniillik azt, hogy én azért vagyok hálás ezért a felkérésért, mert a 
református püspök is átmegy azon az evolúciós törzsfejlődésen, hogy amikor 
megválasztják püspöknek, akkor általában még tud írni, olvasni és beszélni. 
Aztán egy idő után nem olvas, csak ír meg beszél, aztán eljön az az időszak 
is, amikor már se nem olvas, se nem ír, csak beszél és beszél… de egy ilyen 
felkérés mindig arra ösztönöz engem, akit szintén fenyeget ez a harmadik 
törzsfejlődésbeli stáció, hogy újra egy kicsit elgondolkozzak, újra egy kicsit 
végiggondoljam, hogy miről is beszélünk akkor, amikor keresztyén etikai 
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szempontból orvosetikai, egészségügyi dilemmákról beszélünk. Így próbá-
lok meg Önökkel néhány gondolatot megosztani. nagyon távolról kezdem, 
de ígérem, hogy hamar meg fogunk érkezni.
 Én 22 éven át tanítottam etikát, és általában mindig azzal kezdtem a beve-
zetést az etikába, hogy felrajzoltam egy táblára egy négyzetet, és azt mond-
tam, hogy itt kezdődik az etika. Mert ennek a kifejezésnek, hogy ethosz vagy 
éthosz, az eredeti görög szó gyöke, pontosan ezt jelenti: egy körülkerített 
hely. ez lehet karám, és lehet egy templom is. egy körülkerített hely, ahol 
élőlények együtt élnek, és bizonyos szokások kialakulnak a közösségi élet-
formákban. ezen a területen belül ez a szokás, ez az, ami érvényes, és ez 
az, amit aztán így mondunk, hogy norma. vagy: a latin szóból eredeztetjük, 
amikor magyarul azt mondjuk, hogy megtanítalak a móresre. ez jelentheti 
azt is, hogy azt mondja a falubeli legény a bálban a szomszéd faluból odajött 
idegennek, hogy na gyere ki, öcsém, a kultúr elé, ott aztán megtanítalak a 
móresre, hogy hogy illik viselkedni, mit szabad és mit nem, és jelentheti azt 
is, hogy azok a szokások, amelyeket az ember normának, normálisnak tekint, 
hihetetlen módon tehermentesítik az embert a mindenkori újra és újra történő 
döntéskényszer alól. Különösen bennünket, protestánsokat szokott érni az 
intelem – nem mondom, hogy vád –, hogy mi nem szeretjük és megvetjük 
a hagyományokat. Ez egyébként nem igaz. Mivé lennénk mi hagyományok 
és tradíció nélkül? Gondoljanak bele, ha nem lennének azok a szokások, 
amelyek berögződnek az emberbe, akkor minden egyes alkalommal, amikor 
találkozunk valakivel, és az a kezét nyújtja, akkor el kellene gondolkodni, 
hogy most vajon mit akar. tehát nagyon is jók ezek a normák. 
 Megvan az ethosz, kialakulnak a szokások, kialakulnak a normák egy 
adott közösségen belül. Mindenki így cselekszik, mindenki ezt fogadja el. A 
probléma ott kezdődik, amikor egyszer csak valaki elkezd azon gondolkozni, 
hogy: biztos, hogy így van ez jól? Szókratészről, az ókori filozófia és etikai 
gondolkodás egyik nagy alakjáról tudjuk, hogy ő azt mondta saját magáról, 
hogy őt minden délben meg szokta látogatni egy démon – egy daimón –, aki-
vel beszélget, és ez az, amit aztán később úgy nevezünk, hogy lelkiismeret. 
ott kezdődik a konfliktus, amikor van egy mindenki vagy sokak által elfoga-
dott értékrend, és az összeütközik egy másik értékkel. Megint maradjunk a 
klasszikusoknál: Antigoné. Az egész közösség elfogadja azt normának, hogy 
vagyunk mi, és vannak ők. Akik itt vannak belül, azokat megilleti a tisztelet, 
a tisztesség, a végtisztesség – és ott vannak ők, akik mások. És jön Antigoné, 
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és azt mondja, ennél van egy erősebb érték: minden embernek, az ellenség-
nek is joga van a végtisztességhez. ott van az óriási dilemma és az óriási 
konfliktus.
 Milyen konfliktushelyzetek lehetnek és vannak az egészségügy területén, 
az orvostudományban? egy kicsit valóban utánanéztem, hogy felfrissítsem 
az emlékezőtehetségemet, és általában a keresztyén etikai kézikönyvek a 
következő területeket és témákat hozzák elő, amikor etikai konfliktushely-
zetekről beszélnek az orvoslásban, a gyógyításban: az abortusz – terhesség-
megszakítás, azaz az élet kezdete, élni és élni hagyni, az élet vége – az euta-
názia, az életben tartás, amely technikailag lehetséges különböző gépekkel, 
mesterséges beavatkozásokkal, a genetikai beavatkozások, illetve kísérletek, 
az embereken elvégezhető kísérletek, szervátültetés, az információ átadá-
sának a kötelessége, és végül, de nem utolsósorban említenek egy ilyet is 
az etikák, hogy a paternalizmus kérdése a gyógyításban, az orvos és a be-
teg kapcsolatában. Nos, én legmerészebb álmomban sem gondoltam, hogy 
ezekről mindről kimerítően lehet beszélni, ezért, ha megengedik, valóban 
csak egy néhány olyan felvillanás-szerű megjegyzést tennék, ami keresz-
tyén etikai szempontból ezeket a dilemmákat nem mondom, hogy megoldja, 
de talán egy kicsit közelebb visz ahhoz, hogy tudatosan tudjon valaki, aki 
döntési helyzetben van, dönteni. Mert a 20. században élt nagy mártír pro-
testáns teológus, dietrich Bonhoeffer szavai szerint: az nem a Szentléleknek 
és nem a Jóistennek a tanácsa, hanem az ördögnek a sugallata, hogy maradj 
a problémánál, és akkor mentes leszel a megoldástól. el lehet szépen, sokáig 
problémázni, de akkor nincs döntési helyzet.
 Kezdem egy gyakorló lelkész koromból származó tapasztalattal. nagyon 
sokszor előfordult, hogy valaki súlyosan megbetegedett, egy debrecen kör-
nyéki település volt, jött érte a rohammentő, és sivítva bevitte a kórházba, 
a Klinikára. Én ott a gyülekezetben, ifjú titán lelkészként néha kisebbfajta 
botránkozást okoztam, amikor azt kérdeztem, hogy miért tetszettek elvitetni. 
Miért tetszettek elvitetni? Mert két hét múlva a halottas kocsi fogja haza-
hozni. És ezt az utolsó két hetét ott tölti, gépek között, ahelyett, hogy itthon 
maradna. vajon kinek áll jogában az életet, amelyről azt hisszük, hogy Is-
ten ajándéka a kezdete és a mértéke is, olyan módon befolyásolni, ami már 
az élethez, mint minőségileg megélt élethez nagyon nehezen hasonlítható? 
Rögtön hozzáteszem az érem másik oldalát is: kinek van joga azt mondani 
egy már öntudatát vesztett emberre, hogy róla le kell mondani? volt egy 

nagyon neves prédikátor a 20. században a magyar református egyházban, 
victor Jánosnak hívták, Szabadság téri lelkipásztor volt – azok még boldog 
idők voltak –, Budapesten, ő mondta egyszer: Lehet, hogy eljön az az idő, 
amikor én, victor János, aki úgy tudtam prédikálni Jézus Krisztusról, hogy 
emberek ámulva hallgattak és megtértek, aki úgy tudtam írni, hogy falták, ol-
vasták az írásaimat, lehet, hogy eljön az az idő, amikor én, victor János, már 
nem tudom, ki az a Jézus Krisztus. de Jézus Krisztus akkor is tudni fogja, 
hogy ki az a victor János. Lehet, hogy mi már azt mondjuk valakiről, hogy 
öntudatlan, urambocsá’ félrebeszél. Én voltam, és áldom az Istent, hogy 
ilyen tapasztalataim voltak, olyan falusi házban, ahol ott feküdt a mamóka 
magatehetetlenül, félrebeszélt – félrebeszélt? ott feküdt az ágyban, és annak 
a saroknak beszélt. Én sem láttam ott semmit, de biztos vagyok benne, hogy 
ott volt valaki. Az életnek a kezdete, az életnek a vége nincs a kezünkben. 
 A modern orvostudomány, a diagnosztika, a terápia, minden egyéb olyan 
hihetetlen lehetőséget adott az Önök kezébe, amely felveti azt a kérdést, ami 
egyébként az egész úgynevezett technikai világkorszaknak és technikai civi-
lizációnak a kérdése: Meg szabad-e tenni valamit pusztán azért, mert képe-
sek vagyunk rá? ez az alapkérdés. ha valaki erre válaszolni tud, megemelem 
a kalapomat. ez a kérdés. vajon hol van a határ? hol van az a határ, amit 
a keresztyén etika nézőpontjából az ember, a beteg ember, az egészséges 
ember az orvos és a beteg kapcsolatában – akik mind együtt és külön-külön 
Isten képmására teremtettünk – nem léphet át? Számomra nagyon revelá-
ció értéke volt a newman-ről tartott bevezetőnek és rájöttem, hogy a nagy 
gondolkodók, tartozzanak bármilyen felekezethez, ugyanazt az igazságot 
mondják ki. hiszen amit newman megfogalmaz, hogy két fix pont van: én 
és a teremtő, ezt a mi reformátorunk, Kálvin úgy mondja – így kezdi híres 
főművét, az Institutiót –: Két dologból áll az igazi ismeret, már amelyik meg-
érdemli ezt a nevet, Isten és önmagunk megismeréséből. ez a kiindulópont. 
Nos, azt mondjuk, és ez a keresztyén etikának egy nagyon fontos alapeleme, 
hogy az ember Isten képmása. S ezen rengeteget elvitatkoztak már a teoló-
gusok, hogy mit jelent ez és mit nem. Jelentem, én megtaláltam a megoldást. 
És most ezt fogom lerajzolni, ami igen nagy bátorságra vall. Induljunk ki 
abból, ahogyan azt a Szentírás mondja, hogy Isten megteremti az embert 
a saját képére és hasonlatosságára. ez az ún. első teremtéstörténetben van, 
amely egy hihetetlenül izgalmas történet, és ha már szóba került darwin, hát 
persze, hogy darwin eredetileg nem lehetett más, mint Istenben hívő ember, 
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mert ha valaki elolvassa az első teremtéstörténetet, az azt mondja, hogy na és 
mi újat mondott ez a darwin? hát kérem tisztelettel, ugyanazon a teremtési 
napon áll elő az élőlényeknek a közössége, az állatok és az ember, nem kü-
lön teremtési napon. Ugyanazt: az élet továbbadásának a lehetőségét kapják 
meg az élőlények. ez az, amit sokan – szerintem helytelenül – szexuáletikai 
direktívaként szoktak idézni, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, hát ezt 
ugyanúgy megkapják az állatok, mint az ember! ha szabad itt egy zárójeles 
megjegyzést: valahol olvastam, és szerintem így van, az állat és az ember 
között többek között az a különbség, hogy az állat szaporodik, az ember pe-
dig szexuális életet él – ez két külön dolog. de térjünk vissza oda, hogy Isten 
megteremti az embert saját képére és hasonlatosságára. 

Isten teremtmény
ember társ
teremtett világ úr

 Az emberről azt mondja a teremtéstörténet, hogy háromféle kapcsolat-
rendszere van. Az egyik Istennel szemben: Isten teremtménye az ember. A 
másik kapcsolat az, hogy amikor az ember teremtéséről van szó, akkor rög-
tön többes számról van szó, mert az ember a másik embernek a társa. Az első 
alkalom, amikor a bibliában azt olvassuk valamiről, hogy nem jó, az ott van, 
amikor azt mondja Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek 
neki segítőtársat, hozzá valót. A harmadik kapcsolatrendszer pedig a terem-
tett világ, amelyről azt mondja a teremtéstörténet, hogy az ember uralkodjon 
rajta. Szerintem ez az istenképűség, ez a kapcsolatrendszer. Meglátjuk. 
 Mi történik, amikor jön a nagy egészségromlás és összezavarodás? Azt 
mondja az ősi kígyó az embernek, hogy van egy kiváló ötletem: Legyél 
olyan, mint az Isten! ne legyél te teremtménye, legyél Istennek társa. ha 
esztek ennek a fának a gyümölcséből, olyanok lesztek, mint az Isten. Igen 
ám, de a természet irtózik az ürességtől, a vákuumtól, azt valami mindig be-
tölti. Ha az ember Istennek akar a társa lenni, akkor a másik embernek már 
nem tud társa lenni, és akkor következik Káin és Ábel története. Azt mondja: 
akkor én uralkodni fogok, egyik ember a másikon. Igen ám, de ha az ember a 
másik emberen uralkodik, akkor már nem tud a világon uralkodni, s a világ-
nak lesz a teremtményévé, illetve foglyává. Amit ez a rajz, ez a krikszkraksz 
ábrázol, ez az, amit szerintem úgy mond a biblia, hogy a bűn. ez a hálózat, a 

kapcsolatoknak ez az  összevisszasága, ez az egészségtelen állapot. S el tud-
juk végezni az ellenpróbát is, mert ha azt mondjuk az Újszövetség alapján, 
hogy Jézus az Isten igazi képmása, ha megnézzük, hogy Jézusnál hogy van 
ez a viszonylat, akkor a következőt látjuk: Azt mondja neki a kísértő, hogy 
ugorj le a templom párkányáról, hát meg van írva, hogy parancsol angyalai-
nak, a lábadat sem ütöd meg a kőben. Jézus azt mondja: ne kísértsd az Urat, 
a te Istenedet! Én és az Atyám egy vagyunk, ő mégis megmarad ebben a 
kapcsolatban, hogy abbá, apácska. Úgy tud társa lenni minden embernek, 
zákeusnak, akinek elromlott az élete, meg kisebbrendűségi érzése van, kicsi 
ember, és ráadásul olyan a foglalkozása is, APeh-behajtó, utálja mindenki, 
erre azt mondja neki Jézus: gyere már le a fáról, mert én nálad akarok vacso-
rázni. vagy egy utcagyerek, akit elzavartak otthonról, mert azért a régi szép 
időkben sem volt olyan ideális a világ, mert Jézus korában, a mai Paleszti-
nában bevett szokás volt, hogy egy nagy családban, amikor jött az éhínség, 
akkor azt a gyereket, aki már magáról tudott gondoskodni, azt elzavarták 
otthonról. És amikor azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy aki egy ilyen 
kisgyereket befogad az én nevemben, az engem fogad be, akkor nem egy 
Pampers-bébiről van szó, hanem egy koszos utcagyerekről. de tud társa len-
ni. És mivel rendezett a kapcsolata az Atyával, rendezett a másik emberrel, 
ezért tud uralkodni a világon, és elcsendesedik a vihar, és lecsillapodik a ten-
ger és így tovább. A gyógyítás keresztyén etikai nézőpontból tehát ebből az 
alapállásból történhet és történik. És ha lenne rá alkalom és idő, akkor én azt 
is szívesen demonstrálnám, hogy hogyan lehet alkalmazni valóban keresz-
tyén etikai normákat konkrét helyzetekben, szituációkban. Én nem szeretem 
a leegyszerűsített megoldásokat, és végletesnek tartom, ha bármire rögtön 
ráhúzzák, hogy ez beleütközik a „ne ölj!” parancsolatba. vigyázzunk ezzel! 
A „ne ölj!” parancsolat egy olyan világban szólal meg, amely egyébként 
ismerte az ölést, a halálbüntetést. egy nagyon speciális formájáról van szó. 
de ha már az információ, felvilágosítás dolgánál vagyunk: ne tégy a te fe-
lebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! Az idősekről, a magatehetetlenekről 
– tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az 
Úr, a te Istened ad neked. tiszteld – azt jelenti szó szerint: kezeld a súlyának 
megfelelően. ne imádd, de ne is becsüld le. A megfelelő helyen. nagyon 
fontos az információ, hogy mihez van joga a betegnek, mit kell neki tudni, 
mit nem szabad tudnia, igazságot kell-e mindig mondani a haldoklónak stb. 
ehhez kapcsolódva egy történettel fejezem be. 



30 31

 Édesapámtól gyakran hallottam ezt a történetet, a híres angol író, Gals-
worthy írja le, hogy egy lelkész meglátogat egy haldokló kisgyereket. A kis-
gyerek – ez még abban az időben játszódik, amikor megjelent a mozi, a film 
– soha nem volt még moziban, és minden vágya az, hogy elmehessen. S kéri 
a lelkészt: ugye megígéred, hogy elmegyünk moziba. Azt mondja a lelkész: 
igen. A kisgyerek meghal, s a lelkész ott áll a halott kisfiú ágya mellett, ösz-
szekulcsolja a kezét, és azt mondja: most pedig Uram, vidd el ezt a kisgye-
reket a moziba. Azt hiszem, itt vannak a határok, ahol összetalálkoznak, nem 
elválnak egymástól a gyógyítás, az igazság kimondása, mert szerintem itt is 
érvényes, amit Jézus mond János evangéliumában, hogy megismeritek az 
igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Ami nem tesz szabad-
dá, az nem igaz. Mert az igazságot oda lehet vágni a másik arcába, mint 
egy kesztyűt, ez is egy módszer, de nekem jobban tetszik, amit hallottunk 
a Benedek regulájából, hogy az igazságot oda lehet tartani, mint egy jó me-
leg kabátot, hogy bújj bele, öltözz fel vele. dilemmák nem azért vannak, 
hogy tehetetlenül széttárjuk a kezünket, és azt mondjuk, hogy nem tudunk 
itt mi mit tenni, hanem azért, hogy megkeressük azokat az alapokat, azokat 
az értékeket, amelyek nem egyszerűen jelszavak, hanem amelyek az életün-
ket, a mindennapjainkat, a döntéseinket és a konzíliumainkat tehetik élhe-
tőbbé. Én még egyszer megköszönve a megtisztelő felkérést azt kívánom 
ennek a közösségnek, hogy járuljon hozzá maga is ahhoz, és szerintem ez 
mindannyiunknak érdeke, és ez a köz érdeke, hogy Magyarország eljusson 
egy olyan állapotba, ahol tényleg nagy-nagy konzíliumokat tudunk tartani 
és megnézzük, hogy ki mit tehet azért, hogy azon az intenzív osztályon, a 
nagycsoportos viselkedésű emberi közösség egy kicsit magára eszméljen, 
Krisztusra eszméljen, és így tudja élni az életét, és rátekinteni a jövendőre. 

Dr. DéVényi sánDor Dla
príma díjas építész

Történelmi	köztereink	 
felújításának	szimbolikája

(A pécsi Jókai tér és a budapesti  
Szent Gellért tér példáján)

Történeti	áttekintés

A történeti városok közterei eredendően pia-
cok, vásárok tartásának adtak helyet, de társadalmi eseményeknek is, úgymint 
nagygyűlések, körmenetek, igazságszolgáltatás. Útkereszteződésekben, révhe-
lyeken, vagy várak mellett, ahol sok ember megfordult, terek alakultak ki. Ide 
épültek a nagyobb közintézmények, a templom, a városháza, vásárcsarnok, stb. 
 A terek berendezése puritán volt, jószerint egy közkútból, esetleg egy 
pellengérből állt. Sokáig túlságosan nem törődtek a terek alapsíkjával, bur-
kolatlanok, vagy egyszerű kőlap, macskakő, esetleg téglaburkolatúak voltak. 
 A viszonylag motiválatlan alapsík egységbe fogta össze a tereket. 
 Az alapsík díszítésének korai példáit a kertekben találjuk meg: a közép-
kori kolostorudvarok füveskertjei merevedtek architektonikus rendbe.  
 A reneszánsz kastélykertek használati értéke minimális, a növényekből 
alkotott motívumok esztétikai értéke felülnézetből, a kastély teraszáról lete-
kintve érvényesül. ez a síkbeli mintázat lehetett előképe a díszített térburko-
latok kialakulásának.
 A díszítés, az igényes burkolás csak nagyobb épületegyüttesek esetében 
fordult elő, ritka még, hogy az alapsík a függőleges térsíkokkal azonos minő-
ségű, azokat összefogni, értelmezni kívánó igényességű legyen. erre példa 
Rómában a piazza Campidoglio, Michelangelo műve a 15. század végéről.
A 19. század végén – 20. század elején, a piaci funkció kiszorulása után jele-
nik meg a városok főterein a növényesítés, fásítás igénye. Az egykori tágas 
közterek az átláthatóságot kizáró közparkokká alakultak.
 Magyarországon nagyon későn jelent meg az igény a terek síkjának keze-
lésére, csak az eklektika városfejlesztő lendülete ért el néhány jelentős ered-
ményt a köztérépítésben. 
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 A motorizáció és a városi közművek megjelenése alapvetően változtatta 
meg a közterületek képét. A térfelszín kialakítását a közlekedés szabályozza, 
megnövekedett és elkülönített útfelületekkel, a légteret eluralják az elektro-
mos vezetékek, a térfelszínt a műtárgyak, közlekedési táblák, sőt a térszín alat-
ti közművek is jelentősen befolyásolják a felszín összképét. A középkorban, 
vagy a 19. századi nagy városfejlesztések idején kialakult városi struktúrák, 
fizikai keretek nehezen bírtak el ennyi változást, ennyi többletterhelést. 
 Az 1970-es évekig Magyarországon a szocialista városfejlesztő politika 
jórészt csak bontásokkal tudta kielégíteni ezeket az új igényeket. történe-
ti városrészek tűntek el, vagy alakultak át a felismerhetetlenségig. A mű-
emlékvédelem az egyedi objektumok megóvására koncentrált, legfeljebb a 
tömbrehabilitáció gondolatáig jutott el, de a köztes terekkel alig törődött. 
ezek méltó használatának kialakításához több kellett: a tűrhetetlenné váló 
forgalom átgondolása. A 70-es években egyre több város főutcájából tiltották 
ki az autókat, létrejöttek a sétálóutcák. 
 Az, hogy a város ötödik térsíkjának, a járófelületnek is architekturális 
rangot lehet adni, keveseknek jutott eszébe. egyikük volt Kerényi József, 
aki Kecskeméten a Kéttemplom-köz műemléki környezetének földszintes, 
bontásra ítélt kis házai megmentésével, igényes, egységes alapsík építésével 
formált korszerűvé egy történeti együttest.
 
A	pécsi	Jókai	tér

Pécsett az első önálló térfelújítási program a Jókai tér korszerűsítése volt. 
Aktualitását a keresztény magyar államiság millenniuma, az erre emlékező 
alkotások létrehozását ösztönző kormányprogram adta. határozott célunk 
volt, hogy ennek a köztérnek a megújítása, az új térsík kialakítása a város 
ezredévi emlékműve legyen. A munkában Pál zoltán szobrászművész és jó-
magam irányításával művészekből, építészekből, művészettörténészből és 
kommunikációs menedzserből álló csapat vett részt. A munkát értékelem-
zéssel kezdtük, vizsgáltuk a térnek a város szerkezetében, a közlekedésben 
elfoglalt helyét, néztük belső funkcionális elrendezését, figyeltünk a gazda-
ságossági, fenntarthatósági szempontokra, és elemeztük építészeti, képző-
művészeti, esztétikai értékeit.
 A kis tér már a középkorban kiemelt szerepet töltött be a város szerke-
zetében: a főtérnek, a Piac térnek a bővülete, a kispiac helye. A neve is ez 

volt Kispiac. A tér nemcsak fizikailag, de morálisan is elhasználódott, ezért 
rendbetétele aktuálissá vált. A középkori térfalakkal övezett térfelszín egy 
évezred alatt feltöltődött, magába zárva a város történelmét. Koncepciónk 
szerint az emlékmű az ezredik év lenyomata, a tér új epidermisze, egy két-
ezer négyzetméteres, horizontális szobor lesz. 
 A tér terület-felhasználásánál választ kellett adnunk a funkcionális igé-
nyekre, ezek: a gyalogos forgalmak fő iránya, az árufeltöltés, a kommuná-
lis járművek közlekedése, a vendéglátóhelyek kitelepülése. Bár a tervezési 
program még gépjárműforgalommal számolt, az értékelemzés alapján az ön-
kormányzat elfogadta javaslatunkat, és gyalogos övezetté minősítette a teret. 
 A teret az eklektikában átépült, de középkori eredetű épületek övezik. A 
jó arányú tér súlypontjának helyét befolyásolja az alapsík fokozatos emelke-
dése. A súlypont eltolódik észak-keletre, melyet erősít a térfalak fokozatos 
emelkedése is ugyanebben az irányban. Az egymásra toluló tetőformák, épí-
tészeti elemek egyúttal hangsúlyozzák a fő gyalogosirányt a főtér felé.
 A tér „L” alakú, de a két térrész nem azonos súlyú: keleti szára elkeskenyedő, 
utcaszerű képződmény.  Az „L” alakú terek dinamikus tulajdonságokkal bírnak, 
a hajlat révén egyszerre áttekinthetetlenek, így a térélmény csak időben eltolód-
va válik teljessé. ezen túl a hajlat kapuzatot képez, kitüntetett hellyé válik. 
 Látványos példája ennek a velencei Piazza S. Paolo e Giovanni, ahol az 
átfordulást vertikális hangsúllyal, egy szoborral jelölték meg.  
Itt áll verocchio Colleoni zsoldosvezért ábrázoló lovasszobra a 15. század 
vége óta. A mi horizontális szoborkoncepciónkba nem illett ennyire erős 
hangsúly képzése, meg aztán a két térrész alárendeltebb viszonya sem igé-
nyelte ezt. ezért a tér meglévő, legmarkánsabb elemének a keleti térfalat al-
kotó elefántos-háznak a „térfordító” szerepét emeltük ki. teraszt építettünk 
elé, krepidomára állítottuk, ezzel az épületet hangsúlyosabbá tettük, létre-
hozva az említett kapu-motívumot. 
 A horizontális szoborkompozíció lényegesebb elemeit is ide sűrítettük. 
Pál zoltánnak a „Föld köldöke” szobrát a nagy térrész súlypontjába helyez-
tük, a belőle fakadó víz beletorkollik a tér csuklópontjában lévő medencébe. 
A víz a medence déli oldalán kiszalad a tér síkjára, távoli tengerpartok idé-
zeteként. A medence a krepidoma előterét adja, kiemelve ezzel jelentőségét. 
Szintén ide, a csuklópontba helyeztük el a Millennium emlékkövét is.
 A „horizontális szobor” – a tér burkolata – egynemű kőfelület, egyszerű 
raszterrel, mely faltól-falig kitölti a felszínt. A rasztert az azonos anyagú, 
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de eltérő felületű és méretű kövek váltakozása adja: a sávok pattintott kis-
kockakő, a csomópontok csiszolt, a mezők pedig hasított kőlapok, anyaguk 
benkovaci, dalmát mészkő. A meleg tónusú, világos kő használata a tér me-
diterrán hangulatát fokozza.  A burkolat a „Föld köldöké”-nél fölhasad, szo-
borrá gyűrődik, utat adva a víznek. Az összes műtárgyat igyekeztünk kőből 
elkészíteni, így a faveremrácsok, víznyelők és folyókák is mészkőből, de a 
keményebb kanfanárból készültek.   
 A „bútorszobrok”, Pál zoltán funkcionális kő ülőalkalmatosságai plaszti-
kai értékűek. Jelentőségüket fokozandó, más hagyományos utcabútor nincs 
is a területen.  
 A térsík emelkedése miatt felfelé eltolódott térfelszíni súlypont mellett 
– ahová a forrást helyeztük – a teret övező épülettömegek által kijelölt súly-
pont is létezik. 
 ennek megjelölése szintén tömeget igényel, amit élő elemmel valósítot-
tunk meg. A téren ugyanis nincs szükség újabb, épített hangsúlyt képzésére, s 
ez a horizontális szoborkoncepciónkba sem illeszkedett volna. ez az élő elem 
egy nagyra növő fa: egy nagylevelű hárs, amely változik, növekszik, egyszer 
majd befedi a teret, nyáron zárttá, árnyékossá teszi, télen nyitva hagyja.
 A homlokzatok előtti kisnövésű csepleszmeggy fasor áttört, új térsíkot 
alkot, modulálja a teret. Soha nem fognak megnőni akkorára, hogy az épüle-
teket takarják. 
 A villamossín egy kihagyhatatlan geg, amely az 1913 és 1960 között ezen 
a nyomvonalon vezetett pécsi villamosvasútnak állít emléket.
 A teret használatba vették a pécsiek, többségük szereti. Kedveltek a ki-
ülő teraszok, a víz, sok ideillő ünnepi rendezvényt tartanak. eleinte kicsit 
túlhasználták, szinte minden programot itt akartak megrendezni, a fabódék 
állítását már nem viselte el a tér. 
 ez a probléma megoldódott az európa Kulturális Fővárosa program ke-
retében megújult belvárosi terek segítségével. Ezek a terek megosztják a kö-
zösségi igényeket a belvárosban: a Széchenyi tér a nagyobb ünnepek színte-
re, a Kossuth tér a zajos, vásári rendezvények színhelye lett, így a Jókai tér a 
csendesebb, családias ünnepek és a hétköznapok befogadójává vált.
 ez volt egy középkori zárt tér megújításának a példája, ahol a meglévő 
adottságok kiemelése és finom megerősítése volt a tervezői cél. 
 Most egy olyan nyitott, nagy városi tér példája következik, ahol a tér fel-
újítása új hangsúly megteremtésével történik. 

A	budapesti	szent	Gellért	tér

Budapest legszebb pontjainak egyike. A tőle délre elterülő Lágymányosi vá-
rosrész a millennium körüli gazdasági fellendülés idején épült ki. tudatos 
városrendezési tevékenység emelte mai rangjára, a duna medrének feltöl-
tésével, a rakpartok kiépítésével, és legfőképpen a híd megépítésével. A tér 
szintje ekkor 14 métert emelkedett, így került a föld alá a hegy lábánál, a 
középkorban Alhévíznek nevezett területen állott Sáros-fürdő hatszögű kő-
kupolás fürdőcsarnoka, melyben hévízforrás is van. ez a mélyben lévő forrás 
ma is szolgáltatja a gyógyvizet a Gellért-fürdőnek.  
 A városrész mai, egységes megjelenése egy rövid, 25–30 éves időszak 
eredménye. 1896-ban épült meg a Ferencz József híd, 1903-ban már állt a 
Műegyetem Cziegler-féle első épülete a feltöltött duna-mederben, és sorra 
épültek a Budafoki út és Bartók Béla út bérpalotái, és 1918-ra elkészült a 
Gellért Szálló és Gyógyfürdő.  
 A tér délkelet felé nyitott a nagy magyar Alföld irányába. A déli térfal 
épületei alacsonyabbak, a Gellért Szálló magasabb, tornyokkal megmozga-
tott, hullámzó vonalú tömege átmenetet jelent a Gellért-hegy még tördeltebb 
és magasabb sziklái felé. Maga a tér szabálytalan alakú, igazából féloldalas, 
hiszen egyik – hiányzó – térfala maga a duna. 
 A Gellért Szálló hatalmas tömege azért nem lesz nyomasztó, mert a tér 
átnyúlik a duna túlsó oldalára és a Fővámház gyönyörű tömege felel rá, a 
kettőt összeköti ténylegesen is a város legszebb hídja. Izgalmas, változatos 
térfalak. Így lett a Szent Gellért tér Budapest egyik városképileg legjellegze-
tesebb, leggyakrabban fényképezett terévé, s ma a Világörökség része.
 A tér rendezése a 4-es metró építése miatt vált aktuálissá. A felszín meg-
tervezésére a megbízást 2000-ben pályázaton nyertem el, két munkatársam 
halas Iván és Baranyai Bálint építész, a generáltervező a FőMteRv volt. 
A feladatot megkönnyítette számomra, hogy már évek óta foglalkoztam a 
Gellért Szálló felújításának tervezésével. áttanulmányoztam a teljes eredeti 
tervanyagot, a ház építéstörténetét, amely a tér történetével egybeforrt.
 A térrendezés feladatát meghatározta, hogy a felszín nagy részét a köz-
lekedés foglalja el, amelyhez adottságként alkalmazkodnunk kellett. A kö-
tött útpályák miatt csak két nagyobb egybefüggő felület maradt a térépítész 
számára, a szálló előtti és a Műegyetem előtti terület, amelyeket a Bartók 
Béla út választ el egymástól. A szálló előtti terület alkalmas a nyitott tér köz-
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pontjának megjelölésére. Ide jelszerű, térszervező szerepű objektum építését 
javasoltam. 
 A másik térrész a metró majdani kijáratával forgalmasabb, ámde kevésbé 
hangsúlyos, itt a régi dunára emlékeztető vízfelületet alakítottam ki.  

szálló	előtti	terület

A duna felé nyitott, öbölszerű tér súlypontja a térfal nagy tömegű épülete 
felé tolódik el. ez kb. a szálló előtti terület közepére, a szálló bejárati 
tengelyébe esik. Ennek a pontnak a megjelölésére vertikális motívumot, 
egy kupolás építményt, a Forrásházat terveztem, amely utal a Sáros-für-
dő elásott csarnokára, és rokonságban van a Gellért Szálló szecessziós 
kupoláival. 
 A Forrásház Budapest fürdőváros jellegét hirdeti. Közepén dobány Sán-
dor zsolnay kerámia kútja növekedési formát mintáz, a Földből feltörő ener-
giát szimbolizálja. A forrás fölé borul a világmindenséget jelképező kupola. 
A kupola nyolc pilléren áll. A forrás vize is nyolc ágra oszlik, és a pillérek 
közt kifolyó patakok a főváros nyolc fürdőjét idéző örvényformájú meden-
cékbe torkollnak. 
 A nyolc pillér egyúttal nyolc trónus, amelyek a fő- és alégtájak felé 
néznek, és hullámokat mintázó lábazaton állnak. A pilléreken jelek talál-
hatók. A belső oldalon a fő égtájakra nézőkön kozmikus jelek: északra a 
nimród tamga (jel) az orion csillagképpel, amely a magyar mitológiában 
a Nagy Vadász nevet kapta; délre szkíta Földábrázolás, keletre egy székely 
kapuról vett holdábrázolás, nyugatra a magyar népművészetből vett örök-
forgó (svasztika), azaz napábrázolás. Az alégtájakra néző oszlopokon földi 
jelek: Pest és Buda középkori címerei, és a magyar címer két felének korai 
ábrázolásai találhatók. A kettős keresztes címerfél v. István 1272-es pe-
csétjéről való, ahol először jelenik meg a hármashalom a kereszt alatt. ez 
a jel a sumer ékírásban az ország jele. Az Árpádsávos címerfél II. András 
pecsétéjéről való. 
 A nyolc pillér az égig érő életfa nyolc ága, a kilencedik az ég felé mutató, 
a kupola közepén nyíló opeion. A kupola áttörtségével a végtelen Istennel 
keresi a kapcsolatot. Ezt a végtelent idézi Weores Sándor verse, amelyet a 
kupola tamburjára véstünk.

Ének a határtalanról 
 

Amikor még senkise voltam,
fény, tiszta fény,

a kígyózó patakokban
gyakran aludtam én.

Hogy majdnem valaki lettem,
kő, durva kő,

hegylejtőn jég-erezetten
hömpölygetett nagy erő.

És végül élni derültem,
láng, pőre láng,

a szerte határtalan űrben
mutatom valódi hazánk.

A kupola csomópontjait belülről zsolnay csillagok díszítik. A tambur külső 
felületén található motívum hun övcsat díszítése. A padozatot a sztyeppei 
népek művészetéből vett ábrák ékesítik, hun szarvas ábrázolás, oroszlán az 
esztergomi palotakápolna freskójáról. 
 A felsorolt motívumkincs a Gellért Szállót tervező építészek magyar sze-
cessziós gondolatvilágának folytatása. ezek az építészek 1915-ben, a világ-
háború közepén a széthulló magyar királyság végnapjai előtti utolsó pillanat-
ban egy nyugodt, budapesti tervezőirodában a magyar építészet összegzését 
megcélzó épület tervein dolgoztak. ez volt „A Sáros Gyógyfürdőt és Gyógy-
szállót tervező műépítészek irodája”. Az építészek: hegedűs ármin, Sebes-
tyén Artúr és Sterk Izidor. Az ő munkásságukból sugárzó egyetemes teremtő 
erő közel száz év elteltével is hat: a nemzeti összefogás ereje az, amit a tér 
átépítésekor közvetíteni akartam a ma embere számára.
 A másik térrész, a már épülő metró kijáratával sokkal mozgalmasabb, 
nyüzsgőbb forgalmú lesz. Itt a régi duna medret szimbolizáló vízmeden-
cét terveztünk. A medence körbeöleli a lépcsőt, a metróból feljövő gyalogo-
sok mintha víz alól bújnának elő, szemléltetve azt, hogy a metró valóban itt 
megy át a duna alatt. A víz valóságosan fog lezuhogni a lépcső két oldalán. 
A medence sarkán Palotás József vízbelépő szobrát terveztem elhelyezni.   
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 A Bartók Béla út felé eső térrészen lehetett kialakítani egy nagyobb, ösz-
szefüggő zöldfelületet, ide oszlopos tölgyfákat telepítettünk, amelyek a Bar-
tók Béla út fasorának folytatását adják. 
 A növényesített felületek védelme érdekében hangsúlyosan kiemelt kő-
szegélyek, kazetták épültek, keresztmetszetük erősen legömbölyített, hogy 
gördeszkával, BMX biciklivel ne lehessen tönkretenni őket.  A járókelőknek 
ivókút és egyedi acélpadok épültek. A tér burkolat és a műtárgyak anya-
ga süttői mészkő, az útszegélyek a Budapesten hagyományos mauthauseni 
avagy mai nevén neuhauseni dioritból készültek.
 A két példa két eltérő adottságú történeti köztér eltérő gondolatiságú 
megújítását mutatta be. egy középkori, zárt kis tér, ahol a meglévő adottsá-
gok kiemelése, finom megerősítése volt a tervezői cél, és egy nyitott, nagy 
tér, amelynek felújítása a létrehozott új hangsúly által teremtett szervező 
erőre épül.
Köszönöm a figyelmet.

Prof. Dr. freunD tamás

akadémikus

Belső	világunk	hatásai	a	tanulási	 
és	a	memória-folyamatokra:	
agyhullámok	és	kreativitás

Megpróbálom az idegtudományok egy-két 
izgalmas, érdekes üzenetét úgy közvetíteni, 
hogy az idegrendszerrel nem foglalkozó kli-
nikus kollégák számára is nyújtson valami 

újat, olyasmit, amit esetleg a gyógyító, alkotó vagy oktató tevékenységük 
során, de akár a mindennapjaikban is fel tudnak használni. A téma Agyhul-
lámok és kreativitás. Mindjárt egy provokatív konklúzióval kezdeném: az 
agy megismerése a tudományok és az emberiség egyik legnagyobb kihívása 
napjainkban, hiszen nem másra vállalkozunk, mint hogy megismerjük magát 
a megismerő szerkezetet. Az emberi agy tulajdonképpen az anyag fejlődésé-
nek, evolúciójának csúcsa, legkomplexebb terméke. ebben ébred öntudatára 
az anyag, és ez az öntudatra ébredt agy az, ami az agykutatók révén próbálja 
megismerni önmagát. vajon ez lehetséges lesz-e valaha is? – ez egy örök 
filozófiai kérdés marad, de most inkább próbáljunk azokkal a kérdésekkel 
foglalkozni, amelyeket már meg tudunk válaszolni.
 Minden magasabb rendű kognitív funkció az agykéreghez kötött, ez a 
legmagasabb rendű idegműködések központja. Az agykéreg szürkeállomá-
nyát, ha kiterítenénk, akkor 2,5m2 lenne a felszíne, vastagsága pedig 2-3mm. 
A kognitív képességek ennek az agykéreg-felszínnek a nagyságával kor-
relálnak. Az agykéregben közel százmilliárd idegsejt van. És az agykéreg 
ennek a százmilliárd idegsejtnek a bonyolult hálózatán keresztül valósítja 
meg valamennyi komplex funkcióját. Felelős a tudatos érzékelés, a tanu-
lás, a memória folyamataiért. Az agykéregben terveződik meg az összes 
cselekedetünk, az agykéreg az, amely ezeket azután levezényli, kiadja az 
alsóbbrendű idegmagoknak a parancsokat, de eredeti, új gondolataink is itt 
keletkeznek, és ezeket érzelmeink, motivációink sokkal ősibb agyi terüle-
tekről eredő pályákon keresztül, de az agykéreg szintjén képesek modulálni, 
hangolni. Az agykéreg az, ami képes saját létezésének tudatában lenni. Az 
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agykéreg képes elhelyezni az ént az anyagi világban, az agyak hálózatában, 
ami társadalomként is felfogható, és felteszi a legfontosabb kérdéseket: Mi is 
a létezésünk értelme? Mi az eredete és sorsa nem anyagi eredetű elménknek, 
éntudatunknak, szabad akaratunknak, lelkünknek? ezek azok a kérdések, 
amelyeket természettudományos módszerekkel nem lehet vizsgálni, ezek a 
hit kérdéskörébe tartoznak. 
 ha valamelyest közelebb akarunk jutni ezeknek a rendkívül komplex 
funkcióknak a megértéséhez, akkor azt csak úgy érhetjük el, hogy az agy-
kérget felépítő idegsejteket és azok hálózatait, azok működési logikáját, me-
chanizmusait megpróbáljuk megérteni. És akár hiszik, akár nem, meg fogják 
tudni érteni, mert egy bizonyos szinten ez nem is olyan bonyolult. Tehát 
ismerkedjünk meg azokkal az idegsejtekkel, amelyekből százmilliárd van 
a hatalmas kiterjedésű agykéregben. hogyan néznek ki egyáltalán, hogyan 
alkotnak hálózatokat, és hogyan működnek ezek a hálózatok?
 Az idegsejtek abban különböznek összes többi testi sejtünktől, hogy igen 
gazdag nyúlványrendszerük van, és ezen keresztül kommunikálnak egymás-
sal. Az úgynevezett dendritek a fogadó-nyúlványok, amelyeken, mint an-
tennákon keresztül az idegsejt kb. 20-30 ezer másik idegsejttől képes im-
pulzusokat fogadni. van egy másik, jóval gazdagabban elágazó, hosszabb 
nyúlványrendszere is (axon), ez továbbítja az impulzusokat más idegsejtek-
hez. tehát minden egyes agykérgi idegsejt fogadó nyúlványaira impulzus ér-
kezik 20-30 ezer másik sejttől, míg a leadó nyúlványán keresztül 40-60 ezer 
másik idegsejthez képes az elektromos impulzusokat továbbítani. El lehet 
képzelni, hogy milyen hihetetlenül komplex az a hálózat, amit száz milliárd 
ilyen idegsejt alkot, melyek mindegyike hihetetlenül nagy konvergenciával 
és divergenciával kommunikál egymással. Ezeknek a kapcsolatoknak az 
erőssége ráadásul nem is állandó, ami még komplexebbé teszi a rendszert, 
és tulajdonképpen ez jelenti a memóriaraktározás sejtszintű alapját. ezek-
nek a kapcsolatoknak (szinapszisok) hatékonysága képes használattól függő 
módon megerősödni vagy gyengülni, s ezeknek a folyamatoknak ma már 
a molekuláris mechanizmusát is ismerjük. Ahhoz, hogy két idegsejt között 
tartósan megerősödjön a kapcsolat, arra van szükség, hogy az impulzust to-
vábbító és fogadó idegsejt pontosan egyszerre, 2-3 millisecundumon belül 
süljön ki. ha ez a fokú szinkronitás nem jön létre, akkor köztük a szinapszis 
nem megerősödni, hanem gyengülni fog. néhány millisecundumon múlik, 
hogy tartósan erősödnek-e a szinapszisok, vagy gyengülnek, azaz hogy ta-

nulni fogunk-e vagy felejteni. természetesen egy memórianyom rögzülését 
nem úgy kell elképzelni, hogy egy darab ilyen szinapszis megerősödik, ha-
nem több százezer, vagy akár egy millió idegsejt is ezen a mechanizmuson 
keresztül képes egymással megerősíteni a kapcsolatát, és ez a sejt-együttes 
ezután előszeretettel együtt fog kisülni. ez már jelent egyfajta memória-nyo-
mot. A kulcsmomentum itt az együttes, szinkron kisülés.
 Izgalmas kérdés, hogyan képes az idegrendszer biztosítani ezt a né-
hány millisecundumos pontosságot a szinkronizációban. ehhez kellenek 
a gátló idegsejtek. egy példán szeretném illusztrálni, hogyan lehet gátlás-
sal szinkronizálni. Képzeljük el, hogy itt mindenki egy medencében úsz-
kál – én egy polip vagyok, amelyiknek az a feladata, hogy összehangoljam 
valamennyiüknek a lélegzetvételét. Semmi más dolgom nincs, mint renge-
teg karommal mindenkit egyszerre a víz alá húzok, majd jó egy perc múlva 
mindenkit egyszerre felengedek. nyilván az első lélegzetvétel mindenkinél 
egyszerre fog történni. Ugyanígy csinálják ezt a gátló idegsejtek is. A serken-
tő idegsejtek össze-vissza kisülögetnek egészen addig, míg az őket beideg-
ző gátlósejttől nem kapnak egy impulzust, ami egy pillanatra elhallgattatja 
őket. ez a hallgatás azonban összehangolja őket, és a gátlásból kijőve már 
tökéletesen egyszerre fognak „megszólalni”. ha pedig nem csak az első, ha-
nem az összes lélegzetvételt össze akarjuk hangolni, akkor a víz alá húzást 
ritmikusan ismételgetni kell. A gátló sejtek is ezt csinálják, periodikusan el-
távolítják a sejtek membránfeszültségét a kisülési küszöbtől (azaz gátolják a 
„megszólalásukat”), majd elengedik őket, majd gátolják, és újra elengedik. 
Így már minden kisülés szinkronizálható, és ez nem más, mint az agyi hul-
lámtevékenység.
 Azonban még nem oldottuk meg a problémát, hiszen egy ilyen gátló-sejt 
csak körülbelül ezer serkentő-sejtet tud szinkronizálni. de egy legprimití-
vebb kis memórianyomhoz is több százezer idegsejt működését kell szink-
ronizálni! ez az előző példánkkal úgy érzékeltethető, hogy nem egy, hanem 
több medence létezik. Mindegyikben van egy polip, amelyik a maga ezer 
„emberének” lélegzetvételét képes szinkronizálni. Kell, hogy legyen azon-
ban egy „szuperpolip”, amelyik valamennyi medence fölött állva mindegyik 
medencébe kinyújtja a karját. Ott azonban nem az egyes emberekkel foglal-
kozik, hanem az ott lévő polipokkal. Amíg azokat gátolja, azok nem tudják 
gátolni az emberek légzését. ha elengedi őket, akkor ezek az embereket fog-
ják a víz alá húzni. Megvalósul tehát a medencék közötti szinkronitás is.
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 van-e ilyen „szuperpolip”-ként működő sejt az agyban? Sikerült bizo-
nyítani, hogy igenis van, méghozzá ezek a szeptum nevű agyterületen lévő 
pacemaker – ritmusgeneráló – sejtek. ezekről nekünk sikerült először bi-
zonyítani, hogy szelektíven beidegzik az agykéreg gátlósejtjeit. tehát nem 
a serkentősejtek hálózataival foglalkoznak, hanem csak az ott lévő gátló-
sejtekkel, azoknak a működését összehangolják, és innentől fogva a teljes 
idegsejt állomány szinkron módon fog kisülni. Mivel pacemaker sejtekről 
van szó, ezek ritmikusan gátolják az agykérgi gátlósejteket, azaz ritmikusan 
gátlástalanítják az összes serkentő sejtet. Így generálódnak az agyhullámok, 
ami nem más, mint az összes agykérgi sejt serkenthetőségének a hullámoz-
tatása. Így egyszerre érkeznek minden egyes hullámnál a legserkenthetőbb 
fázisba, s pontosan egyszerre fognak kisülni.
 Ilyen egyszerűen keletkeznek az agyhullámok, nincsen ebben semmi 
misztikus. Az agyhullámok nem olyanok, mint a rádióhullámok, vagy a su-
gárzás, stb., amelyek az éterben terjednek – mint ahogy azt több telefonáló 
megkérdezte már tőlem egy-egy tv vagy rádió interjú után: - „ha vannak 
agyhullámok, akkor már tudom, hogyan manipulálják a gondolataimat” – 
szólt a gyanakvó kérdés. Itt egyszerűen arról van szó, hogy a sejtek szink-
ron módon hullámoztatják a serkenthetőségüket a gátlósejtek segítségével, 
illetve a gátlósejtekre érkező ugyancsak gátló impulzusok révén, amelyek a 
ritmusgeneráló sejtektől jönnek. tehát a ritmusgeneráló sejtek képesek ily 
módon az agyi hullámtevékenységet biztosítani, ezáltal meghatározni a ta-
nulási- és memóriafolyamatok hatékonyságát.
 Akkor vált ez a felfedezés igazán izgalmassá, amikor rájöttünk, hogy 
nemcsak a szeptumban lakoznak ezek a szuperpolipként működő ritmusge-
neráló sejtek, hanem számos más ősi kéreg alatti agyterületen is, és ezek 
valamennyien a gátló sejtek működését szabályozva képesek globálisan 
meghatározni az alapvető agykérgi működéseket, mint például a szelektív 
figyelem, a hullámtevékenység frekvenciája, amplitúdója, vagy az alvás, 
ébrenlét fázisai. egy közös tulajdonságuk van ezeknek a kéreg alatti terüle-
teknek: az, hogy érzelmi és motivációs impulzusokat szállítanak, és testünk 
általános fiziológiás állapotáról hoznak információkat. nevezhetjük ezek 
összességét belső világunknak is, melyhez azonban szervesen hozzátartozik 
az emberiség több ezer éves kulturális öröksége, ami természetesen nem a 
kis, kéreg alatti struktúrákban tárolódik, nem is öröklődik, hanem tanult, és 
agykérgi szinten tárolt információ. de érdekes módon ugyanezeken a pályá-

kon keresztül fejti ki a hatását, a „szuperpolip” mechanizmus révén képes 
biztosítani a megfelelő szinkronitást, az idegsejtek precíz együttműködését 
az agyi hullámtevékenység generálása útján, ami elengedhetetlen feltétele a 
memórianyomok bevésésének. Így biztosítja az agy ugyanakkor a szelektív 
figyelmet is, azaz hogy ha éppen az akusztikus információkra koncentrálok, 
akkor a hallókérgemben lesz megfelelő amplitúdójú ez az agyi hullámtevé-
kenység vagy oszcilláció, hogyha vizuális információra figyelek, akkor pe-
dig éppen a látókérgemben, és így tovább. de ugyanígy az alvás és ébrenlét 
folyamataiban is ezek a pályák a meghatározóak. 
 Joggal kérdezheti bárki, hogy ha több milliárd idegsejt van az agykér-
günkben, és mindegyik 60-80 ezer másikkal alkot kapcsolatot, és ezek a 
kapcsolatok ráadásul még plasztikusak is – miért nem végtelen az agyunk 
tárolókapacitása? Az agykutatás jelen állása alapján úgy gondoljuk, hogy 
szinte minden esemény, ami velünk valaha történt, maradandó nyomot hagy 
az agyban, és ha ezek le is csengenek időnként, az álom során történő visz-
szajátszás újra erősíti őket. tehát szinte minden tapasztalásunknak a nyo-
mát megtalálhatjuk az agyban. hol van akkor a probléma? Az emléknyomok 
előhívásában. nem tudjuk ezeket az élményeket adresszálni, megszólítani, 
amikor elő akarjuk őket hívni. egyszerűbb lenne, ha az agyunk úgy működ-
ne, mint postafiók rekeszeknek a rendszere: amikor valamilyen eseményt 
el akarok tárolni a memóriámba, akkor csak megcímkézem, ráírom a pos-
tafiókszámot, és bedugom abba a rekeszbe, aztán amikor szükségem lesz 
rá, akkor elég, ha bemondom azt a számot, és rögtön beugrik az emlékkép. 
Sajnos, nem egészen így működik a memória, de azért van egy pecsétnyomó 
szerkezet az agyunkban, amelyik meg tudja címkézni ezeket az emléknyo-
mokat. ez a pecsétnyomó szerkezet pedig nem más, mint a belső világunk, 
annak impulzusai. ezért rendkívül fontos az, hogy hagyjunk időt, kapacitást 
agyunkban, hogy minden külső információ társítódjon belső világunk im-
pulzusaival az elraktározás során. ez jelentősen fokozza az előhívhatóságot, 
azaz az emlékezés hatékonyságát, de egyben kreatívabbá is tesz.
 Mert mitől lesz kreatív valaki? nyilván nem az agyban tárolt információ-
mennyiségtől, hiszen ma már az interneten keresztül gyakorlatilag minden 
információ könnyedén elérhető bárki számára. Az lesz kreatív, akinek erről 
az adott információról, eseményről, jelenségről más jut az eszébe, mint az 
átlagembernek. Miért juthat neki más az eszébe? Azért mert fejlett, egye-
di, komplex belső világgal rendelkezik, és amikor ezeket az emlékképeket, 
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információ-blokkokat elraktározza, akkor egészen egyedi színezetet tud 
hozzájuk rendelni a belső világ impulzusai révén. egyedivé teszi ezeket az 
emlékképeket, hogy aztán egészen más kontextusban, a legváltozatosabb 
kombinációkban is elő tudja hívni őket.

Két	következtetés

ha elhitték nekem, hogy a belső világ miért olyan alapvető és meghatározó, 
innen már csak egy lépés, hogy két következtetésemmel is egyetértsenek. 
A kreativitás szempontjából a két legfontosabb nevelési, önnevelési feladat 
a következő: 1. Meg kell teremteni az igényt és a feltételeit annak, hogy az 
agyunknak maradjon ideje, kapacitása arra, hogy a belső világ impulzusait 
társítsa a külső környezeti információcsomagokkal azok elraktározása során. 
2. A másik pedig az, hogy legyen mit társítani, tehát hogy minél fejlettebb, 
gazdagabb legyen ez a belső világ. Az érzelemgazdagság, a motiváltság, a 
megismerni vágyás mind része annak a belső világnak, ami ha nem elég fej-
lett, akkor hiába hagyunk időt rá, hogy társítódjon. 

1.	Igény	a	belső	világ	észrevételére

Az információrobbanás korában veszélyben ez az igény. Ugyanis az emberi 
agy komoly adaptációs nyomás alá kerül. ha megváltozik a környezete, az 
minden biológiai rendszerre egyfajta szelekciós nyomásként nehezedik, és ez 
a szelekció az új környezethez jobban alkalmazkodó genetikai variánsokat ré-
szesíti előnyben. Minél nagyobb a környezetváltozás, annál nagyobb szelek-
ciós nyomásról beszélhetünk. Az agy számára az információ nyilván egyfajta 
környezetet jelent, az agyunk az a szerv, amely mindent feldolgoz és eltárol, az 
információs környezetváltozás tehát óriási adaptációs nyomásként nehezedik 
rá. Agyunk persze keresi a lehetséges menekülés útvonalakat, például egyre 
többen költöznek ki a nagyvárosokból a kistelepülésekre, kihajítják a televízi-
ót, vagy pedig az alkoholizmus és a drogok világába menekülnek, mert nem 
képesek a hihetetlen mennyiségű információt feldolgozni. Az agy leengedi 
a rolót, lila ködbe burkolózik, befelé fordulva próbál a túléléshez szükséges 
örömérzethez jutni. ez nyilvánvalóan nem egy adaptív megoldás. de az sem 
sokkal jobb, ahogy a többségünk hajszolja szelektálatlanul az információt, in-
terneten szörfözget, és a végén azt sem tudja, honnan indult a keresés, csak 

hajtja a kíváncsiság és a megismerés hihetetlen könnyűsége. ez azonban óriási 
veszélyforrás, hiszen a keresgélés közben elveszítjük az igazi belső motiváci-
ót, a megismert új dologhoz már nem rendelünk olyan fokú érzelmeket sem, 
ami nélkül viszont nem lesz tartós az emlékezet. Szörfölgetünk, felszínes in-
formációkkal töltjük meg az agyunkat, ezekből azonban nem lesz kreatív új 
gondolat, mert nincsenek bevonva belső világunk habarcsával, ezért nem is 
lesznek hosszú időre eltárolhatók és előhívhatók. oda lyukadunk ki, hogy a 
lelki elsivárosodás mellett a folyamatos frusztráció, sikertelenség-érzés, csök-
kent kreativitás, együtt krónikus stressz-állapotot hoz létre. És ez az állapot 
magyarázza a pszichiátriai és neurológiai betegségek rohamos terjedését. 
Soha még ennyi szorongásos, depressziós és pánikbeteg nem volt, mint a mai 
civilizált társadalmakban. A WHO kimutatásai szerint is a 2020-as, 2030-as 
évek egészséggazdasági és szociális szempontból legsúlyosabb betegsége a 
depresszió és annak szomatikus következményei lesznek.
 A második probléma, hogy az információrobbanás és a globalizálódás 
miatt a kulturális örökségünk átadása is egyre rosszabb hatásfokú. Miért je-
lent ez óriási veszélyt? Megint csak a biológia példáihoz kell visszanyúl-
nunk, hogy erre magyarázatot kapjunk. A kulturális örökség, a hagyományok 
átadása nyilvánvalóan nem genetikailag kódolt, viszont a biológiai tulajdon-
ságok átörökítése igen. Mi történik akkor, ha a biológiai örökítőanyag átadá-
sa rossz hatásfokú? ez akkor következik be, amikor egy faj számára hirtelen 
és drasztikusan megváltozik a környezet. Remek példát kínálnak erre azok a 
fonálférgek, amelyek meleg hőforrásokban éldegélnek, de időnként mélyebb 
talajrétegekben egy másik ér is bekapcsolódik az életük teréül szolgáló for-
rás vizébe, hirtelen több fokkal is megváltoztatva annak hőmérsékletét. ez 
pedig egy ilyen primitív élőlény számára hihetetlen nagy környezetválto-
zás. hogyan képes a faj ezt túlélni? Úgy, hogy felpörgeti a mutációs rátát. 
A mutáció azt jelenti, hogy a genetikai örökítőanyag, a dnS, a szaporodás, 
a duplikálódás során megváltozik. tehát pontatlan lesz a másolás, másolá-
si hiba történik, ez a mutáció. Azért jó a fajnak, hogy felpörgeti a mutáció 
gyakoriságát, mert bár a genetikai örökítőanyag-változások véletlenszerű 
események, mégis nagyobb valószínűséggel keletkezik egy olyan variáns, 
amely már túl tud élni az új körülmények között is. de ennek van egy jelen-
tős mellékhatása is – rengeteg torzszülött is keletkezik.
 óriási a környezetváltozás az agyunkat körülvevő információs közegben. 
ez lerontja a kulturális hagyományok átörökítésének hűségét, hatékonyságát, 



46 47

és ennek is megvannak a maga torzszülöttei: a terrorizmus, a vallási szekták, 
az elmagányosodás és az önzés. ezek közül én az önzést tartom a legkriti-
kusabbnak mai társadalmi fejlődési fázisunkban, ezért ezzel foglalkoznék ki-
csit részletesebben. Az okot – a kulturális hagyományok romló átörökítésén 
kívül – a kisközösségek hiányában látom. ennek magyarázatára is mondok 
egy biológiai példát: a vérszívó denevérek példáját. ezek az állatok 30-35 fős 
kolóniákban élnek dél-Amerika dzsungeleiben, és mindig éjszaka indulnak 
vadászatra. általában csak egy-két denevér talál egy megfelelő méretű em-
lősállatot, amelynek a véréből jól tud lakni. A nappalaikat azzal töltik, hogy 
egymást vakarásszák, elsősorban a hasi tájékon, így tájékozódva arról, hogy 
melyikük lakott jól az elmúlt éjszaka. Amelyik jól lakott, attól kérnek. A dene-
vérek képesek felöklendezni a vért, és szájból szájba táplálják az éhen maradt 
társaikat. Mikor járna legjobban egy denevér? ha bárkitől kérne, mindig kap-
na, de ha tőle kérnek, ő senkinek sem adna. Így jutna a legtöbb tápanyaghoz, ő 
lenne a legfittebb, és ami a kulcsfontosságú, ő lenne a legszaporodóképesebb. 
Mert az állatvilágban ez tisztán a fizikai fittségtől függ. ha ő lesz a legszaporo-
dóképesebb, ebből az következik, hogy az ő génjei fognak a leghatékonyabban 
terjedni a közösségben a generációváltások során. Azonban az ő génjei erre az 
önző viselkedésre hajlamosító gének, tehát egy idő múlva az egész populáció 
ilyen önző egyedekből fog állni, ez pedig az egész közösség kipusztulásával 
fenyeget. hogy ez miért nem így történik, arra nagyon egyszerű a magyarázat. 
ezek a denevérek nem véletlenül élnek 30-35 fős közösségekben, hanem azért, 
mert az agyuk pontosan annyira fejlett, hogy egy ilyen méretű populációban 
tudják tökéletesen nyilván tartani, hogy kivel hányadán állnak. Ki az, aki ha 
kértem, adott, és ki az, aki nem adott. És aki nem adott, annak ők sem adnak. 
Így az önző denevérek szépen kiszorulnak a populációból és éhen pusztulnak. 
Tehát egy olyan, genetikailag zárt közösségben, ahol a közösség mérete akko-
ra, hogy azon belül az adott fejlettségű agy monitorozni képes a viszonosságot, 
folyamatosan nyilvántartani a szociális kapcsolatrendszerét, abban a közös-
ségben a természetes szelekció az önzetlen viselkedést részesíti előnyben, az 
fog terjedni. de egy olyan közösségben, amelynek a mérete meghaladja az 
agynak ezt a kapacitását, ott az evolúciós szelekció az önző viselkedés terjedé-
sének fog kedvezni.
 tudjuk, hogy az emberi faj, amikor első közösségeit alkotta 50-100 ezer 
évvel ezelőtt, maximum 200 fős törzsi közösségekben élt, és ma is, ha meg-
nézzük a természeti népeket Afrika, dél-Amerika dzsungeleiben, csak száz-

kétszáz fős törzsi közösségeket alkotnak. Az optimálisan működő középüze-
mek, az egyházközségek, a valóban hatékonyan működő civilszervezetek 
is száz-kétszáz fősek. ha megnézzük egy városi ember telefonos noteszát, 
legfeljebb száz-kétszáz nevet találunk benne. Az emberi agy ma sem képes 
többre, mint hogy ezen a körön belül nyilvántartsa a szociális kapcsolatrend-
szerét, azt, hogy kivel hányadán áll. de mi nem ekkora közösségben élünk, 
hanem jóval nagyobb nemzeti, nagyvárosi, akár munkahelyi közösségekben. 
Ez pedig egy olyan embertípus kialakulásának kedvez, amely kis közösség-
ben (család, esetleg falu, munkahely) még együttműködő, de egy nagyobb 
közösségben, mint amilyen a város, nem beszélve a nemzeti közösségről, 
ott már önző és kihasználja mások altruizmusát. Mi van akkor, ha az önző 
embereknek a közösség méretéből fakadó szelekciós előnye ahhoz vezet, 
hogy nagyon elszaporodnak egy közösségben? erre ad választ másik ked-
venc példám, a nyálkagombák vagy nyálkás penész esete. Nem kell nagyon 
visszamenni a történelembe, elég 1956-ig, hogy találjunk szép számmal 
olyan embereket, akik akár az életüket is hajlandók voltak nemzeti közössé-
gükért áldozni. Ma mit tapasztalunk? Inkább megmosolyogják az önzetlen 
nemzeti gesztusokra hajlamos embert, sőt a média bizonyos szektorai is ezt 
erősítik meg, az egyéni érdek mindenekfölöttiségét hirdetik, ami sajnos nem 
kedvez a nemzete iránt önzetlen embertípus kifejlődésének, inkább az önzés 
terjed. Hogy ez hova vezethet, arra mondanám a nyálkagomba-példát. Ezek 
a nyálkáspenész-telepek egysejtű, külön-külön mozgásra képes egyedekből 
állnak. A telepnek minden egyes sejtje képes külön mozogni az állábaival, 
amöboid mozgással, és mivel az állábakkal „könyökölni” is lehet, így egy-
mást szorítgatják ki a jobb tenyészhelyekről, mert mindegyik több nedves-
ségre vágyik, hogy maga szaporodhasson. Viszont amint az egész telep, az 
egész közösség léte veszélybe kerül, például kiszáradás révén, ezek az önző 
penészgomba-sejtek rögtön önfeláldozóvá válnak. Legalábbis egy bizonyos 
százalékuk differenciálódik az egységes telepből, spóratartó szárat képez, 
eközben ezek a sejtek kiszáradnak és elpusztulnak, de elérik azt, hogy a spó-
rává alakult társaikat kiemelik a nyálkából, így azokat a szél elröpítheti egy 
jobb tenyészterületre, ahol újabb telepeket alkothatnak. tehát egyesek felál-
dozzák magukat, hogy a faj fennmaradhasson. Akár a nyálkás penésztől is 
nyugodtan tanulhatnánk. de továbblépek. A nyálkás penész fajban keletke-
zett egy új genetikai variáns. A biológusok kb. harminc éve vették észre ezt a 
mutánst, amely soha nem volt hajlandó szárrá alakulni, mindig csak spórává, 
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sőt olyan kémiai anyagot választott ki magából, ami a környezetében lévő 
sejteknek viszont a szárrá alakulását indukálta. Tehát ez a pofátlan egyed 
nem elég, hogy sohasem áldozza fel magát, de a környezetében lévőket meg 
kimondottan kényszeríti arra, hogy ezt tegyék. (talán Önök is tudnának is-
merős példát, még a nyálkásság is stimmel....) ha megnézzük a szelekció 
irányát az egyedek szintjén, tehát hogy az vajon melyiknek kedvez – elég 
egyértelmű, hogy az önzőnek, hiszen jöhet bármilyen kiszáradás vagy vész, 
ő mindig spórává alakul, őt a szél mindig továbbviszi és alakíthatja az újabb 
telepeket. de ha a szelekciót a populáció, a telep, a közösség szempontjá-
ból nézzük, akkor megfordul az irány. Leírták ugyanis, hogy ha ennek az 
önző variánsnak a százalékos aránya elér egy bizonyos szintet, akkor annyira 
megrövidülnek a spóratartó szárak, hogy a spórák beleragadnak a nyálkába 
és az egész telep elpusztul. tehát egyedek szintjén a szelekció az önző va-
riáns terjedésének kedvez, de az evolúció betett egy féket, mert a közösség 
szempontjából megfordítja a szelekció irányát: minél több van ebből az önző 
variánsból, maga a közösség annál kevésbé lesz versenyképes, sőt egy idő 
után akár a kipusztulás is fenyegetheti. 
 Érdemes ezen a példán elgondolkodni az európai uniós csatlakozást kö-
vetően. ne gondolja senki, hogy ha a jövő európájában netán a határok is 
eltűnnek, akkor mindegy lesz, hogy az egyes nemzetek polgárai hogyan vi-
szonyulnak a saját közösségükhöz. Azok a nemzetek, amelyek polgárainak 
mindegy, hogy hol vállalkoznak, hol létesítenek munkahelyeket, fizetnek 
adót vagy végeznek karitatív tevékenységet, mert nekik csak az egyéni profit 
maximalizálása a fontos, azok a nemzetek szerintem a jövő egyesült európá-
jában halálra vannak ítélve.

2.	A	belső	világ	gazdagítása

hiába vannak meg a feltételek és az igény a belső világ bevonására a tanu-
lási és memóriafolyamatokba, ha ez a belső világ szegényes és hiteltelen. 
A második legfontosabb nevelési és önnevelési feladat tehát a belső világ 
gazdagítása. ennek legfontosabb módja a művészeti nevelés, a katartikus 
élmények nyújtása, méghozzá elsősorban a középiskolában. ezt én a parla-
menttől kezdve az akadémián keresztül minisztériumi rendezvényekig több 
előadásban elmondtam. Sőt, a bizonyítékokat is felsoroltam, hogy miért kel-
lene a középiskolában művészetekkel foglalkozniuk a gyerekeknek. nem 

kell megtanulniuk matematikából vagy fizikából az egyetemi anyagot, azt 
majd ott megtanulják. A középiskolában az érzelemvilág gazdagítása len-
ne a legfontosabb. Járjanak színjátszó körbe, szavaljanak, írjanak verseket, 
foglalkozzanak muzsikával. ha nincs kedvük hangszeren játszani, akkor jár-
janak kórusba. Rajzoljanak, fessenek, alkossanak bármit. És nem mindegy, 
hogy ezeket milyen tanárok oktatják. Ha a gyerekek csak röhögni járnak be 
az énekórára, ha az énektanár sem hiszi el, hogy neki igenis van mit nyújtani, 
van értelme annak, hogy ő a muzsika szépségére tanítja a gyerekeket, akkor 
soha az életben nem fogja katartikus élményekhez juttatni őket. ezért a peda-
gógusképzés szintjén is óriási tennivalóink vannak, de a középiskolai tanterv 
koncepciójában is sok változtatni való lenne. Úgy hallom, hogy azt az egy 
darab énekórát is meg akarják szüntetni, és nem tudom, hogy a művészet-
történet-oktatásra milyen jövő vár. Ugyanilyen fontos az érzelemvilágunk 
gazdagítása mellett a pozitív gondolkodás, az erkölcsiség, a megismerni vá-
gyás kialakítása például erkölcs-etika oktatás keretében, ezt is vissza kellene 
hozni a középiskolákba. Mindezt pedig megfelelő példaadással kellene pá-
rosítani. És ehhez kapcsolódik másik oldalról a kisközösségek létrehozása és 
fenntartása, éppen a már említett okokból, tehát a kulturális hagyományok 
jobb átörökítése céljából. talán így lehetne legjobban kreativitásunkat és az 
együttműködő szellem erejét közös felemelkedésünk szolgálatába állítani.
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Az	intenzív	terápia

A kritikusan súlyos állapotban lévő beteg-
nél az életfenntartó funkciók, a keringés, 
légzés, vese, májműködés, idegrendszer 
jelentősen károsodott. A gyógyító beavat-
kozások célja az életveszély elhárítása, az 
állapot stabilizálása az alapbetegség, a szö-

vődmények sikeres kezelése érdekében. Szoros, folyamatos orvosi és ápolói 
felügyeletre van szükség, hiszen a beteg állapota egyik pillanatról a másikra 
változhat, rosszabbodhat, ami gyors és adekvát beavatkozást igényel. A kli-
nikai tünetek, az alapvető életfunkciók műszeres ellenőrzésével és laborató-
riumi, orvos-kémiai és mikrobiológiai vizsgálati leletek birtokában, a beteg 
állapotát folyamatosan értékelni kell, gyors, határozott döntésre van szükség, 
az optimális és a rendelkezésre álló eszközök és lehetőségek teljes beveté-
sével. Nem túlzás azt mondani, hogy az esetek nem kis részében az intenzív 
osztály gyógyító tevékenysége az élet és halál mezsgyéjén mozog, amikor 
nem az alapbetegség gyógyítása, hanem az élet megmentése a tét. 
 Az intenzív terápia csapatmunka, hiszen csak akkor eredményes a gyó-
gyítás, ha a betegség és az állapot természetének, jellegének megfelelő 
interdiszciplináris összefogással, koordinált együttműködéssel végezzük 
munkánkat.
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Az	intenzív	terápia	interdiszciplináris	csapatmunka

 

Az intenzív terápia lényege, tehát a kritikusan súlyos állapotban lévő be-
teg orvoslása. Romhányi György professzor, mesterünk tanításainak minden 
erre vonatkoztatott üzenetét magunkévá kell tennünk. talán az intenzív te-
rápia világa az, ahol tanításának egyik fontos üzenete számunkra a legtöb-
bet ér: Az „igaz pillanat” nagyrabecsülése, ami útmutató mindazok számára, 
akik naponta szembesülnek a súlyos, életveszélyben lévő beteg kezelésének, 
gyógyításának, ápolásának minden kihívásával. Kritikus helyzetben határo-
zott és időben meghozott döntésekre van szükség. nem mulaszthatjuk el az 
„igaz pillanatot”, nem késlekedhetünk, mert visszafordíthatatlanul elveszt-
jük a gyógyulás esélyét.
 tudatában kell lennünk az orvoslás lehetőségének határaival, ezen belül 
azonban késlekedés nélkül szakmailag megalapozott döntéseket kell hoz-
nunk, szakmai és morális felelősséggel. Kellő kritikával, minden önámítás 
nélkül kell elfogadnunk és alkalmaznunk a valóban bizonyított gyógyítási 
elveket, evidenciákat és saját tapasztalataink figyelembevételével kell hatá-
roznunk. ennek szellemében és tudatában a továbbiakban áttekintjük azokat 
a jellegzetességeket, az intenzív betegellátás legfontosabb orvosi, szakmai, 

1. ábra. Az intenzív terápia szoros együttműködést igénylő csapat munka, a betegek folya-
matos orvosi és ápolói felügyeletével, speciális diagnosztikai, műszeres és szervpótló eszkö-
zökkel laboratóriumi, bakteriológiai háttérrel.
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etikai elemeit, melyek meghatározó jelentőségűek a diszciplína klinikai, 
gyógyító, tudományos és gyakorlati világában.
 Az intenzív betegellátás európai és hazai történetét és fejlődését általá-
ban két jelentős időperiódusra lehet osztani. A hatvanas években a kórházak, 
klinikák intenzív osztályain ápolt betegek a mai átlagnál fiatalabbak voltak 
és leggyakrabban légzési elégtelenség, vagy egyfajta életfunkció zavar miatt 
igényeltek kezelést (nagy műtétesek posztoperatív kezelése, trauma, meta-
bolikus zavarok, acidózis, mesterséges táplálás igénye, veseelégtelenség). A 
betegek életkilátása, a teljes túlélés esélye jó, a mortalitási ráta viszonylag 
alacsony volt. A súlyos betegek kezelési költsége, ha nehézségek árán is, de 
általában belefért a kórház költségvetésébe. A betegek felügyelete, a sze-
mélyi és tárgyi feltételek egy helyre koncentrálása az intenzív osztályokon 
racionálisan és gazdaságosan biztosította az életfenntartó beavatkozások, a 
beteg felügyelet, a monitorizálás optimális feltételeit.
 Az 1980-as évektől napjainkra a helyzet alapvetően megváltozott. Az in-
tenzív terápiát igénylő betegekre jellemző az előrehaladottabb átlag életkor, a 
több-szervi elégtelenség, gyakori a szeptikus állapot, ezért magasabb a morta-
litási ráta, rosszabbak az életkilátások (különösen a várható életminőség szem-
pontjából) és a betegek kezelési költsége óriási mértékben emelkedett. A jelentős 
költségnövekedés ma is komoly nehézségeket okoz a kórházi menedzsmentnek.
 A kritikus állapot az alapbetegség progressziójának, szövődményeinek kö-
vetkezménye, ami a szervezet életfunkcióit érinti, és ami a szervrendszerek, 
szervek, élettani regulációs mechanizmusok, celluláris-subcelluláris elemek sú-
lyos betegsége, károsodása. ebben az állapotban az alapbetegség belgyógyásza-
ti, sebészeti, ideggyógyászati, traumatológiai, vagy más specialitások diszcipli-
náris vonásai háttérbe kerülnek, mivel az életfenntartó alapvető szerv funkciók 
zavara, károsodása uralja a klinikai képet. veszélyben vannak a sejt-funkciók, a 
metabolikus folyamatok, romlott a sejtek oxigénellátása, a szervezet életfenntar-
tó celluláris funkciói vannak veszélyben. A diszciplináris orvosi diagnosztikai, 
terápiás gondolkodás helyett az életet veszélyeztető kóros celluláris funkcionális 
zavarok kezelése kerül előtérbe. A terápia fókuszában ez áll. Gondoskodni kell 
a sejtek oxigén ellátásáról, fenn kell tartani az adekvát vérkeringést, biztosítani 
kell a megfelelő szövet perfúziót, meg kell szüntetni az oxigén-hiányos állapo-
tot, helyre kell állítani az életműködések feltételeinek egyensúlyát. 
 Ez a fajta megközelítés eltér az orvosi gyakorlatban korábban általános és 
szakági, specialista alapú tradicionális gyógyító szemlélettől. előtérbe kerül a 

szervfunkciók támogatása, mesterséges fenntartása, a gépi lélegeztetés, mes-
terséges keringéstámogatás, művese kezelés. Az életet veszélyeztető kóros 
celluláris funkcionális károsodások kezelésében kulcsfontosságú a folyadék és 
só-háztartás, a sav-bázis egyensúly, az anyagcsere (energiaforgalom, mester-
séges táplálás etc.), a véralvadás és immunvédekezés zavarainak célzott kor-
rekciója. A szeptikus állapotokban a fertőzés forrásának eliminációja, a célzott 
antibiotikum és immunterápia, valamint a szervezet védekezőképességének 
kiegészítő támogatása. A terápiás stratégiát a kórlefolyás adott szakaszásznak 
megfelelően kell alkalmazni. A szervek, szervrendszerek funkcionális károso-
dása, a folyamat progressziója a sejtműködés molekuláris szintjéig vezet. ezen 
a bonyolult úton a betegellenőrzés és betegfelügyelet korszerű műszeres és 
biokémiai módszereivel gyűjtött információk birtokában kell gyorsan dönteni 
és eljutni a hatékony terápia haladéktalan megkezdéséhez.
 Azt mondhatjuk, tehát, hogy a kritikus állapotban a szervezet, a szervek 
elemi alkotórészei, a sejtjei betegek, súlyosan betegek. A sejtek haladéktalanul 
életmentő segítségre szorulnak, hiszen csak az irreverzibilis károsodások mani-
fesztációja előtt van esély a progresszió megállítására, a sejtek újraélesztésére. 
Az esély nem más, mint a döntés és a cselekvés igaz pillanatának felismerése. Az 
időfaktor, az időablak meghatározó jelentőségű, amire mutatunk néhány példát.

Kritikusan	súlyosan	beteg	célzott	intenzív	terápiája

2. ábra. A fenyegető életveszélyben lévő beteg általános, állapotáénak, a szervek, szervrend-
szerek működésnek, a sejtek életműködésének megítélése az általános diagnosztika gondolat-
ment szerint vezet a sejtélettani gondolkodás irányában.
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 Légzési elégtelenség kialakulhat mellkasi trauma, gyulladásos tüdő meg-
betegedések, légúti obstrukció, pulmonális pangás, idegrendszeri betegségek 
légzőközpont bénulás következtében. A betegség progressziója oda vezethet, 
hogy mesterséges gépi lélegeztetéssel kell gondoskodnunk a szervezet meg-
felelő oxigén ellátásról, légcseréjéről, ami lényegében szerv-pótló illetve 
szervműködést támogató terápia.
 Az intenzív terápia történetének emlékezetes egész európát megrázó ese-
ménye az 1950-es évek polyomyelitis járványa Koppenhágában. A légzés-
bénulás állapotában lévő betegek tartós mesterséges lélegezetését, az ú.n. 
„vas-tüdő”-vel végezték egy erre a célra kialakított nagy kórteremben. Az 
így szerzett tapasztalatok birtokában, a későbbiekben évtizedek kutatómun-
kájának eredményeként olyan lélegeztető gépeket fejlesztetek ki, melyek 
a légzés élettani és anatómiai sajátosságait figyelembe bevéve a legkisebb 
megterhelést okozták a kardio-pulmonális rendszer működésében.
 Az ARdS (Adult Respiratory distress Syndrome) az akut légzési elégte-
lenség speciális esete. Különböző akut tüdőkárosodások okozta légzési elég-
telenség, melyre a tüdő-oedema, légszomj és hypoxaemia jellemző. ARdS 
okai közül kiemelhető a trauma, vérzés, akut hypovolaemia, nagy felületű 
égés, pulmonalis, extrapulmonalis szepszis. Az életveszélyes progresszív 
oxigén hiányos állapot, hypoxia miatt szervpótló mesterséges gépi lélegezte-
tésre van szükség. Az ARdS halálozási arány minden terápiás erőfeszítésünk 
ellenére napjainkban is 40-50% körüli. A betegség korai felismerése és az 
időben megkezdett adekvát terápia, az optimális mesterséges gépi-lélegezte-
tés bevezetése az oxigén-hiányos állapot megszüntetése a betegség gyógy-
ulásának esélyét növeli!
 Kezdetben a mesterséges lélegeztető gépek, respirátorok a légzőrendszer 
mechanikai károsodását kompenzálták, biztosítva az élettani igényeknek 
megfelelő belégzési és kilégzési volument, nyomásviszonyokat, fenntartva 
ezzel a szükséges alveoláris ventillációt.  
 A mechanikai terhelés következményeit a légcserében résztvevő alveolusok 
és a kis és nagyvérköri keringés szenvedte el. A volumen kontrollált és nyomás-
vezérelt gépek mellett ma már olyan eszközök, rendszerek állnak rendelkezés-
re, melyek a nyitott szívműtéteknél használt szív-tüdő pumpához hasonlóan 
működnek. Az extrakorporális membrán oxigenátor (eCMo) segítségével, 
melyet hazánkban is alkalmaznak, a keringő vér oxigenizációját tartósan lehet 
biztosítani oly módon, hogy a rendszer a tüdők teljes funkcióját képes átvenni.

Az intenzív terápia talán legrégebben figyelemmel kísért és az orvosi te-
vékenység fókuszában tartott megbetegedése a sokk.  A sokk a kiváltó fo-
lyamattól független keringési elégtelenség, amely az életfontosságú szervek 
oxigénhiányos állapotához és anyagcsere folyamataiban kialakult súlyos 
károsodásához vezet. A sokk által kiváltott reakciók a folyamat kezdetén 
visszafordíthatók (reverzibilis szakasz), ám hosszabb fennállásuk esetén 
egyes szervek visszafordíthatatlan (irreverzibilis) károsodása jön létre. ha 
a keringő vér mennyisége csökken, hypovolaemiás sokkról beszélhetünk. 
A vértérfogat csökkenés kialakulhat ion- és vízvesztés, hányás, hasmenés, 
kiszáradás következtében, vérplazma vesztése például égési sérülés miatt, 
vérzés, vérvesztés következtében. Kardiogén sokkhoz vezet a szív teljesí-
tőképességének csökkenése, melynek közvetlen oka lehet a szívizom ösz-
szehúzódásának károsodása: szívinfarktus, szívbillentyűhibák, szívfejlődési 
rendellenességek, szívritmuszavarok, a szív telődésének károsodása, a szív-
burok gyulladása, a szívburokban felszaporodó folyadék (szívtamponád), 
tüdőembólia, feszülő légmell.  A keringési elégtelenség speciális formája az 
allergiás, anaphylaxiás és súlyos szepszis következtében kialakuló sokk.
 Az ijesztő klinikai tünetek (sápadtság, hideg verejtékezés, alacsony vér-
nyomás, könnyen elnyomható gyors pulzus, zavartság) kórélettani hátteré-
ben a szervezet szervei, szövetei oxigén ellátásának súlyos zavara, a szöveti 
hypoxia áll. A szövetek vérellátása elégtelen, a mikrocirkuláció regulációs 
rendszere megbomlik, a sejtek normális működése nem tartható fenn. A 
súlyos állapot azonnali beavatkozást sürget. Meg kell szüntetni a keringé-
si elégtelenség okát, vérzéses sokk esetén vér transzfúzióra, folyadék hiány 
esetén volumenpótlásra van haladéktalanul szükség.
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Keringési	elégtelenség	–	sokk

Az időfaktor jelentősége a sokk kezelésében is egyértelmű. Az „igaz pilla-
nat” a tennivalókat illető döntés halaszthatatlan ideje. Késlekedésnek nincs 
helye. A vérzéses sokk állapotában lévő beteg túlélési valószínűsége az idő 
múlásával percről percre romlik: 10-20 perc után 70-80%, 60 perc után csu-
pán 10% a túlélés esélye.

A vérzéses sokkban töltött idő és 
a túlélés valószínűsége közötti összefüggés

3. ábra. A keringési elégtelenség, sokk következtében, az elégtelen szöveti perfúzió miatt a 
szövetekben oxigén hiány, hypoxia alakul ki. Az oxigén felhasználás és kínálat egyensúly za-
vara - az állapot progressziója következményeként - a sejtek pusztulásához, sejthalálhoz vezet.

Érdemes megemlíteni a laikusok körében is ismert és a hirtelen szívhalál 
esetén alkalmazott kardio-pulmonális újraélesztés, reszuszcitáció legfonto-
sabb tézisét: a keringés megállás súlyos következménye az agyi hypoxia. A 
véráramlás hiányát a központi idegrendszer legfeljebb 4 percig képes eltűrni. 
ez idő után progresszív, irreverzibilis agyi károsodás, agyhalál alakul ki. Az 
időablak 4 perc. ez az idő azonos az „igaz pillanattal”. ennyi idő áll rendel-
kezésre a felismerés, döntés és cselekvés beavatkozási folyamatára. 
 A szeptikus infekció egy rendkívül bonyolult jellegzetes kórélettani ese-
mény-sorozatot, a szisztémás gyulladásos válaszreakciót (SIRS  - Systemic 
Inflammatory Response syndrome) indítja el a szervezetben. Az állapot prog-
ressziója a fertőzés intenzitásától a szervezet védekezőképességétől, tartalék 
erejétől, a szeptikus reakció súlyosságától, a kardiopulmonális rendszer érin-
tettségétől függően végül többszervi elégtelenség kialakulásához vezethet.
 A kórlefolyás rendkívül gyors lehet, ezért akár 24–48 órán belül kiala-
kulhat a többszervi elégtelenség. Érthető, hogy intenzív terápia minden 
rendelkezésre álló lehetőségét be kell vetni. Invazív hemodinamikai moni-

4. ábra. Vérzéses sokkban lévő betegnél a túlélés esélye progresszíven csökken, amennyiben 
a beteg a megfelelő kezelést nem kapja meg: 30 perc után a túlélés esély 50% körüli.
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torozással, korszerű gépi lélegeztetési technikával, szervpótló eljárásokkal 
(hemodialízis), szeptikus sokk esetén kombinált katecholamin terápia alkal-
mazásának lehetőségével kell felkészülnie a betegség kezelésére.
 A szervezetet érő káros inzultus hatására (trauma, infekció, égés, műtét, 
stb.) a szervezet mobilizálja védekező rendszerét, ami egy olyan kaszkád me-
chanizmust, egy gyulladásos láncreakciót indít el, melynek egyik oldalán a 
proinflammatorikus citokin produkció másik oldalán az antiinflammatorikus 
regulációs rendszer bonyolult, egymással összefüggő gátló és aktivációs mediá-
torai dolgoznak. Cytokinnek termelésével, a leukocyták, makrophágok aktiváci-
ójával inflammatorikus molekulák szabadulnak fel. A celluláris hypoxia követ-
keztében laktát acidózis alakulhat ki, arachidonsav metabolitok szabadulhatnak 
fel, oxigén szabadgyökök, képződnek, és az oxidatív/antioxidáns egyensúly fel-
borulása miatt oxidatív károsodást szenvedhetnek a sejtek, szövetek. Az érpálya 
endothél károsodása miatt az életfontos szervek, szervrendszerek szinte egyszer-
re szenvednek súlyos funkcionális károsodásokat. A SIRS, szepszis, szeptikus 
sokk hathatós segítség nélkül fatális többszervi elégtelenségbe torkollhat.

Gyulladásos	szisztémás	válasz	reakció

 
5. ábra. A gyulladásos szisztémás válaszreakció a szervezet egészének védekező válasza a 
szervezetet érő infekcióra, vagy egyéb agresszív behatásokra. A szabályzó és védekező rend-
szer generalizált súlyos károsodása fatális sok-szervi elégtelenséget okozhat.  

 Az eddigiekben nagy vonalakban áttekintett patológiás események prog-
ressziójának utolsó szakaszaira – tekintet nélkül az betegség előzményeire 
- jellemző a sejt hypoxia, a szervezetet alkotó sejtek toxikus károsodása. A 
szervezetet alkotó élő elemek, a sejtek vannak fenyegetett, életveszélyes ál-
lapotban. Be kell avatkoznunk, haladéktalanul meg kell kezdeni a sejtek élet-
ben tartását, újraélesztését, meg kell állítani az élő sejtek pusztulását, meg 
kell előzni az irreverzibilis sejt nekrózis kialakulását, a sejthalált. A betegség 
lefolyásának ezen szakaszában az intenzív terápia elsősorban a sürgető sejt-
életmentő akciókra koncentrál. Az intenzív terapeuta laboratóriumi leleteket, 
az eszközös és a fizikális vizsgálat eredményeit ennek tükrében értékeli, és 
ennek megfelelően hozza meg döntéseit. 
 A sejtek életveszélyben vannak, fenyeget a sejtpusztulás, sejt nekrózis, 
sejthalál: a sejtek belső integrált működése, a molekuláris celluláris regulá-
ciós rendszerek, az életfenntartó sejtfunkciók, a sejt energiatermelő mecha-
nizmusai károsodnak, a celluláris életciklus felbomlik!
 Molnár zsolt professzor, a szegedi orvosegyetem Aneszteziológiai és Inten-
zív terápiás Intézet tanszékvezetőjének mottója pontosan jelezi a tennivalók 
lényegének indokát: „A diagnózis ráér, de a sejtek türelme véges!” . A gyógyí-
tó tevékenység során a kóros folyamatok ezen stádiumában háttérbe szorul a 
diszciplináris szemlélet. Betegünk ez esetben már nem „belgyógyászati” vagy 
„sebészi”vagy „nőgyógyászati” beteg, hanem egy „kritikus állapotban lévő”, 
életveszélyben lévő beteg („critically ill patient”), aki speciális ellátást, életmen-
tő terápiát és beavatkozásokat igényel. A gyógyítás orvosi szemléletében domi-
nál az interdiszciplináris felfogás, a kórélettani, sejtbiológiai szemlélet, melynek 
alkalmazásával és teljes bevetésével van esély a túlélésre.
 A súlyos szeptikus állapot halálozási aránya nagyon magas: 40–50% 
körüli hazai adataink alapján. ez más megközelítésben azt jelenti, hogy a 
túlélés esélye 50–60%. tehát ha az orvosi döntés időben megtörtént és a 
beavatkozás adekvát, van esély a túlélésre.
 Az intenzív terápiában a mérlegelésre és döntésre fordítható idő korlátozott, 
gyakran órák, percek alatt kell dönteni!  A késlekedő döntésnek fatális, irre-
verzibilis következményei lehetnek. Az orvos döntésének alapja a betegségre 
vonatkozó evidenciák, az adott betegcsoporton végzett vizsgálatok statisztikai 
értékelése, eredményei, a szakmai irányelvek, guideline-ok, a tudományos meg-
figyelések, az egyéni tapasztalatok, az adott betegen végzett megfigyelések, a 
vizsgálati, laboratóriumi leletek, a diszciplináris konzultációk konklúziói. 
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A	döntési	folyamat

 

 
Az intenzív betegellátásban a végső szót az intenzív terápiás orvos mondja 
ki.  Az orvos döntése óriási felelősség. A napjainkban igencsak nagyra tartott 
és gyakran számon kért evidenciák, az evidencia alapú orvoslás (evidence 
based medicine) konklúziói egy adott, szelektált beteg csoportra, vagyis 
„betegségre” vonatkoznak. Figyelembe kell venni azonban azt, hogy a be-
teg emberek, egyének, személyek és nem pedig betegcsoportokat formáló 
egységek. Az evidencia alapú ajánlásokat ennek tudatában kell alkalmazni. 
nem szabad elfelejtenünk hypocrates örökérvényű mondását, különösen az 
intenzív betegellátás világában: „nem a „betegséget”, hanem a beteget kell 
gyógyítanunk!”. Az orvos szakmai tudása, tapasztalata, egyénisége és felelős 
döntése az evidencia alapú orvoslás ajánlásaihoz és gyakorlatához hozzá-
adott érték! 

6. ábra. Az orvosi beavatkozás széles alapokon nyugvó döntési folyamat.  A rendelkezésre 
álló információ integrált értékeléséhez és a döntéshez rendelkezésre álló idő korlátozott, a 
késlekedés fatális következményekkel járhat. 

 A döntéshozás türelmi ideje véges!  dönteni és időben cselekedni kell. 
ennek jelentőségét láttuk lélegzési elégtelenség, sokk, újraélesztés és a szep-
tikus betegek kezelése esetén is.
 Romhányi György professzor, tanítómesterünk, atyai barátsággal, néha 
szigorú komolysággal és figyelmeztetően mutatta meg sokunknak az orvosi 
tevékenység lényegét, ami az intenzív terápia gyakorlatának vezérelve.
 
„Mert	van	az	„igaz	pillanat”,	tudod?…de	az	hamar	elmúlik…”
„Dönteni	kell!”
„Mit	kell	tudnia	a	jó	orvosnak?	
Tudnia	kell,	hogy	meddig	KEll	és	meddig	szABAD	gyógyítani…
Nehéz?	Pokolian	nehéz!!!”
(Romhányi	György)

Köszönet és örök hála ezért! Boldog és büszke vagyok, hogy tanítványa le-
hettem.

Irodalom
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Prof. Dr. szirmai imre

egyetemi tanár, professzor

A	konzílium

Amikor a tanácsadók kellemetlenül elsza-
porodtak, és a látogatók, önjelölt utódok, 
tanártársak valamennyien segíteni akartak, 
és a javaslatoktól egyre több gyógyszer 
került a lázlapra, amelyik a sok forgatástól 
kettészakadt, és az összeragasztásnál egy 

darab elveszett belőle, és a formális és informális vizitek a „különszoba” 
minden szabályát felborították, amikor a nővérek kezdtek kifáradni, akik 
egyre többet kávéztak és egyre többet sóhajtoztak és napok óta senki nem 
mosolygott, akkor az adjunctus, akit az egyik szókimondó nővér cigányosan 
„aggyinktos”-nak nevezett, azt mondta a gyakornoknak: 
 „Szedd össze a beteg összes cuccát, elmegyünk a Mesterhez tanácsot kérni”. 
 A gyakornok, minden gyakornokok leggyorsabbika, aki valamivel gyor-
sabb volt, mint amennyire alapos, kihúzogatta a papírtömegek alól az össze-
hányt laboratóriumi leleteket, a lepedőnyi méretű röntgenfilmeket, amelyek 
kissé gusztustalan barna borítékokban rejtőztek, az észlelőlapok kötegeit, a 
mindig utólag írt „jól van…jól van, …jól van”  bejegyzésekkel, és az éjsza-
kás nővérek kaparásaival, a kórrajz szamárfüles fedelét lesimította és gyor-
san kiegészítette a megfelelő rovatban a decursust.
 „..és akkor hova is megyünk? – kérdezte a leggyorsabb gyakornok – és 
miért hozzá, hiszen a Mester kórboncnok, …és tőle kérdezünk? 
 Pontosan - mondta az adjunctus. tőle! Mi a dolgokat elölről nézegetjük, a 
vakulásig. És minél többet nézzük, annál inkább csupán azt látjuk, amit látni 
szeretnék. Ilyenkor fontos megtudni valakitől, hogy a dolgok hogyan néznek 
ki visszafelé. 
 Ezt a gyakornok nem értette. A gyakornokok pragmatikusan gondolkod-
nak - az idő ilyen visszafelé futtatásában teljesen gyakorlatlanok. A májusi 
nagy melegben az adjunctus arra gondolt, hogy ilyenkor a kollégium déli 
fekvésű szobáiban pokoli volt a hőség, a vizsgák előtt vizes lepedőkbe cso-
magolták magukat, úgy próbáltak tanulni, a szobák fala éjszaka is ontotta a 
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meleget, enyhet a hajnal sem hozott, a türelmetleneket már egyetlen pohár 
sör is ledöntötte… de jó, hogy már vége van!
 Már várja magukat – mondta a kedves arcú titkárnő, aki vagy szerelmes le-
hetett a Mesterbe vagy anyai gondoskodással vette körül, az eredmény ugyan-
az, mert mindenkit azonnal védett és támogatott, aki a Mesterhez jött, mert 
nem lehetett tudni hogyan végződnek a látogatások.” tessék csak bemenni”. 
 tiszteletem - mondták egyszerre. A gyakornok-fegyverhordozó, kissé 
lazábban szorította az „anyagot”, az egyik röntgenkép kicsusszant a pak-
samétából és mintha szárnya nőtt volna, bevitorlázott a kisasztal alá. Kínos 
- gondolta az adjunctus -, kínos, hogy ez milyen hülye. Akkor a gyakor-
nok villámgyorsan lehajolt beütötte az ülepét a könyves szekrénybe, amiben 
megcsörrentek valamik. A zavar teljes volt, és fokozódott. 
Jé, Mesterek! - hangzott a biztatás, két hatalmas Mester jön hozzám? Mi tör-
tént? …a világ megfordult?  elhiszik, hogy megfordult? tudják, hogy miért 
hatalmas dolog ez… tudják? nem válaszoltak. Megmondom – erősített rá a 
Mester - ez egy nagy fordulás, a klinikusok, az élet és halál urai, idejönnek 
hozzám? hagyja, azt a filmet - mondta - inkább mutassák, mit hoztak. Az-
után évődés nélkül halálosan komolyan, anélkül, hogy a papírokhoz hozzáért 
volna: …és hogy van az én kedves barátom? hogy van? 
 Rosszul - mondta az adjunktus. Leültek. A szegényes szocreál kerevet 
nyikkant egyet a kettős súly alatt. 
 tehát rosszul! de maguk Mesterek, ezért biztosan tudják, hogy mitől van 
rosszul, vagy én mondjam meg? Megint a ravasz kérdés, holott mindent tud 
– gondolta az adjunctus.
 tudjuk, vagyis valószínűen tudjuk. 
Úgy! Úgy – mondta Mester szinte fenyegetően. Mi az, hogy valószínűen. 
Tudás vagy van, vagy nincs. Persze, a maguk szakmájában a bevallott kétel-
kedés is tudásszámba megy …a hamiskás mosoly elárulta, hogy tetszik saját 
magának is ez a Blikk-diagnózis a neurológusokról – A kételkedés tudás-
számba megy - ismételte a Mester… nemde? 
 de igen, mondta az adjunctus. …a Mester szakmájában viszont nincsen 
kételkedés – tette hozzá bátortalanul – ezért jöttünk. 
 hah, hallatszott ismét az asztal másik oldaláról, hAh!. ezt meg honnan 
vette? tőlem hallotta? Én ilyent nem mondtam soha! Kételkedni mindenki-
nek kell! Így van? …hallgattak. na, és hogy van az én tanártársam? 
 Rosszul – mondta ismét az adjunctus, bár azt akarta mondani, hogy javult 
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kissé, és nekiállt volna, hogy az előzményeket meg a leleteket szépen logi-
kusan elmondja, a bizonyító erejű, ügyesen elvégzett vizsgálatokat, ezzel di-
csekedni szeretett volna egy kissé, és mindezt lehetőség szerint szakszerűen 
és magyarul, de az első szakaszon sem jutott túl. valamilyen vírusfertőzést 
kapott – kezdte volna. 
 valamilyen? – hangzott a felkiáltás. Maguknak milyen a valamilyen? … 
milyen? Azt mondja, hogy vannak ilyen vírusok, amik ilyen gonoszak, a 
huszadik században!? Uram, a huszadikban, már régen nem kellene nekik 
lenniük? hogyan lehet ezekkel találkozni…? vagy itt vannak közöttünk? …
talán bennünk? …magában is? …és bennem is? …és az agyát támadta meg, 
éppen azt, …és ebben maguk biztosak? Jesszus! Biztosak persze, mert ehhez 
maguk értenek! És azt mondja, hogy nem is egy vírus, hanem kettő! Uram, 
….ez egy  tragggéddia!?  
 van ilyen, Mester – próbálkozott az adjunctus – a furcsa az, hogy a vér-
képe... 
 hAh! – hallatszott megint – maga kitalálja az én gondolataimat!? Milyen 
az a vérkép? Szóval maguk azt nem értik, hogy hova lettek a lymphocyták, 
mert se az agyvizében, se a kenetében nincsenek…és hogy a fehérvérsejtjei 
öregek, és nincsen a vérében fiatal sejtalak? hát akkor mi történt? tudja, 
hogy mi történt? tudja? 
 Azt hiszem, hogy nem tudott reagálni – nem volt immunvédekezése…. – 
mondta az adjunctus nagyon bizonytalanul
 nem volt!? És Ön ezt csak úgy kijelenti? Lehet, hogy semmilyen védeke-
zése nem volt, mondjuk a szomorú kiszolgáltatottsága miatt, és mivel semmi 
ellen nem tudott védekezni így a betegség ellen sem tudott – így a Mester – 
azután kicsit élesebben:.  …és mit mondott a sok okos professzor? elmondta 
nekik, amit erről gondolt? 
 Az adjunctus rosszul érezte magát. A sok kérdéstől, meg attól, hogy most 
el kell mondania az egészet, és hogy nem így tervezte a tanácskérést. A gya-
kornok valamilyen labor-papírokba kapaszkodott, nem nézett föl.
elmondtam Mester! 
 …és mit szólt hozzá a magas konzílium? 
 Az adjunctus nem akart neveket mondani és nagyon halkan csak annyit 
motyogott maga elé, hogy: Mester, bocsánat, hogy ezt el kell mondanom…, 
eddig 12 diagnózist állítottak föl, és mindegyik halálos, ez nem csoda, de 
ezek a diagnózisok páronként és csoportosan is ellentmondanak egymásnak.

 Szegény – mondta erre a Mester - tehát mindenki megnézte és megvizs-
gálta?… Le is írta? 
 Csak egy vizsgálta meg, de azért mindegyik leírta - mondta az adjunctus. 
Mindegyik tanár azt a betegséget fedezte fel, vagy akarta felfedezni rajta, 
amivel ő foglalkozott korábban, aminek a specialistája volt. 
 ebben a pillanatban nyilvánvaló lett az árulkodás, a tiszteletlenség és a 
Mester szinte szomorúan nézett valahova a gesztenyefák felé. A hallgatás 
finoman komponált ritmusában az adjunctus azt gondolta, hogy most már 
mindegy, a Mester biztos benne, hogy panaszkodni jöttünk, pedig tanácsot 
akartunk hallani. Elrontottam. 
 És mit adnak neki? ha nincsen diagnózis, akkor mit adnak? - kérdezte a 
Mester. 
 Két lázlap van, mondta az adjunctus. Az egyikre a professzori konzíliumok 
által javasolt gyógyszereket írjuk fel, ez a vizit-lázlap. Már nincsen hely rajta. 
…ha mindet beadtuk volna, most már nem kérnénk konzíliumot. A másik – 
ahogy a nővérek nevezik – a munkalázlap. Azt eldugva tartjuk, arról gyógysze-
relnek a nővérek. eddig a következő veszélyes vizsgálatokat sikerült kivédeni, 
mert mindegyik rontotta volna az állapotát: laparoscopia, irigoscopia, bőr és 
izombiopszia, csontvelő biopszia…, és… az agybiopszia is szóba jött. 
 A Mester fölszisszent: Uram, Uram, - erről nem lehetett tudni, hogy fo-
hász, vagy megszólítás. 
 Igen – mondta az adjunctus – de most itt van a nagyobb veszély. Gipsz-
ágyba akarják tenni, mert összeroppant az első ágyéki csigolyája. 
 Közben a gyakornoknak sikerült a gumitalpú cipőjével a szőnyeg és az 
asztalláb fogságába esett röntgenképet kipiszkálnia, és diadallal felmutatta. 
 Aha! mondta a Mester, AhA! És erről azt állították, hogy patológiás fractura 
– egészséges frakturát maga látott már, Mester? egy ilyen öreg embernek törik a 
csontja. …nagyon könnyen törik a csontja… tudják, hogy mi történt? 
 tudjuk Mester! Jobbágyné az éjszakás nővér válik a férjétől, aki potátor 
és néha megveri. emiatt bánatos, napközben ő is iszik, ezért éjszaka a szol-
gálatban elalszik. tegnapelőtt is elaludt. A betegünk meg nyugtalan, rajtam 
kívül nem hallgat senkire, az ágy mellé ült, és a fenekére esett. Innen a törés. 
…és most ágyhoz kötözik és befektetik egy gipszteknőbe?  kérdezte a Mes-
ter. tudja mi lesz ebből? tudja? Inkább nyugtalankodjon és járjon, járjon és 
fájjon..az jobb neki! nem jobb neki? 
de igen - bólogattak az asztal túloldalán. 
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 És mindebből mit él meg a kedves barátom? tudja, hogy hol van, hogy 
mi történt vele? 
 Sajnos, nem tudja, Mester. Korsakow szindrómája van. 
 Korsakow! – kiáltotta a Mester, ami úgy hangzott, mint egy káromkodás, 
vagy mint egy „teringettét” …és olyan szörnyű hangon, hogy a szobán átvág-
tattak az Apokalipszis lovasai (a gyakornok ijedtében látta is őket)…de hát 
ez pokoli! Láttak maguk már Korsakowból meggyógyulni, …hogy valakinek 
visszajött volna az esze, …bocsánat…és olyan lett, mint azelőtt? Láttak? 
 Én láttam – mondta az adjunctus - de azok alkoholisták voltak és nem 
ilyen súlyos encephalitisben szenvedtek. 
 Szóval ilyenből még nem látott senkit meggyógyulni? 
 Az adjunctus hezitált egy kicsit a válasz előtt. nem, Mester, még nem láttam. 
 Akkor megint felsugárzott az a bizonyos, mindenkit fogva tartó, komoly 
tekintet, a lélek szigorúságától férfias töprengő arc, ami úgy adta át magát, 
hogy a titkaiból mindig csak keveset árult el, de a korábban acélkék tekintet 
megenyhült, és a szemek kicsit fátyolosak lettek. 
 Mondják – kezdte a Mester nagyon halkan, és ez a meglepő sordino olyan 
volt, mint egy fohász, ami a nagyon fontos dolgokat előzi – mondják, mit ér 
egy professzor az emlékei nélkül? Mit ér, ha elveszíti a legfontosabbat, amit 
valaha is gyűjtött egész életében. tudják, hogy egy professzornak, ha meg-
öregszik, nincsen semmije, csak az emlékei? Az emlékezetbe ágyazott tudás. 
Amit mások hasznára gyarapított és forgatott egész életében. …ha hatalma 
volt valamiben és valakiken, hát csak ennyi volt a hatalma, …az emlékei. 
Azok nélkül ő már nem ő. Szegényebb lett, mint a legszegényebb koldus. Itt 
áll előttünk kifosztva! Semmije nem maradt szegény barátomnak. Semmije! 
Miféle élet az, amiről azt sem nem tudjuk, hogy veszélyben van?
 A Mester néhány másodpercre megfeledkezett a látogatókról, elnézett a 
könyvespolc felé, valahova azon is túl, mérhetetlenül messzire.
 A konzíliumnak vége volt. Minden itt van? – kérdezte az adjunctus a 
leggyorsabb gyakornokot, aki ezt mondta: végülis …nem mondott semmit, 
csak kérdezett, végülis… 
 Semmit!? - mondta az adjunctus bosszúsan. …bizonyára nem figyeltél, hi-
szen mindent elmondott, talán még annál is többet. neked még hosszú idő kell, 
miután elkezdesz magadtól válaszolni ezekre a kérdésekre. Addig is tartsd a 
szád, nem kell tudni senkinek, hogy a Mesternél jártunk konzíliumban.
Az a gyakornok én voltam …és mi voltunk az a gyakornok – egykoron. 

Dr. BoBest mátyás,
idegsebész főorvos

Romhányi Professzor számomra mindig a nagybetűs MeSteR marad. 
Igaz, hogy a medikusokat és fiatal munkatársait mindig mesterként szólí-
totta meg, bár előfordult, hogy gyepmesterré léptetett elő bennünket. taní-
tás közben kedvenc megszólítása volt „ide figyeljen mester”. egyike volt a 
Professzoroknak, aki lebilincselő nagy előadásaival egy életre híveivé tette 
a hallgatóit.
Kórbonctan szigorlatomat követően az Intézet externistája lehettem, így 
gyakran kaptam időnként nehezen megválaszolható kérdéseket, máskor ta-
nácsokat az intézeti kutatáshoz.
 Megtiszteltetést jelentett önállóan részt venni a bonctermi munkában, a rit-
ka szervi leletekből Professzor úr receptje alapján tanulságos színes preparátu-
mokat készítettünk, amelyeket az oktatásban hasznosíthattunk. Rendszeresek 
voltak a folyóirat referátumok, csak a lényeget volt szabad összefoglalni.
Véleménye szerint, aki nem tudja ezt a kívánalmat öt-hat mondatban telje-
síteni, az más gazságokra is képes. Gyakori kérdése volt „hány esetről van 
szó?”. egy esetet nem referálhattunk, mondván „egy eset nem eset”.
tantermi előadásainkon soha nem volt vetítés, gyakran igen kifejező saját-
kezű rajzokat demonstrált, amelyeket csak önmaga törülhetett le. A hallga-
tóknak gyakran tett fel kérdéseket, helytelen válasz esetén az illető állva 
maradt addig, amíg nem érkezett egy helyes felelet. Időnként idősebb medi-
kusok, sőt meglett kollégák is jelen voltak az előadásokon.
egyik háziorvos kolléga közvetlenül a Professzor úr előtt szokott ülni, a 
váratlan kérdéseket ő sem úszta meg. Ilyen volt „mondja Kolléga, magá-
nak hány fokos látószöge van?” A Kolléga hossza töprengés után kibökte  
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„120 fokos Professzor Úr!” Micsoda? – szólt Romhányi: „tudja meg, nekem 
360 fokos látószögem van!” egy-egy spontán poénnál Romhányi is szemér-
mesen elnevette magát.
 egy tanulságos üzenetet több ízben felíratott a medikussal a táblára. Ilyen 
volt: Indikation ist Wissenschaft, Operaion ist Technik. Ezt a mondatot sebészi 
pályám során gyakran juttattam eszébe ifjú kollégáimnak, mert nagy igazságot 
takar. Intézeti munkatársait is gyakran emlékeztette kedvenc idézetére: „die 
Methode ist Alles!”. ezt a mottót saját kutatásaiban szigorúan betartotta, ezt 
bizonyítják számos histochemia újításai, amelyek ma is érvényesek.
 Ami az előadásokat illeti, csak sajnálni lehet, hogy az ötvenes-hatvanas 
években nem volt mód videofelvételekre, számunkra sokatmondó fotók és 
bölcs mondatai, találó gondolatai maradtak meg.
 ezek közül szabad legyen néhányat idéznem, még ha többeknek ismerő-
sen is hangzik.
 „Az orvosnak pedig életfogytiglan tanulnia kell, mert az annyira szép 
foglalkozás, hogy ez a legkevesebb áldozat érte.”
„A kórbonctan az emberi szenvedések tana a szervi elváltozások tükrében.” 
„A halottak tanítanak bennünket. valaki, aki belepusztul a betegségébe, a 
holta után is szolgálja az emberiséget.”
 A kórboncnoknak könnyebb – szokta mondani –, mert saját szemével és mik-
roszkópjával minden részletet lát. de legjobb a Jó Istennek, mert az mindent lát, 
azt is, amit a kórboncnok nem, vagy amit a kórboncnok elől eltagadnak. Mert, 
hogy igazán mi történik egy sejtben, abból édes keveset látunk, még kevesebbet 
tudunk. Pedig a sejt nagyon okos! Még talán a medikusnál is okosabb.
 Sajnálatomra a diákkörös kutatómunkámat a diplomám megszerzése 
után nem volt módom az intézetben folytatni. Kapcsolatom Romhányi Pro-
fesszorral azonban nem szakadt meg. Meghívást kaptam, az ugyancsak a 
dischka Győző utcai törvényszéki orvostani Intézetbe. A hirtelen és vá-
ratlan halálesetek boncleletei gyakran ritkaságszámba mentek. Így közöl-
hettem, Magyarország legfiatalabb bonclelettel igazolt koszorúér-elzáródás 
okozta infarktus esetét, valamint, a hazai és külhoni lapokban is megjelent 
szülést követő halálos magzat vízembólia szövettanilag bizonyított leletét. 
Miután a Kórbonctant és a törvényszéki bonctermet csak néhány lépés 
választotta el, több ízben módom volt Romhányi Profot a bonctermünkbe 
meghívni, és konzultálni a ritka leletekről, amit a Professzor Úr készséggel 
megtett. törvényszéki éveim alatt lehetőségem volt a patológiai előadásokat 

rendszeresen látogatni, a morfológiához való vonzalmamat pedig kiélhettem 
a szövettani labor vezetésével. Érdeklődésemet ekkor, az ez idő tájt leggya-
koribb váratlan halálok, a szívinfarktus kötötte le.
 A friss szívizom ischaemia könnyebb felismerhetőségére kidolgoztam 
a tetrazóliumsós succinodehydrogenaze makroenzym technikát, amelyet a 
boncolások során a kórboncnok kollégák gyakran igénybe vettek. Így végül 
is a dischka Győző utcában több mint hat éven keresztül élvezhettem Pro-
fesszor Úr közelségét, élménytáramat egy életre feltölthettem.
törvényszéki szakvizsgámat követően Környey Professzor Úr klini-
káján neurológiát és Idegsebészetet tanultam, megismerkedhettem a 
neuropathológia alapjaival, hasznosítva az általános patológiai múltamat. 
Ideggyógyász és Idegsebész szakvizsgám és külföldi tanulmányom után 
pályázat útján az ország első önálló megyei Idegsebészetének vezetője 
lettem Szombathelyen. Ismert, hogy Romhányi Professzor mindig nosz-
talgiával gondolt Szombathelyen eltöltött éveire. Bár ritkábban, de Pécsi 
egyetemi napokon többször találkozhattam nagyra becsült Személyével, 
ilyenkor mindig megjegyezte „á maga szombathelyi” – majd belém karolt 
és faggatott a szombathelyi fejleményekről. Sajnos nem érhette meg az új, 
korszerű intézet avatását, ahol Garzuly Ferenc Professzorral lelkes konzul-
tációkat folytatunk.
A szombathelyi kórház mindig nagy tisztelettel emlékezett Romhányi Profesz-
szor Úr 50-es évekbeli tevékenységére: 2004-ben dr. Romhányi György em-
léküléssel emlékeztünk meg róla, előadótermünk is a Romhányi nevet kapta.
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