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„A hit és a zene kapcsolata”

Mess Béla, egyetemi tanár, emeritus professzor
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Antal Miklós, egyetemi tanár 
„Az ember(ek) csodákra képes(ek)!?”
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„Egy „eretnek” elképzelés az élő sejtek sejten-belüli folyamatainak  

energetikai alapjairól”

Kocsis Béla, egyetemi docens
„Én mikrobiológus vagyok, de Romhányi professzor Úr tanítványa”
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Prof. Dr. Szelényi zoltán 
professor emeritus

A XIII. szári Romhányi Orvostalálkozó programjának  
moderátori szövege, az előadók bemutatása

Kellermayer Miklós professor emeritus bevezető gondolatai:

Tudásunk három szintje?

Bárány Béla plébános, hitoktatási felügyelő

1980-ban szentelték pappá. Káplán volt Nyergesújfalun, Nagymaroson, és 
Zuglóban, helyettes plébános ugyanott 2005-től, majd plébános 2008-tól. A 
főegyházmegye hitoktatási felügyelője 2005-től. 

Vélemény róla: “Bárány Béla atya különleges, léleklátó talentumával ve-
zeti Istenhez a nála gyónó híveket. Mély hitével és Isten iránti szeretetével, 
személyes kapcsolatával erőt tud sugározni, reményt tud adni a legnehezebb 
helyzetben is a hozzá fordulóknak”.

Előadásának címe: A hit szerepe a gyógyításban és a gyógyulásban.

Szeverényi János, a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói lelkésze.

Nagycsalád tizenegyedik gyermekeként született. Fényképész mesterséget 
tanult, több önálló fotókiállítása volt, majd elvégezte az Evangélikus Teoló-
giai Főiskolát. Alföldi falvakban kezdte lelkészi szolgálatát, majd kinevezték 
országos ifjúsági lelkésznek és újraszervezte a Keresztyén Ifjúsági Egyesü-
letet. Konferenciákat szervezett, ifjúsági módszertani lapot szerkesztett. 

1995–tól 2003-ig a Budapest-Kelenföldi gyülekezet igazgató-lelkésze és 
budai esperes volt. 2003 szeptemberétől országos evangelizációs és missziói 
lelkész. Tevékenysége az egész Kárpát-medencére kiterjed. Egyéb megbí-
zatásai közül kiemelendő a Magyar Evangéliumi Szövetség alelnöki és a 
Szentírás Szövetség tiszteletbeli elnöki szerepe.

Előadásának címe: Favágástól a halottak feltámasztásáig. 
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Medveczky Ádám Kossuth díjas karmester

Zenei tanulmányok: a Budapesti Zeneakadémián ütőhangszeres, majd a kar-
mesteri és zeneelméleti szakon szerzett diplomát. Több karmesterkurzuson 
vett részt, például Olaszországban Franco Ferrera mesterkurzusán.

A Magyar Állami Operaház, a Matáv Szimfonikusok és a Győri Filhar-
mónia vezető karmestere. Eddig közel 70 operát és számtalan szimfonikus 
művet vezényelt. Koncert körutakon vett részt Európa, Ázsia és az ame-
rikai kontinens számos országában. Tanított a Zeneakadémián és külföldi 
országokban.

Fontosabb díjai: Magyar Televízió I. nemzetközi karmester versenyén a 
II. helyezés, Liszt Ferenc-díj, Érdemes Művész, az Operaház Örökös Tagja, 
Alternatív Kossuth-díj. 2011-ben Kossuth-díjat kapott.

Előadásának címe: A hit és a zene kapcsolata.

Mess Béla emeritus professzor

„Promotio sub auspiciis Rei Publicae popularis” kitüntetéses doktorként 
végzett a Pécsi Egyetemen. A Pécsi Orvostudományi Egyetem és utódintéz-
ménye, a Pécsi Tudományegyetem Anatómia Intézetének professzora, Aka-
démiai Doktor. Kutatási területe a központi idegrendszer szerepének vizs-
gálata a hormonális működések szabályozásában. E témakörből tíz könyve 
jelent meg különböző társszerzőkkel, többségükben angol nyelven. Három 
nyelven oktat, még jelenleg is tart német nyelvű előadásokat. Hosszabb ta-
nulmányutat töltött három nyelvterületen és négy idegen nyelven beszél.

Vadászirodalommal is igen aktívan foglalkozik (aktív vadász volt sok 
évtizeden át). Eddig 7 vadászatról szóló könyve jelent meg és már kiadás 
alatt áll nyolcadik kötete is.

Előadásának címe: Egy-házban Romhányi professzorral.
   

Antal Miklós intézetvezető egyetemi tanár

A Debreceni Egyetemen szerzett orvosdoktori címet és kezdettől fogva az 
Anatómiai Intézetben dolgozik. Hosszabb időt töltött belföldi és külföldi tu-
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dományos ösztöndíjas tanulmányutakon. 1994 óta professzorként vezeti a 
Debreceni Egyetem Orvoskarán az Anatómiai Intézetet.

Tudományos érdeklődési területe a központi idegrendszer szerkezetének és 
működésének tanulmányozása különös tekintettel a fájdalom mechanizmusaira. 
Számos nemzetközi tudományos társaság vezetőségi tagja. Akadémiai Doktor.

Előadásának címe: Az ember(ek) csodákra képes(ek)? 

Gallyas Ferenc emeritus professzor

Vegyész diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen és a kiváló pécsi 
neurológus professzor, Környei István meghívására a Pécsi Ideggyógyászati 
Klinikára került, ahol egy ma is magas szinten működő idegrendszeri mor-
fológiai labort alapított. 

A szövettani ezüstözés fizikai-kémiai mechanizmusa és új ezüstöző mód-
szerek kidolgozása területén világszerte nagy elismerést szerzett. Az ú.n. 
„sötét”-sejt fogalmának megalkotása és képződésének fizikai-kémiai me-
chanizmusa, valamint az ebből levezethető új neurobiológiai elképzelések 
megalkotása fűződik még a nevéhez.

Előadásának címe: Egy “eretnek” elképzelés az élő sejtek sejten-belüli 
folyamatainak energetikai alapjairól.

Kocsis Béla egyetemi docens

„Promotio sub auspiciis Rei Publicae popularis” kitüntetéses doktorként vég-
zett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Kezdetektől fogva a Mikrobiológiai 
Intézetben dolgozik (jelenlegi nevén Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani 
Intézet). Intézet igazgatóhelyettes és a Diagnosztikai Tanszék vezetője.

Kutatási területe a Gram-negatív baktérium külső membrán komponen-
seinek, úgy mint az endotoxin és egyes fehérjék szerkezetének és bioszin-
tézisének vizsgálata. Közel két évtizede titkára a Orvosi Kar Tudományos 
Szakosztályüléseinek, amelynek elnöke Kellermayer professzor.

Előadásának címe: Én mikrobiológus vagyok, de Romhányi profesz-
szor úr tanítványa.
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Prof. Dr. Kellermayer miKlóS 
egyetemi tanár, emeritus professzor

A tudásunk három szintje

Valóban 3 szintje van a tudásunknak, de eléggé meglepő, hogy mind a 3 szint 
„nem tudás”:

1./ Az első szint: „Én nem tudom”. Az előttem élők által a létező anyagi 
világ kutatása során megismert, feltárt igazságok tárából az egyes igazsá-
gok még nem kerültek át a személyes tudástáramba. Hasonlóan a szavak-
ban kinyilatkoztatott igazságok tárából, a Szentírásból ( a próféták által 
közvetített és Krisztus által közvetlenül kinyilatkoztatott igazságok tárá-
ból) az egyes igazság részletek még nem kerültek át a személyes tudástá-
ramba. A feltárt igazságok tárából az egyes részletek átvételénél szükség 
van segítségre, jó tanárokra, hogy valóban csak a megismert igazságokat 
vegyük át a saját tudástárunkba. Még csak véletlenül se kerüljenek közé-
jük igazságnak álcázott elméletek. Igen, ide kell a jó tanár, de minden-
kinek tudnia kell a saját felelősségét is! Ugyanis mindenkinek magának 
kell közreműködnie az igazságalapú saját világképének kiépítésében! Te-
hát mindenkinek ellenőrizni kell, mit is raktároz el. Biztosan tudni kell, 
hogy az anyagi világ vizsgálatából származó új elraktározandó ismeret 
valóban feltárt igazság-e, vagyis mérésekkel, kísérletekkel bizonyított 
tény-e. Ez viszont csak úgy lehetséges, ha az új elraktározásra váró isme-
retet ütköztetjük a tudástárunkba korábban már elraktározott igazságok-
kal. Ha az új ismeret ellentmond a korábban elraktározott igazságoknak, 
nem lehet igazság! Egymásnak ellentmondó két igazság ugyanis nincs! 
Más megfogalmazásban, igazság soha nem mondhat, soha nem mond 
ellent igazságnak! Akkor sem, ha az egyik a szavakban kinyilatkoztatott 
igazságtárban van, míg a másik a feltárt igazságok tárában. A szavakban 
kinyilatkoztatott igazságtár jellemzője, hogy örök. A feltárt igazságok tá-
rában az egyes igazság részletek viszont törvényszerűen változnak. Ezért 
mondjuk, ezért mondhatjuk, hogy a tudomány fejlődik. Mindenki meg-
győződhet róla, hogy a feltárt igazságok tára valóban változik, már csak 
az eszközök változása miatt is, amiket a megismeréseinkhez felhaszná-
lunk. Azonban tudni kell, hogy a szavakban kinyilatkoztatott igazságok 
tárához a „bejárat” nem a megtapasztalás, hanem a hit. A hit bár „aján-
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dék”, mégis döntően függ a velünk egy időben élők (szülők, rokonok, ba-
rátok) és a példaképeinknek választott, már elhunyt személyek (szentek) 
hitétől. A lényeg tehát, hogy a szavakban kinyilatkoztatott igazságtárhoz 
való viszonyulás minden egyes embernek a személyes döntésétől függ. 
A két igazságtár igazság részletei szervesen egymásba kapcsolhatók. Ha 
mégsem, feltétlenül a feltárt igazságok tárát kell megvizsgálni, mert lehet, 
hogy a mérés tévedett, de legvalószínűbb, hogy „igazságnak álcázott” el-
méletek kerültek bele. Összegezve, a tudás első szintjénél a feladat min-
denki számára egyértelmű: a szavakban kinyilatkoztatott igazságok vilá-
gában hinni, a feltárt igazságokéban mérni, ellenőrizni, s utána tanulni,  
tanulni kell! 

2./ A tudásunk második szintje: „Mi még nem tudjuk”. Itt kutatni kell! 
Az igazságot keresni, megismerni kell! Az elmúlt évszázadokban sajnos 
foglalkozássá lett a kutatás, az un. „tudományoskodás”. Pedig nem csak 
egyeseknek, hanem mindenkinek igazságkereső lelkületűnek kellene lenni. 
A szavakban kinyilatkoztatott igazságok világában, az Ószövetség Szent-
írásban is és az Újszövetség Szentírásban is egyértelmű utalás van erre. 
Az Ószövetségben így: „Halálod napjáig küzdj az igazságért, maga Isten, 
az Úr harcol akkor érted!” (Sirák fia könyve, 4, 28.). Az Újszövetségben 
pedig így: „Ha kitartotok tanításomban valóban tanítványaim lesztek, meg-
ismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.” (János 8, 
31-32). Itt, a „még nem tudjuk”, a „még nem ismertük meg” határnál olyan 
tanárokra, professzorokra van szükség, akik maguk is kutatnak. Akik rá 
tudnak mutatni, hogy eddig is mily csodálatos volt a megismerés útja, de 
mily csodálatos, mily hatalmas a még meg nem ismert világ. Az egyén és 
a közösség életére, jövőjére vonatkozóan döntő, hogy miként viselkedünk, 
hogyan gondolkodunk, hogyan ítélkezünk, és mit teszünk itt, a „még meg 
nem ismertük” határnál. Alázattal csodálkozunk, mélyebb, pontosabb új 
vizsgálódásba, kutatásba kezdünk, vagy elméleteket gyártunk. Elmélete-
ket gyártunk azzal a szándékkal, hogy majd én, majd mi megmondjuk mi 
is itt az igazság. Ekkor beláthatatlanul nagy bajt okozunk magunknak, a 
kisebb és nagyobb közösségeknek, de legfőképpen utódainknak. Különö-
sen akkor, ha ezeket az elméleteket feltárt igazságként becsempésszük a 
tananyagukba. Ekkor kezdetét veszi az igazság világnak, az igaz tudomány 
világának hamis bálványistenek világává alakítása. Sajnos aligha cáfolható 
az a szomorú állítás, hogy az emberiség egyre fokozódó bajba jutottságá-
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nak egyik fő oka, ha nem a legfőbb oka az elmúlt évszázad, de sajnos a 
napjainknak is szomorú gyakorlata, a feltárt igazságok tárába igazságnak 
álcázott elméletek (hamisak) becsempészése.

3./ A tudásunk harmadik szintje: a „Soha nem ismerhetjük meg” határ 
biztos tudása. A felvilágosodás kora óta ezt a határt tagadni illett és illik 
ma is. Mostanra azonban maguk a tudományos kutatási eredmények bizo-
nyítják ennek a határnak tényét. Az élettelen anyagi világ létének egyszeri 
egyetlen kezdetét (13,7 milliárd évvel ezelőtt) ma már mindenki minden fó-
rumon elismeri. Azok, akiket félelemmel tölt el ez a bizonyosság, hogy ez a 
felismerés a misztérium világába (Isten világába) csatlakozást jelent, „Nagy 
Bumm”- ról („Big Bang”- ről) beszélnek. Zavarosan úgy érvelnek, hogy a 
kezdet előtt is volt „valami”. Az idő nélküli valami, az anyag nélküli anyagi 
azonban meglehetősen zavaros abszurditás. Semmi köze sincs a méréseken, 
kísérleti megfigyeléseken nyugvó igaz tudományhoz. Itt, a tudásunk harma-
dik, azaz a legmagasabb szintjénél, vagyis a tudományos kutatások számá-
ra a „soha meg nem ismerhetőség” határánál a „még nem tudjuk” határnál 
is fokozottabban kritikus az, hogy hogyan viselkedünk, mit gondolunk, mit 
cselekszünk. Az biztos, hogy a „hogyan?” és a „miért?” kérdések, amelyek 
a tudományos kutatásaink számára a legfontosabbak, itt még fel sem tehetők 
azzal a szándékkal, hogy tudományosan igazolható válaszokat kapjuk rájuk. 
Ha elméleteket gyártunk itt, az nem más, mint isteneket gyártunk. Magunkat 
tesszük istenné. Van azonban egy másik lehetőség is számunkra. Összekap-
csoljuk azt, ami eredendően is egybe tartozott. Összekapcsoljuk a két igaz-
ság tárat, a feltárt igazságok tárát, az igaz tudomány világát és a szavakban 
kinyilatkoztatott igazságok tárát, a Szentháromság Egy Isten világát. Tehát 
nem teszünk mást, mint igazságot kapcsolunk össze igazsággal. Ekkor meg-
menthetjük az életet, begyógyíthatjuk a súlyos sebeket, amelyeket az élővi-
lágban és önmagunkban ejtettünk az elmúlt évszázadok során.
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Bárány Béla
plébános

A hit szerepe a gyógyításban és a gyógyulásban
(Szár – 2013. augusztus 31.)

Mindig nagy örömmel tölt el, ha olyan valakiről hallok, aki hivatásszerűen 
végzi munkáját, és értékeket teremt, hiszen az engem is megerősít hivatásom-
ban. Szívből örülök annak, hogy Szár községben a hagyományos, immár a 
XIII. Romhányi Orvostalálkozó emléket állít Dr. Romhányi György magyar 
orvos, patológusnak. Magatartását, emberi méltóságát, hivatástudatát, alázatát 
számomra a következő gondolata foglalja össze: „Az egyetem legfontosabb 
embere az elsőéves medikus, mert belőle még minden lehet.” Emellett val-
lotta, hogy „a jó főnök az, aki szárnyakat ad a beosztottainak.”

Nem szoktunk hozzá ahhoz, hogy egy orvosi váróterem falán a követke-
zőt olvassuk: „A legpihentetőbb megújító erők az egészséges vallás, az 
alvás, a zene és a nevetés. Legyen hited Istenben, sajátítsd el a nyugtató 
pihenést, szeresd a jó zenét, nézd az élet derűs oldalát – így az egészség, a 
boldogság a tied lesz!” Biztos vagyok benne, hogy aki elolvassa, az el is 
gondolkodik rajta, hiszen a hitre épülő értékeket tartja szem előtt.

A hitről kell beszélnem, illetve a gyógyításban és gyógyulásban betöltött 
szerepéről.

1./ A hit teológiai szempontból

A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK) azt írja erről: „A hit révén az ember 
teljesen aláveti értelmét és akaratát Istennek… A Szentírás a hit engedelmes-
ségére szólít fel, ez az ember válasza a kinyilatkoztató Istennek.” (143. pont) 
Engedelmeskedni latinul: oboedire – ob-audire = ráhallgatni, annyit jelent, 
hogy teljesen alávetjük magunkat Isten szavának, az Ő akaratának. Héber 
nyelven nincs külön szó a hitre. Az „áman” (szilárdan állni) szó hifil alakja 
(heemin) jelenti a hitet. Tehát aki hisz, az szilárdan áll. Ahogy Izajás próféta 
könyvében olvassuk: „Ha nem hisztek (nem álltok szilárdan), nem marad-
hattok fenn.” (7,9b) A hit tehát megtartó erő. 

Nagy szerepe van az ember testi-lelki egészségének kialakításában és 
megőrzésében. Az „Amen” is ebből a tőből, az „áman”-ból származik, és 
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azt jelenti, hogy hinni a legvégsőkig, ráhagyatkozni a Jézus személyében 
megjelenő Istenre.

2./ Jézus és a betegségek

Ismeretes az evangéliumokból, hogy Jézus nagyon sok beteget meggyógyí-
tott. Szám szerint 41 gyógyulásról olvashatunk benne részletesebben. Ab-
ban biztosak lehetünk, hogy a felsorolt gyógyításokon kívül más betegeket 
is egészségessé tett. Szent János apostol evangéliuma végén azt írja: „Jézus 
még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem, 
az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene.” 
(21,25) Tehát ha figyelmesen olvassuk az evangéliumokat, akkor feltűnnek 
olyan megjegyzések, hogy egész nap gyógyított, hogy tömegesen tódultak 
hozzá a mindenféle betegségben szenvedők a várva várt gyógyulás remé-
nyében. Persze Jézus nem azért jött a földre, hogy mindenféle betegsé-
get orvosoljon, hanem azért, hogy megmutassa: Benne Isten országa 
érkezett el.

Ezért vonatkoztatja saját magára Izajás próféta jövendölését, amelyet 
Szent Lukács evangélista jegyzett fel: „Az Úr Lelke rajtam, Ő kent föl en-
gem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, Ő küldött engem, hogy meg-
gyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a raboknak, és a 
vakoknak megvilágosodást, hogy szabadulást vigyek az elnyomottaknak, és 
hirdessem az Úr kegyelmének az esztendejét.” (Lk 4,18–19. – vö: Iz 61,1-2)

Jézus a testi betegséget sohasem nevezte Isten különleges áldása jelé-
nek. Ellenkezőleg, ő a betegségben akadályt látott, béklyót, köteléket, amitől 
meg kell szabadítani az embert, hogy megláthassa Isten szeretetének jeleit. 
Jézus szerint a betegség nem szükségképpen az egyéni bűn büntetése. 
(vakon született – Jn 9) Óv attól, hogy a szerencsétlenséget, vagy a betegsé-
get a bűn számlájára írjuk. Ezeket nem büntetésből kapják egyesek, hanem 
hogy Isten művei megnyilvánuljanak rajtuk. Krisztus együtt érzett a bete-
gekkel, gyógyításai azt jelzik, hogy Isten meglátogatta népét. Ő azért jött, 
hogy az egész embert, a testét és a lelkét is meggyógyítsa.

Jézus küldetése az, hogy meggyógyítsa az embert fizikailag és lelkileg is, 
megszabadítsa minden kötöttség alól, amely rabszolgává süllyeszti. Különö-
sen a bűn kötelékei alól kívánja felszabadítani. A hangsúly az emberen van, 
nemcsak a testén vagy csak a lelkén! Jézus az egész embert tartja szem előtt.
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3./ A hit gyógyító ereje az evangéliumokban

„A hit Isten ingyenes ajándéka, amit az embernek adott. De el is veszít-
hetjük ezt a mérhetetlen ajándékot.” (KEK 162. pont) Ezért kell táplál-
nunk Isten igéjével. Hinni azért nehéz, mert rizikót, kockázatot jelent. 
Mondhatjuk úgy, hogy az igazi hit mindig egy kicsi „salto mortale.” 
(halálugrás) Gyerekkoromban gyakran néztem a cirkuszi artisták mutat-
ványait, amit a magasban vittek végbe. Aki a sátor legmagasabb pontjáról 
ugrik, bíznia kell abban, hogy lejjebb társa keze elkapja, és nem zúzza 
halálra magát. El kell rugaszkodnia, el kell engednie minden köteléket, 
és csak a társában bízhat.

Próbáljuk megvizsgálni ezt néhány evangéliumi történetből. Több eset-
ben megtudjuk, hogy az illető hite volt a döntő tényező a gyógyulásnál. 
Jézus érintése maga a gyógyulás. Szent Máté beszámol két vak meggyógyí-
tásáról. Jézus megkérdezi őket: „Hiszitek, hogy tudok valamit tenni vele-
tek? Igenis, Uram – felelték azok. Akkor megérintette szemüket, és így szólt:  
Legyen hitetek szerint! Erre megnyílt a szemük.” (Mt 9,28-29)

Egyes esetekben nem Jézus érintette meg a beteget, hanem fordítva: a 
beteg érintette meg őt, és meggyógyult. A vérfolyásos asszonynak már csak 
Jézus maradt az egyetlen reménye: „Volt ott egy asszony, aki tizenkét éve vérzés-
ben szenvedett. Sok orvos részéről mindenfélét elviselt már, és elköltötte minde-
nét, de semmi hasznát nem látta, sőt még rosszabbul lett. Amikor Jézusról hal-
lott, keresztülfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette Jézus ruháját. Azt 
gondolta magában: Hacsak ruháját érintem is, meggyógyulok.” (Mk 5,25-28) 
A történet folytatása is érdekes, hiszen Jézus megdicsérte az asszony hitét: „Lá-
nyom, hited meggyógyított. Menj békével és maradj egészséges.” (Mk 5,34)

Miközben ez a gyógyulás végbement, a zsinagóga elöljáróját, Jairust biz-
tatja, akinek hírül hozták, hogy 12 éves leánya már meghalt: „Ne félj, csak 
higgy!” (Mk 5,35) És Jézus megjutalmazza Jairus belé vetett bizalmát, hogy 
nem nevette ki másokkal együtt, amikor azt mondta az Úr: „Nem halt meg a 
gyermek, csak alszik.” (Mk 5,39)

Az ördögtől megszállott fiú meggyógyításánál a gyermek apjának hívja 
fel figyelmét arra, hogy „minden lehetséges annak, aki hisz.” Erre a fiú 
apja könnyek között felkiáltott: Hiszek Uram, segíts hitetlenségemen!” (Mk 
9,23–24) Jézusnak már ez is elég volt. Nagy vigasztalás ez mindazoknak, 
akik szívükkel még nem tudnak, de értelmükkel már akarnak hinni.
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Ennek a hitnek talán legmegrázóbb példája a kafarnaumi százados.  
(Lk 7,1-10) Nem zsidó volt, hanem pogány. Nem barát, hanem a római meg-
szálló csapathoz való tartozás miatt ellenség. Mégis olyannyira bízott Jé-
zusban, hogy már egy távolban kimondott egyetlen szavát is elégnek találta 
szolgája meggyógyulásához. „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom-
ba jöjj… Szólj csak egy szót, és meggyógyul szolgám.” Szinte megható és 
sok mai keresztényre megszégyenítő e kemény pogány katonaember hegye-
ket mozgató hite, vak bizalma, s nem csoda, ha Jézus is megrendült e határ-
talan hit láttán. És minden szentmisében éppen ennek a pogány embernek 
szavait mondjuk szentáldozás előtt.

Az evangéliumi elbeszélésekben nemcsak a beteg hite, hanem az érte 
közbenjáró személy bizalma is nagyon fontos. A feltámasztott Lázárért is 
nővérei könyörögtek, a naimi ifjúért az édesanyja, az inaszakadtért a barátai, 
stb. Nagyon gyakran tehát egy másik személy tanúsított hitet, nyújtott segít-
séget a betegnek. Jó pár gyógyulást tudnék felsorolni, amikor súlyos beteg 
testvérünket egy imádságos koszorú vette körül, és ennek eredményeképpen 
visszanyerte egészségét.

4./ Hittel gyógyítani és gyógyulni

Azt írja az 1990-ben elhunyt amerikai újságíró, egyetemi tanár, Norman 
Cousins egy helyen: „Gyógyszerekre nincs mindig szükség, de a gyógy-
ulásba vetett hitre igen.”

A hit nagyon sok energiát képes felszabadítani a gyógyítás, a gyógyulás, 
sőt adott esetben még a jó halál érdekében is. Az orvos számára a hit nem-
csak a hivatás „üzemanyaga”, de iránytűje is; a betegek részéről sem ke-
vésbé fontos az Istenbe, a gyógyítóba és a gyógyulásba vetett hit. A hit visz 
közel bennünket Jézushoz, aki minden bizonnyal ma is köztünk tevékeny-
kedik. Hiszek abban, hogy a feltámadt Jézus velünk és általunk láthatatlanul 
ma is gyógyít.

A vértanúságot szenvedett Szent Kozma és Damján (+303), akik az 
orvosok védőszentjei, önzetlenül és ingyen gyógyítottak, ezért a görög li-
turgiában az un. „anargüroi” – ingyenesek listájának élén állnak. Ők Jézus 
tanítása szerint nem csupán a testet, hanem a lelket is gyógyították, illetve a 
reménytelen betegek tekintetét az ég felé irányították. Tanúságtételük és 
pártfogásuk éppen a mi időnkben maradandóan jelentős.
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Boldog Batthyány-Strattmann László (+1931) szemorvos minden nap-
ját imádsággal és szentmisével kezdte. De a súlyos műtétek előtt is állandóan 
fohászkodott, csak úgy operált. Tisztában volt azzal, hogy ő csak eszköz az 
Isten kezében, mert igazából Ő gyógyít. Ezért voltak olyan nyugodtak azok, 
akiket ő operált, tudták, hogy jó kezekben vannak.

Ismerősen cseng Dr. Csókay András idegsebész neve. Többször hall-
gattam őt. Egyszer meghívtam templomunkba is, ahol annyian voltak az 
előadásán, hogy szinte egy tűt nem lehetett leejteni. Nemrégen kiadott egy 
könyvet, melynek címe: „Agysebészet rózsafüzérrel”. Ebben leírja, hogy 
minden nemzetközi sikert aratott szakmai ötlete nem a szakkönyvek olva-
sásakor, nem a proszektúrán, nem a különböző szakmai konferenciákon, ha-
nem rózsafüzér-imádság közben jutott eszébe. Hite szintén az imádságból, és 
a szentmiséből táplálkozik. Ő is minden műtétje előtt fohászkodik. 

Az idegsebész számos új műtéti eljárást, módszert dolgozott ki, közülük 
leghíresebb az éralagút műtéti módszer, amelynek lényege: a koponyacsont 
elvételét követően a duzzadó agy felszíni ereit a csontszél általi leszorítástól 
védik meg az úgynevezett „Betlehem” párnákkal. (Az elnevezés összefüg-
gésben van Jézus Krisztus születésével: ő az egész emberiség megváltására 
született, míg az éralagút-módszerrel meggyógyított, gyakran menthetetlen-
nek látszó betegek mintegy újjászületnek.) Így az agykéreg nem hal el. Ezt 
a két dolgot korábban nem lehetett elérni. (2008-tól ezzel a módszerrel az ő 
orvoscsoportjában még nem történt haláleset!)

Két személyes élményem a sok közül:

2004 szentestéjén csörög a telefon és beteghez hívnak. Pár utcányira a 
plébániától, egy súlyos beteget kellett ellátnom. Amikor beléptem az előszo-
bába, a beteg hozzátartozói azt kérdezték: „Atya, ha bekövetkezik az, amire 
számítunk, akkor mit tegyünk?” Bocsánat – mondtam – most inkább meg-
nézném a beteget, ez még nem aktuális. Mindent a maga idejében. Ilonka 
néni valóban nagyon rosszul nézett ki, de magánál volt, még kommunikálni 
is tudtam vele, tehát őszintén meggyónt. Hitén, őszinteségén, Istenbe vetett 
bizalmán, bensőséges imádságán épültem. A feloldozás után a szent kenet 
szentségében és a szentáldozásban részesítettem. Még legalább egy negyed-
órát imádkoztunk együtt, aminek a végén arra kértem: ha jobban lesz és fel 
tud kelni, csörögjön rám. Két hét múlva felhívott, hogy sokkal jobban van 



16

és ő főz családtagjainak, amíg munkában vannak. Még két évet adott neki az 
Úr. Pedig hozzátartozói a temetésére készülődtek…

Egyik hívő testvérünk szintén a 2004. évben agydaganattal került a 
budapesti Amerikai úti idegsebészeti klinikára. Mielőtt megműtötték, be-
mentem hozzá, és sokakat kértem, hogy velem együtt folyamatosan imád-
kozzunk érte. István ebben a nagy bajban is optimista volt. Mindent Istenre 
bízott, amit abból vettem észre, ahogy imádkozott. Megfordult a fejemben: 
„Uram, ha én lennék az ő helyében, vajon nekem lenne ilyen erős hitem?” 
Nagy bizalommal, Istenre hagyatkozó lélekkel vette fel a szentségeket és 
tudta, hogy már nem lesz egyedül a műtőben. Így is volt. Hála Istennek, 
meggyógyult. De csak egy időre. Utána még háromszor került kórházba 
ugyanezzel a problémával.

Összesen négyszer nyitották fel a koponyáját, és mindig újabb részeket 
távolítottak el belőle. És a hite nem csökkent, hanem erősödött. Aztán újra 
elkezdtük őt hordozni imádságban, de ő is nagyon bízott. Mindegyik műtéte 
sikerült, a legutolsó óta tünetmentes.

Összefoglalva: 

Nincs gyógyítás alázatosság nélkül sem. Nem én vagyok az, aki gyó-
gyítok, hanem rajtam keresztül magasabb erők áramlanak ki – vallja 
Emiliano Tardif (+1999) missziós atya. A komolyan hívő papok és orvosok 
maguk is csodálkoznak, és sokszor kisebb-nagyobb csodáknak a szemtanúi, 
amikor gyógyító tevékenységüket nagy hittel és alázattal végzik. Nincs ellen-
tét az orvosi gyógykezelés és a vallásos gyógyítás között. Az egyház, a vallás 
és a pap feladata az, hogy biztosítson egy lényeges elemet a gyógyuláshoz: 
azt a lelki és érzelmi hátteret, amely elősegíti a gyógyulási folyamatot. Ne 
feledkezzünk meg egy lényeges mozzanatról: senki sem gyógyít, még az 
orvos sem, hanem a beteg gyógyul, értve itt a „beteg”-en az egész embert: 
testét, pszichikumát és lelkét. Mindenki más csak kívülálló, asszisztens.
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Szeverényi JánoS
evangélikus lelkész

Favágástól a halottak feltámasztásáig

Az egyház, a keresztyénség feladata, küldetése

Talán szokatlan ez a cím, de az alcím segít a megértésben. Arról lesz szó, 
hogy mi az egyház feladata, küldetése a mai Magyarországon. 

Korszakváltó, átmeneti időket élünk, minden mozgásban van, minden 
megkérdőjeleződik. 

Tegnap éppen Budán a Szent Imre templomban eskettünk egy katolikus-
evangélikus párt. Fotós barátaimtól is hallom, hogy alig van mit fotózni, alig 
vannak esküvők. 

Nagy bajban van népünk, magyarságunk, a nyugati kultúra. Tudjuk 
jól, hogy Magyarországon az élet szolgálatára készült épületekben fehér 
köpenyes emberek, akik az élet védelmére esküdtek föl, naponta körül-
belül 150 magyar magzatot tesznek el láb alól. Még a keresztyén orien-
táltságú kormányok is halálos kompromisszumokat vállalnak. Hiszen ha 
az evangéliumok tanítása szerint hoznák meg a magyar parlamentben a 
törvényeket, akkor talán még 10%-ot sem érne el az elfogadottságuk. 
Magyarországon a lakosság tíz százaléka, aki úgymond aktív keresztyén, 
templomba, gyülekezetbe jár. 

Mi a teendő? A megtérés, a visszatérés. „Ad fontes” – vissza a források-
hoz! Vissza a Forráshoz! 

Azt mondhatjuk erre, hogy ez evidens, mi gyakorló keresztyének va-
gyunk. Ki a gyakorló keresztyén? Például mi, akik templomba járunk. A 
mai egyház is gyakran így értelmezi a keresztyénséget. Az a keresztyén, 
aki ezt teszi, amit most mi, hogy itt vagyunk egy templomban, erre áldoz-
zuk a napunkat, istentiszteleten veszünk részt, adakozunk, egyházfenntar-
tói járulékot fizetünk. 

A Szentírás tanítása szerint a közösségben való részvétel, Isten igéjének 
a hallgatása, az úrvacsora a szükséges minimum, de nem a cél. Olyasmi, 
mint az autónak a tankolás. Nem azért van autó, hogy tankoljon, hanem 
hogy működjön, hordozzon. A Szentírás tanítása szerint a keresztyénség 
lényege és az egyház feladata Krisztus követése non-stop, éjjel és nappal.  
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Ott, ahol vagyunk, akár az intenzív osztályon vagy börtönökben, otthonok-
ban, kis kárpátaljai falvakban – bárhol, ahol emberek élnek. Mert az a ta-
pasztalatunk, hogy Jézus Krisztus ott van leginkább jelen, ahol baj van. Ezt 
vallja a keresztyénség évszázadok óta: „alászállt a poklokra”.

Ezékiel könyvének 47. fejezetében olvassuk, hogy a szentély felől, a 
templom küszöbe alól kifolyik az élő víz a világba, amely először bokáig ér, 
majd térdig. Aztán megúszni való víz lesz belőle és megy tovább a halál ár-
nyéka völgyébe és belefolyik a Holt-(Sós-)tengerbe. És a prófécia úgy szól, 
hogy a halott víz élővé válik és halak sokasága lesz benne.

Tudjuk, hogy a Föld legmélyebb pontja a Jordán völgye. Ott folyik „Isten 
folyója” (Zsoltár 65,10). Ilyen az Isten dramaturgiája. A Holt tenger vize is 
azért ilyen sós, mert ez a legmélyebb pont. Ez fejezi ki a világ állapotát, az 
Isten-nélküliség állapotát. A keresztyén feladata az, hogy belemenjen a ha-
lálba, ez a Krisztus követése. 

A korinthusi gyülekezetben is folyt a kegyességi irányzatok rivalizálása. 
Pál apostol a Szentlélek által erre reagált. Levelei legtöbbször az egyház kér-
déseire, esendőségeire megfogalmazott válaszok. Az első Korinthusi levél 
12. fejezetében ír a kegyelmi ajándékokról. Végigsorolja ezeket a csodálatos 
ajándékokat, amelyek nélkül tényleg nincs egyház. El tudjuk képzelni, hogy 
amikor felolvasták a korabeli gyülekezetben, hogyan hallgatták a különböző 
irányzatok képviselői, hogy vajon kinek ad igazat az apostol, és akkor végül 
ezt írja: „Törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül meg-
mutatom nektek a legkiválóbb utat”. (1Kor 12,31) Mi lehet még a kegyelmi 
ajándékoknál is különlegesebb? Ezután mondja el a Szeretet Himnuszát, az 
agapéról szóló kijelentést, amit halál nélkül nem lehet megtapasztalni. Ez a 
„mag” halála, hogy feladja magát a száraz, kemény, használhatatlan búza-
szem. Találtak 3-4000 éves búzaszemeket egyiptomi sírokban. 

A halál állapota az, amikor tartósítjuk magunkat. Sokan így is látják, hogy 
a templomok múzeumokká válnak, a gyülekezeteknek, az egyháznak a krip-
tájává. Hiszen magyarországi templomaink jelentős része üres vagy ritkán 
látogatott. Megtérés, megelevenedés nélkül nincs jövőnk. 

Érdemes beletekintenünk az elmúlt évszázadok egyházi életébe. Az egy-
ház élt a legelesettebb időszakokban is. Akkor is, amikor az ige szerint szinte 
már a „sátán zsinagógájává” vált, és a saját szentjeit ölte meg. Az egyház 
életének egyik titka a mártírok vére. A magvetés, amiből mi is kikelünk; de 
még inkább az Úr Jézus Krisztus vére.
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Az árnyoldalakkal érdemes szembenézni, hiszen olyan időt élünk ma, 
amelyben azt látjuk Európában, hogy sok minden élettelenné vált, sok eset-
ben enervált és gyenge a keresztyénség. Míg máshol, Afrika, Ázsia egyes ré-
szeiben nagy ébredések, lelki megújulások vannak. Csak a kommunistának 
nevezett Kínában naponta 20-25 ezren lesznek keresztyénné. 

Néhány évtizeddel ezelőtt jelentették a Mao Ce Tung-féle őrület után, – 
miután kiirtottak 60 millió embert, és lebontottak minden templomot – hogy 
megszűnt a keresztyénség. Ma már 120 millió keresztyénről tudunk Kíná-
ban. Dél-Koreában, Szöulban legalább háromszáz teológiai fakultás műkö-
dik, és sorolhatnánk az elképesztő adatokat. 

Sokan mondják, hogy ez szép, de mit segít rajtunk? Mi van velünk, mi 
van az én egyházammal? Testvérek, valóban az Élő Úr segít rajtunk, aki az 
ébredést adja. Ugyanakkor a megtérést nem spórolhatjuk meg.

A konstantini fordulat megszüntette a dinamikusan gyarapodó keresz-
tyénség üldözését. Tudjuk, hogy az első három évszázad volt a legdinami-
kusabb a keresztyénség terjedése szempontjából és az addigi pápák, Róma 
püspökei mind mártírhalált haltak. Aztán jött a fordulat. Az egyház katonai, 
politikai, gazdasági hatalommá vált, majd a világ urává. Ennek nagy ára volt. 
A világi hatalom ettől kezdve beleszólt az egyház életébe. Erre a mai napig 
is kísértése van. Az újszövetségi elveket és gyakorlatot lassan felváltotta a 
világias szemlélet. Már nem feltétlenül a Szentlélek irányított, ahogyan az 
Újszövetség tudósít az elő gyülekezetekről, hanem a császár és a mögötte 
lévő erők. Az egyház ezért megkapta az állami támogatást, templomokat, jó 
állásokat, földeket, jövedelmet. A népeket tömegesen megtérítették. Kérdés, 
hogy magyar népünk valóban megtért-e? Sokan megtértek, hiszen drága, ál-
dott eszközöket használt az Úr népünk életében is, de nem feltétlenül tért 
meg mindenki. Templomokba hajtották, adófizetővé tették őket. Van valami 
nagyon erős egyház- és papellenesség népünk körében. Nem véletlen, hogy 
a tudatos istentagadás, az ateizmus keresztyén közegben jött létre, például 
Oroszországban, Németországban. Ezen érdemes elgondolkodni.

Amikor kikerültem kezdő lelkészként egy Békés-megyei gyülekezetbe, 
hatan-nyolcan jártak templomba, pedig évtizedekkel azelőtt tömve volt a 
templom. Nyolcszáz evangélikus családról volt adat az irodai adminiszt-
rációban. A 80-as években az iskola igazgatója a bokorból figyelte a négy 
templomot Csorvás községben. Képes volt a vasárnap délelőttjét erre szánni, 
hogy lesse, van-e még nagymama, aki bevisz a templomba egy-egy unokát. 
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Aztán hétfőn raportra hívta a gyermeket. Ilyen közeg volt ez. Okoltam a 
kommunistákat, Moszkvát, az istenteleneket. Ebben van is igazság. 

Jól jön az egyházellenes erőknek, hogy bele tudnak kötni az egyház hibái-
ba, bűneibe. Volt mibe belekötni. Az egyház is megbotránkoztatott, és alapot 
adott arra, hogy támadják.

Még utalok arra, hogy – Jézus tanításával ellentétesen – előkerült a 
fegyver is. A haza védelmét, a rend fenntartását nem kérdőjelezte meg a 
Názáreti, de a hit terjesztéséért és védelméért az Ő nevében háborúzni, 
ölni képtelenség, antikrisztusi vonás. Szívszorító, hogy a Níceai zsina-
ton 325-ben még ott ültek a testükön sebeket hordozó megkínzott püspö-
kök is, de a döntő szót a megkereszteletlen, meg nem tért császár mondta 
ki. A világ is támadta, kritizálta az egyházat. Sok esetben jogosan. A 
reneszánsz, a humanizmus, később a felvilágosodás és a racionalizmus 
különböző módon küzdött az egyházi hatalommal szemben. A francia 
forradalom már papokat gyilkolt, templomokat gyalázott meg. Ez a fo-
lyamat kiteljesedett a 20. századi ateista, egyházüldöző, démoni tombo-
lásban. A keresztyéneket milliószámra gyilkolták, üldözték, kínozták. A 
mai napig is. Csak a tavalyi évben közel 200 ezer keresztyént öltek meg 
a világban hitéért.

Az egyház életét beszorították a templom falai közé. Jézus történetei 
nagyrészt nem a templom falain belül estek meg. Evidencia volt számára a 
zsinagóga, a templom, de azokból ki is lépett. 

Nekünk Őt kell követni. Az egyház követi a Bárányt bárhová is megy 
(Jelenések 14,4). Jézus ott van, ahol az emberek vannak. Az egyház ma nem 
mindig ott van, ahol az emberek vannak. A vezetők egy részét kollaboránssá 
és besúgóvá tették, a lelkészeket, presbitereket megfélemlítették, a kontroll 
miatt erősítették a pap-centrikusságot. Ma itt élünk egy materialista, istente-
len, öntörvényű, libertinista közegben a letűnt konstantini korszak struktú-
ráiban, kiskorúsított, passzív, megfáradt egyháztagsággal. Eljött a megtérés 
ideje, vissza kell térnünk Jézushoz, tanításához, stílusához, módszereihez! 
Róma Európa újraevangelizálásáról beszél, és részben a reformáció célki-
tűzéseit valósítja meg. Például a nagyhatású városmisszió is ilyen kezde-
ményezés volt Budapesten, és a Biblia éve, vagy nézzük Ferenc pápát, az ő 
személyiségét. Amikor megnövekszik a bűn a világban, kiárad a kegyelem, 
Isten olyan embereket ad, akik ezekben a helyzetekben az Ő eszközei lesz-
nek. Milyen az ő személyisége? Krisztusi. Anélkül, hogy ember dicsőíte-
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nénk, mondhatjuk, hogy ez a modell, az egyszerűség, természetesség, ihle-
tettség, a Szentlélek által való élet a favágástól a halottak feltámasztásáig. 

Jézus frusztrált, kudarcot vallott tanítványainak hajnalban halat süt a tó 
partján. Jézus tudja, hogy milyen egy sikertelen, ideges férfi. Hisztis, ön-
magát sajnáló. Megkérdezi tőlük, van-e ennivalójuk, azután ad nekik. Süt 
nekik halat és kenyeret. Ez az egyik legszebb jelenete a Szentírásnak. Más-
kor halottat is támaszt. Ez a munkaköri leírása mindnyájunknak, papoknak, 
misszionáriusoknak és minden keresztyénnek. Az egyház küldetésének ere-
je, lényege az, hogy az újjászületés pillanatától valamennyien misszioná-
riusok vagyunk. Ott kell végeznünk ezt a feladatot, ahol, amiben élünk. A 
gonosznak az tetszik, ha Krisztusból is bálványt készítünk, egy mumifikált, 
tehetetlen alakot. Olyasmit, mint amit a mostani Alföldi által rendezett István 
a király előadásban lehetett látni, egy tutyimutyi, szerencsétlen valakit, aki 
csak küszködik. Nem baj, ha valaki küszködik és harcol, de aztán lépni kell, 
tenni kell.

Hogyan támad fel a halott? Az Úr Jézus támasztott fel halottat. Azt is tud-
juk, hogy a konfrontációban, a misszió mezőin keresztyének átélnek ilyes-
mit, néha az Úr ad ilyen jeleket, csodákat, hogy visszaad életet. 

De a Szentírás tanítása szerint mindenkire így kell tekintenünk, hogy Isten 
nélkül, újjászületés nélkül halott. „Halottak voltatok bűneitek miatt” – mondja az 
ige (Efezus 2,1). Amikor Isten megbízza Ezékiel prófétát, hogy menjen és szol-
gáljon, akkor azt mondja neki: „Prédikálj a csontoknak!” (Ez 37) A Kárpát-me-
dence teli van „csontokkal”, szellemi halottakkal, és csak ezzel a küldetéssel lehet 
megszólalni. Nem egyszerűen csak állami támogatásra támaszkodva, hogy majd-
csak elleszünk valahogy. Élő igére van szükség, amely a halottat is felébreszti! 
Foglalkozunk drogosokkal, szenvedélybetegekkel, depressziósokkal, magunk is 
sokszor elesetté válunk, törékenyek vagyunk, de Isten velünk dolgozik.

Végül néhány esetet szeretnék elmesélni Jézus követésével, és a szolgálat-
ba való bevonással kapcsolatban. Egy gyülekezeti ifjúság van előttem, ahol a 
fiatalok különböző helyekről jöttek: voltak állami gondozottak, zsidók, cigá-
nyok, hívők, nem hívők. Egészen különleges közösséget adott az Úr. Élő igét 
kellett kérnünk és kapnunk Istentől. Hitre jutások, megtérések, keresztelések 
történtek, aztán bevonódtak a különböző szolgálatokba. Voltak imaközössé-
gek, házi találkozók, filmklub, sport, kirándulás, konferenciák. Bevontuk őket 
a gyülekezeti munkába, hitoktatásba, áhítatok tartásába, autós szolgálatba, be-
tegek, öregek, nevelőotthonosok látogatásába, kórház- és börtönmisszióba. 
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Egy idős református nénit ismeretem Kelenföldön, aki már nem tudott 
elmenni templomba. Az egész életét templomban töltötte. Minden héten 
meghívott Budapesten tanuló, nagyrészt határon túli fiatalokat, 25-30-at a 
lakására. Teát főztek, beszélgettek, imádkoztak, Bibliát olvastak. Lett „gyü-
lekezete”. Nem maradt egyedül, körülvette 25-30 „unoka” és szolgált, átadta 
a szívét és a lakását.

Gyömrőn egy vak néni volt a református gyülekezet legaktívabb misszi-
onáriusa. „Lát”-ogatta a gyülekezet tagjait.

Gyülekezetünkben egy állami gondozott fiúnak több „testvére” is akadt: 
fogorvos, lelkigondozó; a harmadik vállalkozó volt, aki elvitte őt külföldre 
nyaralni. 

Egy szklerózisos testvérünk évek óta székben ült egy párnán, mely alul 
ki volt vágva, alatta vödör. Elhagyott, elesett állapotban éldegélt. Édesanyja 
gondozta, de már nem bírta emelni. Megfürdettük, konyháját rendbe hoztuk. 
Megszerveztük számára a szolgálatot. Emlékszem, amikor a tiszta ágyba 
emeltem be a 35 kilós férfit, akkor eleredtek a könnyei és azt mondta: magu-
kat az Isten küldte.

Egy templomba járó idős néninek havonta adtunk egy kis anyagi támoga-
tást. Rájöttünk, hogy egy szobában él az alkoholbeteg unokaöccsével, pokoli 
helyzetben. Az unokaöcs küldte őt a segélyért, amit erőszakkal elvett tőle. 
Alkoholra költötte. Akkor úgy éreztem, Isten Szent Lelke szól: ha én nem te-
kintek úgy erre a nénire, mint a saját édesanyámra, akkor nem vagyok méltó 
a szolgálatra. 

Isten egymásra bízott minket, amikor azt mondta: ti vagytok anyám és 
testvéreim! Összefogással sikerült mindkettejük élethelyzetét megoldani.

Bibliaiskolát végzett kárpátaljai ácsmester három cigány gyülekezetet 
gondoz, és tizedéből szervez számukra csendesnapokat.

Angliából hazaköltözött katolikus grófnő valamikor az oroszok elől me-
nekült családjával néhány évesen. Békés-megyében, Dobozon abba az épü-
letbe vonult vissza elcsendesedni, ahol Kádár János szállása volt, amikor 
vadászatait tartotta. Panzió lett belőle. Ott kereste Isten akaratát életére vo-
natkozóan. Hazaköltözött, rendbe hozta a rogyadozó plébániát, ahol már jó 
ideje nem lakik plébános. Szervezi a hitoktatást. Egy idős néni egy tönkre-
ment gyülekezetben.

Volt munkásőr, lemezlovas, aki 46 éves korában tért meg és keresztelkedett 
meg kamasz fiával együtt. Egyik legaktívabb tagja lett gyülekezetünknek.
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Középkorú kárpátaljai nő, aki leesett a fáról és lebénult. Lelkigondozói 
szolgálatot végzett. Lelkész kollégám mondta, hogy még menjünk be a Ka-
tikához. Hason feküdt, már évek óta így élt. A fiatalok és a lelkészek is egy-
másnak adták a kilincset, mert ez a nő Krisztus erejét, szeretetét hirdette 
nekik.

Viharsarki katolikus pap hatvanszemélyes szeretetotthonná építette át a 
plébániáját. Az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) tiltása ellenére csendben, 
saját kezűleg, sokszor a hívei akarata ellenére is folytatta a munkát. Estén-
ként mise és vacsora után még társasjátékot is játszott az idősekkel. 56 éve-
sen tüdőrákban halt meg. Úgy feküdt a klinikán, hogy a szenvedő Krisztus 
jutott az eszembe róla. Azt mondta nekem csendben: „onnan” talán többet 
tudok segíteni Gerendásnak. Így búcsúztunk el.

Nyolcvan éves falusi plébános és húga, a 15 éves fényképész ipari tanulót 
jóságos szeretettel látta vendégül éveken át. Eszközök voltak Isten kezében 
az igazságot kereső kamasz számára. Ez a kamasz én voltam. Amikor ele-
gem volt egyházból, Tízparancsolatból, tiltásból, hozzájuk mentem. Olyan 
légkör volt azon a plébánián a sparhelt mellett Mariska nénivel, hogy jó volt 
oda menni. Utólag tudom, hogy miért: mert ott volt Jézus. A Plébános úr 
olyan beteg volt már, hogy a szobájában misézett két-három néninek, mert 
a kommunista faluban ennyien jöttek. A plébánosnak ministráltam, pedig 
akkoriban nem szerettem a templomot. Neki szívesen olvastam a Bibliát. 
Amikor láttam, hogy nem bírja emelni a kezét áldoztatásnál, megfogtam a 
csuklóját, hogy az ostyát oda tudja nyújtani. Aztán ő elment az Úrhoz, és én 
csak később, két-három év múlva tértem meg.

Sokáig sorolhatnám még, hogy mi mindent jelent az Úrnak szolgálni. 
Tehát a munkaköri leírásunk: favágástól a halottak feltámasztásáig terjed. 
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meDveczKi áDám
karmester
A karmester úr előadásáról nem készült nyomtatott változat.
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Prof. Dr. meSS Béla
egyetemi tanár, emeritus professzor 

Egy-házban Romhányi professzorral

Rendszeres olvasója vagyok a „Magyar Orvosi Nyelv” című, néhány éve 
alapított, főleg az orvos nyelv nyelvhelyességi kérdéseivel foglalkozó érde-
kes és értékes folyóiratnak. Ebben elég hosszas vita folyt az egybeírás, kü-
lön írás, főleg pedig a kötőjeles összekapcsolás kérdéséről. Nem vitás, hogy 
előadásom címében a kötőjeles írásmód egyértelműen hibás! Egészen más 
értelme van a mondatnak külön írva a két szót: „egy házban” azaz ugyanab-
ban a házban, egy időben tartózkodtunk, míg az egybeírás: „egyházban” azt 
sugallja, hogy valamelyik egyházban, vallási közösségben voltunk együtt. 
Esetünkben mindkét értelmezés igaz! Ezért írtam vállalva a helyesírási hiba 
és a talányosság ódiumát, a kötőjeles írásmódot. Első olvasásra értelmezze 
mindenki úgy a címet, ahogy akarja.

Az alábbiakban megpróbálom világossá tenni mindkét értelmezés, mind-
két kapcsolatunk lényegét.

Az első, a különírásos értelmezés azt jelenti, hogy Pécsett a Kórbonc-
tani Intézet és az Anatómiai Intézet egy épületben, a Dischka Győző u. 5 
sz. alatt, szerény, egy emeletes épületben, a hajdani városi tornacsarnokban 
működött. Én előbb, 1946 október 6-án léptem be ifjú orvostanhallgató-de-
monstrátorként a Szentágothai professzor vezette Anatómiai Intézetbe, míg 
Romhányi professzor 1951 októberében foglalta el a professzori széket a 
Kórbonctani Intézetben, amikor én fiatal tanársegéd voltam az anatómián. A 
Dischka Győző utcai épület keleti szárnya volt az Anatómiai Intézeté, a nyu-
gati a Kórbonctané, de voltak közös használatú helységek is, mint pl. a szö-
vettani gyakorlatos terem. Szakmai kapcsolat a két intézet között alig-alig 
akadt, annál több baráti. A két professzor, Romhányi és Szentágothai  szo-
ros barátságot ápolt, Flerkó Béla és Jobst Kázmér, vagy jómagam és Kádas 
Pista álltunk egymással szorosabb barátságban. Így Romhányi professzorral 
rendszerint naponta többször is találkoztunk egy részemről tiszteletteljes, ré-
széről barátságos köszönés erejéig. De – egy-két kivételtől eltekintve – me-
lyekre még vissza fogok térni, kapcsolatunk ennél tovább nem terjedt.  Így 



26

ment ez 1970-71-ig, amikor a két intézet az új elméleti tömbbe, a Szigeti út 
12-be költözött. Itt térben már egy kicsit távolabb kerültünk egymástól, mi-
vel a Kórbonctan a földszinten, mi a második emeleten kaptunk helyet. Így a 
nagyobb, de közös épületben már ritkábban futottunk össze.

Az idő múlásával, 1972-ben történt professzori kinevezésem után meg-
érhettem azt a megtiszteltetést, hogy 4 éven át, Romhányi professzor 1976-
ban történt nyugdíjba vonulásáig, egy karban ülhettem vele. Ez időben 
legalább a kari üléseken találkozhattam vele bizonyos rendszerességgel. 
Ilyenkor soha nem mulasztotta el, hogy egy-két barátságos szót ne váltsunk. 
Nyugdíjazása után viszont – minthogy a sajnálatos viszonyok miatt soha 
nem tért vissza volt intézetébe – már csak nagy ritkán  futottunk össze a lV. 
emeleti kari könyvtárban. Megtisztelő barátsága irántam azonban mindvé-
gig változatlan maradt.

Ezután a talán kicsit túl hosszúra nyúlt bevezető után, mely akkori hely-
zetképet is adott, egyszersmind a viszonylag laza, de mindenkor szívélyes 
kapcsolatunkat is vázolta, illenék Romhányi professzor példamutató oktatói 
és iskolateremtő tudományos tevékenységének méltatásával folytatni meg-
emlékezésemet. Ettől azonban három okból is el kell tekintenem. Egyrészt 
Romhányi professzor személyisége és tevékenysége ma már nem csak tu-
dományos és szakmai berkekben ismert és nagyra értékelt, hanem a köztu-
datban is. Másrészt ezt az ismertetést és méltatást már hajdani tanítványai 
közül sokan és sok formában méltóan megtették. Harmadsorban és legfő-
képpen, nem lévén Romhányi tanítvány, erre, már csak részletes ismeretek 
hiányában sem vagyok hivatott.

Néhány kisebb emlékem, élményem Romhányi professzorral mégis csak 
akad, melyeket nagy szeretettel őrzök emlékezetemben. Ezekről szeretnék 
itt, szinte anekdota szerűen, röviden szólani.

Első találkozásom Romhányi Professzorral (de akkor még nem ismertük 
személyesen egymást!) rögtön az ő Pécsre kerülése utáni első napokban-
hetekben történt, ez is a közös épület (egy ház) adta szűkösségből fakadt. 
Mint már az imént említettem, közös volt a szövettani gyakorlatos terem  a 
két intézet között az épület keleti szárnyának utcafrontján. (Ma a Fogászati 
Klinika ambulanciája és professzori rendelője.) Az én szobám és laborató-
riumom (az Anatómiai Intézet későbbi, első izotóp laboratóriuma) ennek 
a szövettani gyakorlatos teremnek folytatásában helyezkedett el, egyetlen 
bejárattal a gyakorlatos teremből. (Később a födém áttörésével az anatómi-
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ai intézet emeleti laboratóriumából nyitottak egy meredek lépcsőt ebbe az 
izotóp laboratóriumba.) Az eredeti állapotban csak úgy tudtam a szobámba 
jutni, vagy onnan kijutni,ha végigmentem a gyakorlatos termen, akár volt 
ott gyakorlat, akár nem. Ezt a kényszerhelyzetet mindkét intézet oktatói, 
sőt a hallgatóság is tudta. Ebből nem is volt soha semmi konfliktus, min-
denki természetesnek találta. Romhányi professzor viszont pár napja, vagy 
pár hete került Pécsre, így Ő ezt a kellemetlen kényszerhelyzetet nem is-
merte. – Történt egyszer, hogy kórszövettani gyakorlaton bement Romhányi 
professzor és éppen valamit magyarázott, mikor nekem, minthogy boncter-
mi gyakorlatom kezdődött, halaszthatatlanul át kellett mennem a termen. 
Én tiszteletteljes fejbólintással elmentem mellette, de Ő csaknem átdöfött 
szúrós szemével.  Szinte arcára volt írva a felháborodás, mit keres itt ez a 
pimasz fiatal oktató, vagy hallgató? Mielőtt azonban szólhatott volna, oda-
lépett hozzá a gyakorlatvezető, Kádas Pista barátom, (aki évfolyamtársam 
volt és együtt avattak bennünket „Sub Laurea Almae Matris”  kitüntetéssel 
doktorrá), és röviden elmondta neki a helyzetet. Azután – emlékezetem sze-
rint – talán még egyszer fordult elő ez a furcsa szituáció, de akkor Ő már egy 
barátságos fejbólintással üdvözölt.

Egy másik furcsa élményem Romhányi professzorral vadász mivoltom-
ból adódott. Egyszer, valami okból, talán a polarizációs optikai vizsgálata-
ihoz szüksége lett volna valamilyen porfirinra. Ő, amint   azt hallottam, a 
medikusoknak is beszélt erről a problémáról, megemlítve, hogy baglyok tol-
lában van sok porfirin. Az akkori harmadévesek között volt egy családi is-
merősöm fia, aki néha eljött velem vadászni. (Később maga is híres vadász, 
és jó kezű  sebész lett. Sajnos, fiatalon elhunyt.) Ez a Jancsi gyerek nekem 
is említette a bagolytoll porfirin tartalmát. A legközelebbi vadászaton lőttem 
ezért egy réti fülesbaglyot. (Akkor a bagoly még nem állt természetvédelem 
alatt. Ennek ellenére életemben az volt az egyetlen bagoly, amit meglőt-
tem.) Jancsi a baglyot megkopasztotta és egy nagy zacskó bagolytollat vitt 
professzorának, aki örült is neki, szépen megköszönte. Arról aztán már nem 
szólt a fáma, hogy sikerült-e a bagolytollas kísérlet. Nagy valószínűséggel 
Romhányi prof. nem is tudott róla, hogy a baglyot én lőttem. Néhány hét-
tel, vagy hónappal később aztán a költöző madarak tájékozódásáról belső 
radar rendszeréről) beszélt a professzor hallgatóinak. Egy erre vonatkozó 
kérdést tett fel az órán – nyilván a bagolyra emlékezve – Jancsi barátomnak. 
Minthogy Ő erre nem tudott válaszolni, így fakadt ki a professzor: ”Mester! 
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Maga nem madarász, maga csak tollász. ”Attól kezdve Jancsi barátomat 
csak „tollásznak” hívta a professzor. Hát így lett az én baglyomból szegény 
V. Jancsi névadója.

Azért egyetlen egy alkalommal valódi tudományos, ha tetszik, mester-
tanítvány, kapcsolat is alakult ki köztünk. Még fiatal tanársegéd koromban, 
az 50-es évek közepe táján, valódi mesteremet, Szentágothai professzort, 
annyira lenyűgözték Romhányi professzor első pécsi polarizációs mikro-
szkópos vizsgálatai, hogy szerette volna ezt a módszert intézetünkben is 
meghonosítani. Ezért engem igyekezett rávenni, hogy tanuljam meg ezt 
a technikát a Romhányi-intézetben. Így mesterem, ha jól emlékszem, be 
is ajánlott engem a szomszéd professzornál, aki szívélyesen fogadott, jó 
fél óráig magyarázta a módszer alapjait és annak szépségét, majd ellátott 
a módszerre vonatkozó részletes irodalommal. Én azt lelkesen át is tanul-
mányoztam, majd segítségével egy Richter mikroszkópból kialakítottunk 
egy afféle egyszerű polarizációs mikroszkópot. Volt benne polarizátor és 
egy  oculárba épített, elforgatható analizátor, mozgatható tárgyasztal, egy-
szóval előállt egy olyan készülék, mellyel megkezdhettem a módszer be-
gyakorlását. Lelkesedésből és érdeklődésből részemről nem is volt hiány, 
de akkor már nyakig ültem a neuroendokrin vizsgálatokban, elsősorban 
a pajzsmirigyműködés hypothalamikus szabályozása vonatkozásában. Ez 
azért, be kell vallanom, jobban izgatott a polarizációs mikroszkópiánál. 
És ha,  a rendszeresen az este 8-9 tartó munkaidőmet be kellett osztani, 
mindig a pajzsmirigy élvezett elsőbbséget. Így aztán lassan abbamaradt 
a polarizációs mikroszkópia tanulása, gyakorlása. Szentágothai profesz-
szor is egyetértett ezzel és támogatta is, hogy nekünk akkor elsősorban a 
neuroendokrin vizsgálatokra kellett minden energiánkat fordítani, annál is 
inkább, mert már akkor felmerült a későbbi hypothalamus monográfiánk 
megírásának a gondolata.

Bár nem vált belőlem polarizációs mikroszkópos kutató, sem Romhányi 
tanítvány, azt a kis „tudományos kiruccanást”, vagy elkalandozást semmi ké-
pen nem bántam meg. E téren szerzett szerény ismereteimnek nagy hasznát 
vettem a későbbiekben. Részben az e módszerrel végzett kísérleti  eredmé-
nyek megértésében és értékelésében, részben pedig a szövettan oktatásában  
vált jelentős segítséggé.

Ezt a „hűtlenségemet  nem vette rossz néven tőlem Romhányi professzor, 
soha többé nem hozta szóba a dolgot.
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Egyébként, hogy ez a „hűtlenség”a tudományos témákhoz jó, vagy rossz 
tulajdonságom-e? Hadd jegyezzem itt meg szerénytelenül, hogy az anatómu-
sok neuroendokrin vizsgálatait Romhányi professzor is figyelemmel kísérte 
és értékelte. Erről tanúskodott az a tény is, hogy ahányszor csak találkoz-
tunk, már az új házban, mindenkor tett fel egy-egy rövid kérdést aktuális 
kísérleteink területéről. Legutóbbi témaköröm,a tobozmirigy és a ritmikus 
életműködések összefüggései, különösen érdekelték. Volt eset, hogy egy 
ilyen irányú cikkre az irodalomból Ő hívta fel a figyelmemet.

Röviden visszatérve „tudományos hűtlenségemre”, ennek magyarázatát 
Kellermayer professzornak, egyetemünk tudományos szakosztálya elnökének 
felkérésére a néhány éve tartott, úgynevezett „életmű” előadásomban adtam 
meg, melynek címe: ”Horizontális és vertikális kutatás” volt. Ez két általam 
önkényesen kreált fogalom. Horizontális kutató alatt értem azt a kutatót, aki-
nek széles, vagy túl széles a kutatási területe, nem tud egy téma minden apró 
részletére kiterjedően „hűséges” maradni. Ha az őt érdeklő, őt izgató kérdésre 
megkapta az alapvető választ, az apró, finom részletekkel már nem „bajlódik”, 
mert addigra már több más, szerinte alapvetőbb probléma foglalkoztatja. Ahogy 
mondani szoktam, nem ássa bele magát olyan mélyen egy kútba, ahonnan már 
ki sem lát. Ő mindig látni akarja a horizontot is. Ezért élete során, egy adott, 
nagyobb témakörön belül, pl. agykutatás, kötőszövet kutatás, ultrastrukturális 
kutatás, vagy éppen endokrinologia, akár egyidejűleg, akár egymást követően 
több kérdés vizsgálatával is foglalkozik. Ennek ellenkezője a vertikális kutató, 
aki egy kisebb-nagyobb kérdés minél alaposabb megismerésével tölti el egész 
kutatói pályáját. Hogy melyik a jobb, értékesebb, célravezetőbb, azt nem is 
lehet egyértelműen meghatározni. Mint minden  alternatívának  az életben, 
mindegyiknek van előnye is, hátránya is. Én még arra se mernék vállalkozni, 
hogy megokoljam, melyik típusnak több az előnye, mint a hátránya.

Hogy a példákat szerénytelenül önmagammal kezdjem – hiszen ezt is-
merem legjobban – én magamat egyértelműen horizontális típusú kutatónak 
érzem. A több, mint 60 évre terjedő kutatói pályafutásomat a pajzsmirigy 
működés központi idegrendszeri szabályozásának vizsgálatával kezdtem. 
Ez aztán elvezetett a releasing hormontermelés agyi lokalizációjának kérdé-
séhez. Ezt olasz kollaborációban, Martini professzor barátom és munkatár-
samnak közreműködésével végeztük. Ornitologiai érdeklődésemnek megfe-
lelően, hasonló vizsgálatokat végeztünk madarakon is Józsa Rita, valamint 
angol (Sharp) és német (Korf) közreműködéssel. Egy véletlen beszélgetés 
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Fraschini professzorral felkeltette érdeklődésemet a tobozmirigynek a rep-
rodukció szabályozásában játszott szerepe iránt. Az ovulációs szabályozás 
és a tobozmirigy melatonin szekréciójának összefüggéseit Ruzsás Csillával 
és a modenai Trentini professzorral együttműködésben tanulmányoztuk bő 
két évtizeden keresztül. Ez a tobozmirigy téma aztán elvezetett a tobozmi-
rigynek a ritmikus életműködések szabályozásában játszott szerepének a 
vizsgálatához, melyek Csernus Valérral és Rékási Zoltánnal kollaborációban 
folytak, egy indiai ösztöndíjas vendégkutató, Glossh doktornő közreműkö-
désével. A tobozmirigy vizsgálatokkal egy időben folytak kísérletek Ruzsás 
Csillával és Rékási Zoltánnal közösen, a központi idegrendszer embrionalis 
és neonatális hormon- és drog-érzékenységére vonatkozóan is.

Ennyi, azt hiszem, elegendő annak igazolására, hogy magamat horizontális 
típusú kutatónak érezzem. Hogy e miatt nem kell szégyenkeznem, vagy men-
tegetőznöm, meg merem kockáztatni annak a véleményemnek kimondását, 
hogy ebben a bizonyos „egy házban” dolgozó két nagy professzor, mesterem, 
Szentágothai János és az itt ünnepelt Romhányi György is ehhez a csoporthoz 
tartozott. Szentágozhai professzorról elég annyit mondani, hogy amikor őt No-
bel-díjra felterjesztették, a Nobel díj bizottságnak az volt ellene a fő érvelése, 
hogy túl sok mindennel foglalkozik, nem koncentrál egy területre. Egyik kiváló 
tanítványának, Hámori József professzornak tréfás megfogalmazásában az volt 
Szentágothai professzor ellen a fő kifogás, hogy „túl sokat tud.” Bár mindvé-
gig az idegrendszer kutatása terén működött, de ennek számos, mindig alapve-
tő, különböző problémáit vizsgálta. – Ugyanúgy Romhányi professzor is, bár 
mindvégig az ultrastruktúrák vizsgálata területén, módszertanilag elsősorban 
a polarizációs mikroszkópiával foglalkozott, kifejlesztve az általa topoopti –
kának nevezett módszert, de annak számos, viszonylag egymástól távol álló te-
rületén alkotott maradandót. A sejtmembrán, a kollagén rostok, a nukleinsavak, 
vagy az amiloid szerkezete egyaránt érdekelte. Egyrészt, nem lévén Romhányi 
tanítvány, másrészt, Romhányi professzor tudományos munkásságát már sokan 
mások, erre nálam sokkal hivatottabbak, már sokszor elemezték és méltatták, 
így ennek részletezésére most nem térnék ki. Részemről itt talán elég, ha alázat-
tal fejet hajtok a tudós Romhányi eredményei előtt.

Végül térjünk rá az „egy-házban” kötőjeles írásmód egybeírásának, „egy-
házban” értelmezésére. Ehhez nyelvhelyességi szempontból még egy szám-
nevet, vagy  határozatlan névelőt kell tennünk, amely paradox módon éppen 
nyomatékosan határozottá teszi ezt az értelmezést: „egy egyházban”, a katoli-
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kus egyházban való közösségünket. Szívem szerint azonban talán inkább így 
mondanám: „a nagy keresztény egyházban”, vagy közösségben. Most ismét az 
adott Dischka utcai közös házban egy időben  működött két nagy elmét, Rom-
hányi és Szentágothai professzorokat szeretném párhuzamba állítani: 

Mindkettő istenhívő, buzgó keresztény volt, bár különböző egyházakhoz 
tartoztak. Kereszténységük, legalábbis a külső szemlélő számára, különböző 
formában mutatkozott. Az alapjában kissé zárkózottabb karakterű Romhányi 
professzor vallásosságából kifelé viszonylag kevés látszott, de aki közelebb-
ről ismerte, tudta, hogy napi sétái rendszeresen a gyárvárosi templom felé 
vezettek, ahová mindig  betért  egy-egy imára, elmélkedésre.  Az egyik krisz-
tusi főparancsolat, „Szeresd felebarátodat…” életének egyik alapeleme volt. 
Ezt a szeretetet, szigora ellenére, az orvostanhallgatók is megérezték. Ez 
volt lenyűgöző előadásai mellett az a jelentős tényező, amiért Ő a hallgatók 
kedvenc professzora, kis túlzással mondhatnánk, a hallgatók  bálványa lett. 
Vallásos meggyőződését, istenhitét magában, befelé élte meg, nem, vagy rit-
kán tárta azt fel a külvilág felé. – Ezzel szemben a kitárulkozóbb személyi-
ségű,  protestáns Szentágothai professzor „hitvallóként” is megmutatkozott. 
A hallgatóság szűkebb köreiben bibliamagyarázati összejöveteleket is tartott 
(legalább is míg bent lakott az intézetben) a lakásán. Később is különböző 
interjúkban a széles nyilvánosság felé is kifejtette keresztény hitét, vallásos 
meggyőződését.  Egyben biztos közös alapon nyugodott a két nagy ember 
istenhite. A természet rendjének tisztelete, csodálata, minél alaposabb meg-
érteni akarása meggyőzte őket arról, hogy ez az összerendezettség nem lehet 
a véletlen műve, e mögött kell, hogy egy bölcs rendező erő, teremtő akarat, 
Isten álljon, nevezze Őt az ember a különböző vallásokban, a keresztény-
ségben Istennek, a zsidóságnál Jahvenak, vagy az iszlámban Allahnak. Ők 
mind a ketten hittel vallották, hogy a tudomány és a vallás nem áll egymással 
ellentétben. Őket éppen az átlagot messze meghaladó, sokirányú, nemcsak a 
saját szakterületükre vonatkozó, mélyreható tudományos ismeretei győzték 
meg a teremtő Isten létezéséről, és erősítette hitüket mindhalálukig.

Szinte csodának, vagy az isteni Gondviselésnek érzem azt, hogy azokban  
a „hivatalosan ateista” évtizedekben két ilyen iskolateremtő tudós, ugyanak-
kor hitvalló keresztény működött és nevelte az ifjúságot egy közös épületben 
(házban).

Hát ebben rejlett annak a hajdani Dischka  utcai „egy-háznak” a szerepe 
és varázsa! Bárcsak ma is minél több ilyen ház adódna az  országban!
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Prof. Dr. antal miKlóS
egyetemi tanár 

Az ember(ek) csodákra képes(ek) !?

„Az ember csodákra képes” – szokták mondani. Valóban, képes az ember 
csodákra? Úgy gondolom az ember egymagában nem képes csodákra, de az 
emberek kisebb, nagyobb csoportjai egy közös célért dolgozva nagyszerű és 
csodálatos dolgokat képesek létrehozni. 

Kheopsz fáraó piramisa, az ókor egyik „csodája”, gigantikus, ugyanak-
kor a maga nemében tökéletes építmény, az emberi alkotóerő egyik csúcs-
teljesítménye. Az építmény méretei lenyűgözőek. Négyzet alakú alapjának 
oldalai 229 méter hosszúak, magassága 137 m, össztömege 6,4 millió tonna. 
Az egyenként majdnem 2,5 tonnát nyomó, összesen közel 3 millió hatalmas 
kőtömböt olyan precizitással tették egymás mellé és egymásra, hogy az alap 
229 m hosszú oldalai közötti különbség nem haladja meg a 20 cm-t, és a 
szomszédos kőtömbök kötőanyag nélkül olyan pontosan illeszkednek egy-
máshoz, hogy közéjük egy papírlapot sem lehet beejteni. „Csoda”, mond-
hatnánk, hogy az ókori ember időszámításunk előtt 2500 évvel képes volt 
ilyen teljesítményre? A „csoda” azonban elillan, és átalakul csodálatra méltó 
emberi teljesítménnyé, ha végigkövetjük, hogyan is készültek a piramisok. 
Mindenekelőtt kellett, hogy szülessen egy kivételesen kreatív ember, egy 
briliáns elme, Imhotep, aki uralkodójának, Dzsószer fáraónak a nyughelyé-
ül megálmodta és megépíttette az első, un. lépcsős piramist. Ezt követően 
kellett vagy 100 év, hogy az eredeti ötletet kiváló mérnökök alakítgassák, 
szinte tökéletesre fejlesszék, és kellettek hangya-szorgalmú emberek, akik 
a tervezők elképzelései alapján a köveket a helyszínre szállították, méret-
re faragták, és egymásra rakták. Az is önmagában „csoda” mondhatnánk, 
hogy a hatalmas kőtömböket az ókorban, modern szállító és emelő eszkö-
zök nélkül a helyükre tudták húzni-emelni. A „csoda” ebben az esetben egy 
csodálatosan megtervezett segédeszköz, egy speciális állványzat, égetett 
agyagtéglákból a piramis mellé épített spirális rámpa, amin a kőtömböket fel 
lehetett húzni-tolni a kellő magasságba. Ahogyan a piramis nőtt, úgy építet-
ték magasabbra- és magasabbra a rámpát, mígnem elérték a piramis csúcsát. 
Amikor az elektrumból készített sziporkázó csúcsdísz is a piramis tetejére 
került, akkor a rámpát fokozatosan visszabontották, miközben felülről-lefe-
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lé haladva elkészítették a kőtömböket befedő fehéren ragyogó márvány és 
homokkő külső burkolatot. Gyönyörűen tervezett, ragyogóan szervezett és 
precízen kivitelezett munka, amiben a rengeteg résztvevő mindegyikének, a 
tervezőtől, a munkafelügyelőkön keresztül a köveket mozgató emberekig, a 
szerepe világos, egymásra épülő és nélkülözhetetlenül fontos. Az eredmény 
egy csodálatos, soha nem látott monumentális alkotás.

Az ókori mintát követte az utókor, és a több ezer évvel ezelőtt kidolgozott 
elvek alkalmazása az újkorban is csodálatos alkotásokat hozott létre. Ennek 
egyik legszebb példája a „Gateway arch” St. Louisban. Az ív 360 láb (több 
mint 110 méter) magas és a két vége egymástól szintén 360 láb (több mint 
110 méter) távolságban rögzül a földbe. Megépítése óta az ív csodák-cso-
dájára stabilan áll, az időjárás viszontagságai, szélviharok, hő és fagy nem 
ártanak neki. De, hogyan építették fel ezt a monumentális, mégis légiesen 
könnyűnek tűnő óriást? Meglepő módon az építkezés elve nagyon hason-
ló volt ahhoz, amit a piramisok építésénél is alkalmaztak. Megalkottak egy 
speciális állványzatot; persze nem agyagtéglákból, mint azt az egyiptomiak 
tették, hanem a kor technikai fejlettségének megfelelő módon. Építettek egy, 
az ív két szárához rögzülő daru rendszert, aminek a segítségével az ív két 
szárát alulról felfelé haladva kicsi darabok egymásra illesztésével építették 
fel. Majd, miután a két oldalról épített szárak középen-felül összetalálkoztak, 
az ív bezáródott, az állványzatot visszafelé engedve elvégezték az ív külső 
felszínén a szükséges utómunkálatokat. Gyönyörűen tervezett, ragyogóan 
szervezett és precízen kivitelezett munka. Az eredmény egy csodálatos, soha 
nem látott monumentális alkotás.

Az előző példák azt mutatják, hogy olyan nagy építmények, mint a pira-
misok vagy a „gateway arch” felépítését meg kell előzze egy szükséges se-
gédeszköz, egy állványzat megtervezése. Sőt az előbbi példák azt látszanak 
igazolni, hogy a megfelelő állványzatnak nemcsak a kialakítása, hanem a 
tervszerű lebontása is alapvetően fontos a végső cél elérésének a szempont-
jából. Az, hogy erre már az ókori ember rájött önmagában csodás. Ezzel 
ugyanis az ember öntudatlanul felfedezett, még ráadásul alkalmazott is egy 
olyan principiumot, amit a természet ki tudja, mióta használ. Az élő szerve-
zetek fejlődése során ugyanis egyes zsigerek úgy alakulnak ki, hogy fejlődé-
sük kezdetén először kialakul az adott zsiger elő-alakja, ha úgy tetszik, fel-
épül egy állványzat. Ezt követően pedig az állványzatnak a segítségével, sőt 
annak aktív közreműködésével felépül a zsiger végleges állománya. Amikor 
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pedig a létrehozott új struktúra, a zsiger végleges állománya, végső funk-
ciójának kivitelezésére alkalmassá válik, az állványzat lebontódik, az elő-
alak véglegesen eltűnik. Ilyen módon fejlődik például a gerincesek központi 
idegrendszerének legmagasabb szervezettséget mutató része az agykéreg.

Az emberi agykéreg legnagyobb, filogenetikailag legújabb és legfinomab-
ban szervezett része a neocortex. Meglepő módon az agykéreg fejlődésének 
kezdetén a neocortex végleges területe („cortical plate”) alig tartalmaz néhány 
neuront. Ebben a korai fejlődési stádiumban az idegsejtek többsége a későbbi 
agykéreg alatt, az un. „cortical subplate”-ben jelenik meg. Az itt levő neuronok 
fogadják az agykéreg felé futó, az agykérgi sejtek aktivációjáért felelős, főleg a 
thalamusból eredő afferens rostokat is. A „cortical subplate”-ben kialakul egy 
jól szervezett, finoman hangolt neuronális hálózat. Ez a neuron hálózat fogadja 
a thalamusból érkező idegi ingerületeket, amelyeket a sejtjei közötti neuronális 
kapcsolatok segítségével feldolgoz. Az ilyen módon aktiválódó un. principális 
neuronokból eredő, a „cortical subplate” területét elhagyó axonok által közve-
tített ingerületek révén képes ez a neuron hálózat arra is, hogy más idegrend-
szeri területek működését befolyásolja. Az idegrendszer fejlődésének korai 
stádiumaiban tehát a „cortical subplate” betölti az agykéreg feladatait. Igaz, 
hogy a „cortical subplate” neuronális működései egyszerűbbek, mint a teljes 
fejlettségű agykéregé. Mindenesetre, „gondolhatná” a „cortical subplate” akár 
azt is, hogy elég az, amire én képes vagyok, az én irányításom alatt is képes a 
központi idegrendszer számos működés kivitelezésére. Jó ez így, ahogy van. 
Ki akarhat ennél többet és jobbat? Szerencsére a „cortical subplate” nem így 
„gondolkodik”, mert „belátja”, hogy az agykéreg, ha teljesen kifejlődik nálánál 
jobb és sokrétűbb működésre lesz képes. Ezért, saját magát „feláldozva” segíti 
az agykéreg kialakulását. Az általa fogadott thalamikus afferensek ingerületeit 
a „cortical plate” felé közvetíti, és ezek az ingerületek a „cortical plate”-ben el-
indítják az agykéreg neuronjainak fejlődését, hálózattá szerveződését. Ez aztán 
lehetővé teszi, hogy azokat a külső, elsősorban a thalamusból érkező aktivá-
ciós jeleket, amelyeket eddig csak a „cortical subplate” fogadott, ezt követően 
fogadni tudják az agykérgi neuronhálózatok is. Végül az agykéreg területén 
kialakulnak olyan neuronalis hálózatok, amelyek teljesítménye felülmúlja a 
„cortical subplate” funkcionális lehetőségeit. A „cortical subplate”-re a továb-
biakban már nincs szükség; a „cortical subplate” neuronális hálózatai leépül-
nek, a „cortical subplate” eltűnik. Igen figyelemre méltó folyamat ez. A vég-
eredmény a biológiai szerveződés eddig ismert legmagasabb komplexitását 
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elérő funkcionális apparátus kialakulása. A folyamat kiteljesedésének azonban 
az előfeltétele az, hogy egy másik, önmagában szintén működőképes entitás 
megalapozza, segítse ezt a fejlődést, és amikor eljön az ideje, visszalépjen és 
átadja helyét egy nálánál jobbnak. Mondhatnánk, hogy a „cortical subplate” 
mindegy állványzatként, ráadásul nem passzív, hanem egy önmagában funk-
cióképes, a felépítmény létrehozásában aktívan közreműködő és a végén „ön-
magát lebontó” állványzatként vesz részt a neocortex kialakításában. Csodála-
tos, amit a „cortical subplate” művel. Feláldozza önmagát azért, hogy valami 
nálánál jobb jöhessen létre. Milyen jó lenne, ha az emberek elgondolkoznának 
ezen, a fejlődésbiológiában általános jelenségen. Olyan végletes és végzetes 
önfeláldozásra, amit a „cortical subplate” tesz (mármint, hogy létezésének 
megszüntetésével ad helyet a nálánál jobb utódnak) persze nincs szükség, ele-
gendő lenne az is, ha önzetlenül tudnánk egymás munkáját segíteni, egymás 
életét jobbá tenni. Ebben a tekintetben az emberek többsége még biztosan nem 
képes csodákra, de még nagyszerűen csodás tettekre sem.

Az előző példáimban a csodálatos teljesítmények valamiféle hierarchikus 
szerveződés eredményeképpen jöttek létre. Kellettek hozzá zseniális terve-
zők, nagyszerű irányítók, és a munkájukat nagyon pontosan végző kivite-
lezők. A „cortical subplate” – „neocortex” fejlődési folyamatban is ismer-
jük a munkájukat nagyon pontosan végző kivitelezőket, mármint a „cortical 
subplate” és a „cortical plate” neuronjait. Azt, hogy ebben az esetben ki vagy 
mi lehet a tervező és szervező, vagy egyáltalán létezik –e a biológiai folya-
matokat tervező-szervező attributum, azt mindenki saját hite szerint, gondol-
ja végig és próbálja eldönteni.

Vannak persze olyan csodálatos események is, amelyek létrejöttéhez nem 
szükséges a hierarchikus szerveződés. Ilyennek gondolom például a legma-
gasabban szervezett anyagnak, az agykéregnek a működését, aminek a kiala-
kulási folyamatára vetettünk egy felületes pillantást az előbb. Az agykéreg 
neuronhálózatainak felépítése és működése csodálatosan összetett, ugyan-
akkor sejtes szerveződésében nem mutatkozik semmiféle hierarchikus jel-
leg. Az agykéreg többféle, egymástól nagyon sok szempontból különböző 
idegsejt típusból épül fel. Többé-kevésbé ismerjük az egyedi neuronok alaki 
és funkcionális tulajdonágait. Sok mindent ismerünk az egymással létesített 
kapcsolataikról. Tudjuk, hogy az egyes neuronok egymással hatalmas szám-
ban alakítanak ki közeli és távoli kapcsolatokat. Minden egyes idegsejt több 
tízezer szinaptikus kapcsolatot fogad, és körülbelül ugyanennyi szinaptikus 
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kapcsolatot ad más neurokhoz. Tudjuk, hogy valamennyi neuron csoport 
együttes jelenléte szükséges a normális működésekhez, bármelyik hiánya 
vagy módosult működése jelentős rendellenességekhez vezet. Az agykéreg 
komplex működése egymástól különböző, de egyformán fontos idegsejtek 
interakcióinak eredményeképpen alakul ki, és nem úgy, hogy egyik-másik 
sejtcsoport „a bölcsek kövét” hordozva a zsebében, előre meghatározza mit, 
és hogyan kell a többieknek tenni; a többi idegsejtnek csupán azt a feladatot 
hagyva, hogy az ő utasításait végrehajtsa.

Nagyon érdekes megfigyelni, milyen aktivitási mintázatot lehet elve-
zetni egy ilyen módon működő neuronhálózatról, például egy patkány 
hippocampusának agykérgi neuronjairól, miközben az állat sétál és tájéko-
zódik a ketrecében; újra és újra felismerve, hogy egy adott pillanatban a 
ketrec melyik részében tartózkodik. Az általános tapasztalás az, hogy az agy-
kérgi sejtek szinte mindegyike folyamatosan aktív; mindenki teszi a dolgát, 
szinaptikus kapcsolatain keresztül „zümmög” a másik fülébe, az állat éberen 
figyel a környezetére. Ebben az általános „zümmögés”-ben aztán, néha-néha 
egy-egy neuron hirtelen hiperaktívvá válik. Ha úgy tetszik, felkiált, „figyel-
jetek, most a ketrecnek pontosan ezen-és-ezen a pontján vagyunk”; az állat 
meghatározza a ketrecen belüli aktuális helyzetét. Ezeket a „felkiáltó-felis-
merő” neuronokat nevezi a szakirodalom „place” sejteknek; amelyek bár lát-
szólag nem különböznek a társaiktól, mégis többre képesek, mint a többiek. 
Ők azok, akik képesek azonosítani az állat aktuális helyzetét a környezetéhez 
képest. Azt, hogy a neuronok ezrei-tízezrei között kik ezek a „felismerő” 
neuronok, mik azok a tulajdonságok, amik megkülönböztetik a „place” sej-
teket a többiektől nem tudjuk. Alaki megjelenésükben, elemi élettani tulaj-
donságaikat illetően ugyanolyanok, mint a többiek. Látszólag egy cseppet 
sem különböznek a zümmögő kórus többi tagjától. Amiben különbözhetnek 
a többiektől, talán az lehet, hogy valami oknál fogva a többiekhez képest 
hatékonyabban tudják integrálni azokat az információkat, amelyek mindenki 
máshoz eljutnak. Azonban, bármi legyen is a megkülönböztető tulajdonsá-
guk, az sohasem tudna megnyilvánulni a többiek segítsége, a „zümmögő” 
kórus folyamatos működése nélkül. De akkor sem, ha a „felismerők” nem 
tartanának folyamatos kapcsolatot a többi idegsejttel, ha nem lennének ré-
szei a „zümmögő” kórusnak. Azt is érdekes észrevenni, hogy a „felismerő” 
neuronok csak egy pillanatra, a felismerés pillanatában különböztetik meg 
magukat a többiektől. Dolguk végeztével visszalépnek a „zümmögő” kórus-
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ba, segítve egy másik „place” sejtet, hogy felismerhesse a ketrecnek egy má-
sik pontját. Ő is felkiálthasson, „most pedig a ketrecnek az előzőtől különbö-
ző másik pontján vagyunk”. Annak a pontnak a felismerésére ugyanis csak 
Ő képes, senki más; még a többi „place” sejt sem. Még az a neuron sem, aki 
fel tudta ismerni a ketrecnek az előző területét. Csodálatos a neuronoknak ez 
az együttműködő készsége. Csodálatos, hogy a sok-sok neuron folyamato-
san segíti azokat, akik valamilyen különleges tulajdonsággal bírnak. Segítik 
őket abban, hogy azok a különleges tulajdonságukat ki tudják nyilvánítani. 
Az együttműködés persze mindenkinek hasznos, mondhatni létszükséglet, 
mert másképpen az állat nem tudná felismerni hol is tartózkodik az adott 
időpillanatban, nem tudna tájékozódni a környezetében. Az együttműködés 
mintapéldája, amit a hippocampalis sejtek olyan magától értetődő természe-
tességgel tesznek. Példát kellene róluk venni.

Az ember és a természet rengeteg csodálatos dolgot képes létrehozni, 
alkotott eddig, és bizonyára fog teremteni a jövőben is. A kiemelkedő tel-
jesítmények azonban nem jönnek a semmiből, előzményük a korábban fel-
halmozott tudás. Ennek a birtokában lehet meghaladni a régit, és megtervez-
ni valami sohasem volt, csodálatos újat. A tervezési folyamat meghatározó, 
de nem-kevésbé az a megvalósítás folyamata. A megvalósításhoz pedig sok 
ember közös akarata, összehangolt munkája szükséges. A folyamat kezdete 
erősen hierarchikus, vannak benne tervezők, szervezők és megvalósítók, de 
a hierarchia csúcsán levő tervezőnek sem szabad egy pillanatra sem elfeled-
keznie arról, hogy az elképzelése csak akkor válhat csodálatraméltó valóság-
gá, ha a folyamat során minden résztvevő szerepe egyértelmű és egymásra 
épülő; ha mindenki számára világossá teszi azt, hogy a folyamat során vala-
mennyi résztvevő tevékenysége nélkülözhetetlenül fontos. Amikor pedig az 
új felépítmény létrejön, és működőképessé válik, a hierarchia el kell, hogy 
enyésszen, mert szerepe megszűnik. Ezt követően a „csodákat”, az emberek, 
mint egyenlő partnerek közötti interakciók sokasága kell, hogy kitermelje. 
Az interakciók, az információ szabad áramlása teremti meg ugyanis a lehe-
tőséget arra, hogy talentumos emberek, a rendelkezésre álló és folyamatosan 
bővülő tudás hegyeket vizsgálgatva felismerjenek új és csodálatos dolgokat. 
Az ilyen felismerések véletlenszerűek; sohasem lehet tudni hol, mikor és 
ki jut el a felismerésig. Ugyanakkor viszont törvényszerűek is, mert ha a 
felismeréshez szükséges előzetes adatok már adottak, és minden informá-
ció szabadon hozzáférhető, akkor csak idő kérdése, hogy egy arra alkalmas, 
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különleges képességű ember a szükséges szintézist elvégezze, és a követ-
keztetéseket levonja. Mindehhez viszont nyugodt, békés környezet, megértő 
emberi közösségek és kreatív szellemi környezet szükséges.
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Prof. Dr. GallyaS ferenc
egyetemi tanár, emeritus professzor

Egy nem-konvencionális elképzelés az élő sejtek intracelluláris 
folyamatainak energetikai alapjairól

Ismeretes, hogy az élő sejteknek van egy többé-kevésbé szilárd váza, az úgy-
nevezett citoszkeleton, amelynek elemei között található teret makro-mole-
kulákat (főleg fehérjéket), továbbá kis-molekulájú szerves vegyületeket (pél-
dául ATP-t), valamint szervetlen ionokat (nagyrészt K-ionokat) tartalmazó 
„anyag” tölti ki. Ezen sejt-komponensek között lejátszódó kémiai és fizikai 
kölcsönhatások felelősek a sejten-belüli apróbb, vagy nagyobb területekre 
(amelyeket a későbbiekben „kompartment”-nek fogok nevezni) korlátozó-
dó fiziológiás, vagy patológiás folyamatokért. Energetikai szempontból ezen 
folyamatok lényege abban áll, hogy a résztvevő sejtkomponens-rendszerek 
energia-tartalma ideiglenesen megváltozik. 

Szinte-valamennyi sejt-biológus által elfogadott (konvencionális) nézet, 
hogy az egyes sejten-belüli folyamatokért felelős sejtkomponens-rendszerek 
nyugalmi-állapotának energia-tartalma alacsonyabb, mint a viszonylag rö-
vid-életű ideiglenes állapotuké (az 1. ábra bal oldala). 

1. ábra: A sejten-belüli folyamatok energetikája a konvencionális, illetve a 
nem-konvencionális elképzelés szerint.
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Az alacsonyabb energia-tartalmú nyugalmi állapotból a magasabb 
energia-tartalmú ideiglenes állapotba való átmenethez külső energia be-
fektetése szükséges, ami az ATP (és/vagy néhány más vegyület) kémiai 
energiájának rovására történik. A magasabb energia-tartalmú ideigle-
nes állapotból az alacsonyabb energia-tartalmú nyugalmi állapotba való 
spontán átmenet során leadott energia fordítódik az aktuális sejten-belüli 
folyamat működtetésére. A nyugalmi állapotot megújuló-egyensúlyban 
lévő (steady-state) folyamatok biztosítják, amelyek fenntartása - több-
nyire folyamatosan - energiát igényel; ilyen például az élő sejtek - kör-
nyezetükhöz képest - igen-magas K-ion tartalmának biztosítása. Ez az 
elképzelés azt igényli, hogy a citoszkeleton elemei között található teret 
túlnyomórészt folyadék töltse ki, azaz a benne-lévő kis- és nagy-mole-
kulasúlyú szerves vegyületek, ionok és vízmolekulák csaknem szabadon 
elmozdulhassanak egymástól. Igényli továbbá azt, hogy a sejtet hidrofób 
membrán burkolja be, amelyben helyet-foglaló ion-csatornák és pumpák 
szabályozzák az élő sejtek hidrofil citoplazmájának a hidrofil környezet-
tel való kapcsolatát.

A sejtbiológusok elenyészően kis hányadának alternatív (a továbbiakban 
„nem-konvencionális”) elképzelése szerint viszont a magasabb-energiatar-
talmú struktúra tartózkodik a viszonylag hosszú-életű nyugalmi állapotban 
(az 1. ábra, jobb oldala). A magasabb energia-tartalmú struktúra nyugalmi 
állapotát az tartja fenn, hogy a citoszkeleton elemei között található térben 
a fehérje-molekulákat, ionokat és vízmolekulákat olyan erők kötik össze, 
amelyeket a hő-mozgás nem tud felszaggatni; de külső energia - amelyet 
aktivációs energiának neveznek - igen. Az ilyen energia-állapotot a fizika 
metastabilnak nevezi. A viszonylag rövid-életű, alacsonyabb energia-tartal-
mú állapotba való átmenet során leadott energia fordítódik az aktuális sejten-
belüli folyamat működtetésére. Az alacsonyabb energia-tartalmú állapotból 
a magasabb energiatartalmú nyugalmi állapotba való visszatérést anyagcse-
re-folyamatok biztosítják.

A metastabil energia-állapotot az úgynevezett energia-dombbal szokták 
szemléltetni (a 2. ábra bal oldala). 

Például: egy labda az energiadomb alján lenne a helyzeti-energia szem-
pontjából legstabilabb állapotban; a domboldalon lévő gödrökből azonban 
nem gurul le mindaddig, amíg nincs felemelve azok peremére. Az ehhez 
szükséges energiát aktivációs energiának nevezik. A gödör peremére emelt 
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labda ezután legurul a dombról, ami a tárolt helyzeti energia felszabadulá-
sával és mozgási energiává alakulásával jár. Ilyen módon a metastabil ál-
lapotban lévő struktúra felszabadítható (Gibbs-féle szabad-) energiát tárol 
anélkül, hogy a tárolás fenntartása energiát igényelne. 

Amennyiben egy metastabil struktúra sok egységből tevődik össze, 
egy másik energetikai követelménynek is fenn kell állnia ahhoz, hogy 
a tárolt energia a struktúra egészében (azaz valamennyi egységében) le-
adódni tudjon. Nevezetesen: annak a követelménynek kell fennállnia, 
hogy a struktúra egyetlen egységében – az aktivációs energia hatására 
szabaddá váló - tárolt energia egy része a szomszédos egység(ek)ben akti-
vációs energiaként szolgáljon. Ezen energetikai követelmények fennállása 
nem ritka a természetben; a címlapjával-bemutatott (a 2. ábra jobb oldala) 
„Scientific American” című folyóiratban leírt számos jelenségnek képezik 
alapját, amilyen például egy dominósor feldőlése. Az ilyen rendszerekben 
jelentéktelen mennyiségű aktivációs energiának egy-ponton való befek-
tetése az egész rendszerben tárolt, viszonylag nagy-mennyiségű energia 
felszabadulását indítja el. 

2. ábra: A metastabil struktúrák két energetikai követelménye
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A sejtbiológiában a nem-konvencionális energetikai elképzelésnek szá-
mos előnye lehet a konvencionálissal szemben. Nevezetesen: a metastabil 
sejt-struktúrák (i) fenntartása nem igényel energia-ráfordítást, így (ii) vi-
szonylag nagy-mennyiségű tárolt energia áll bennük készenlétben a kellő 
idő-pillanatban megkezdődő „működéshez”, (iii) „működésüket” jelenték-
telen mennyiségű enzim-közvetített energia indítja meg a struktúra egyet-
len pontján, (iv) „működésük” közben nem igényelnek külső energiát, és (v) 
„működésüket” nem befolyásolják a környezetükben lejátszódó biokémiai 
folyamatok. Amennyiben egy metastabil sejt-struktúra „működése” nem 
kémiai átalakítás, hanem mechanikai munka, a „felépítésére” fordított en-
zim-közvetített kémiai energiát fizikai munkává (alakváltozássá, osztódássá, 
összehúzódássá, szekrécióvá, stb.) alakítja át.

A nem-konvencionális energetikai elképzelés alapját számos jó-nevű 
kutató jó-nevű nemzetközi folyóiratban megjelent tudományos munkája ké-
pezi; szerepüket a téma legjelesebb képviselőjének, G.N. Ling-nek számos 
könyve méltatja. Ezekben hivatkozást találhatunk néhány pécsi kutató mun-
kájára is; köztük Ernst Jenő biofizikus akadémikuséra, továbbá Kellermayer 
Miklós professzoréra, aki volt szíves felkérni engemet a jelen könyvfejezet 
alapját képező előadás tartására. 

A nem-konvencionális energetikai nézetet vallók különféleképpen képze-
lik el a metastabil állapotú nyugalmi struktúra molekuláris felépítését. Ling 
úgynevezett „association-induction” elmélete („In Search of the Physical 
State of Life”, 1984) szerint az élő sejtek citoszkeletális elemei között talál-
ható teret párhuzamosan elhelyezkedő, teljesen-nyújtott állapotú fehérjemo-
lekulákat tartalmazó, egymástól függetlenül működni képes kisebb-nagyobb 
„tartományok” (fehérje-kompartmentek) töltik ki, amelyek olyan erősséggel 
kötik meg a bennük található K-ionokat és víz-molekulákat, hogy azok nem 
képesek szabad diffúzióra (3. ábra a).

 
3. ábra: G.N. Ling elképzelése az 
ultrastrukturális elemek közti tér 
fizikaiállapotáról. a: Egy fehérje-
kompartment részletének maga-
sabb energia-tartalmú metastabil 
nyugalmi állapota. A fekete vona-
lakkal jelképezett fehérje-mole-
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kulák – nem-kovalens erőkkel – elmozdulás-képtelenné teszik a köztük lévő 
vízmolekulákat (szürke területek) és K-ionokat (fekete körök); b: Egy fehérje-
kompartment részletének alacsonyabb energia-tartalmú ideiglenes állapota. A 
fekete vonalakkal jelképezett fehérje-molekulák közti térben (fehér területek) 
szabadon-mozgó vízmolekulák és K-ionok (fekete körök) találhatók.

A párhuzamosan elhelyezkedő, nyújtott állapotú fehérjemolekulák között 
nincsenek kovalens kötések, hanem nem-kovalens (azaz ion-ion, dipol-dipol, 
hidrogén és/vagy van der Waals) erőkkel diffúzióra-képtelenné tett (orientált) 
vízmolekulák közvetítésével kapcsolódnak egymáshoz. A citoplazma K-ion-
jainak és vízmolekuláinak túlnyomó többsége ebben a fehérje-kompartment 
rendszerben megkötve található. Az egyes fehérje-kompartmenteknek az 
alacsonyabb energia-tartalmú állapotba való átmenetekor mind a K-ionok, 
mind a vízmolekulák szabadon-mozgóvá válnak (3. ábra b). Ezt a modellt 
Jaeken és Matveev (Open Biochem J 2012;6:139-159) a globuláris fehérjék-
re is kiterjesztette. 

Ling, Jaeken és Matveev elméleti számításokkal igazolták, hogy ilyen 
rendszerek létezhetnek az élő sejtekben, és magyarázhatják számos sejten-
belüli folyamat működését. Ez az elképzelés szükségtelenné teszi például az 
élő sejteket burkoló hidrofób membrán, valamint a rajta-keresztüli anyag-
transzportot biztosító ion-csatornák és pumpák létezését. 

G.H. Pollack 2001-ben megjelent „Cells, Gels and the Engin of Life” című 
könyvében úgy képzeli, hogy a citoszkeleton elemei között található teret ki-
sebb-nagyobb, egymástól függetlenül működni tudó, fázis-átalakulásra képes, 
metastabil gél-tartományok (a továbbiakban „gél-kompartmentek”) töltik ki. 
Elérésben a Ling-féle molekuláris struktúrától, ezek vázát (mátrixát) képező 
fehérje-molekulák csak részben nyújtottak, nem-szükségszerűen párhuzamo-
sak egymással és néhány kovalens kötés is lehet közöttük (4. ábra a).

 
4. ábra: G.H. Pollack elképelése 
az ultrastrukturális elemek közti 
térfizikai állapotáról. a: Egy gél-
kompartment részletének magasabb 
energia-tartalmú metastabil nyu-
galmi állapota. A fekete vonalakkal 
jelképezett, néhány ponton egymás-
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hoz kötött fehérje-molekulák nem-kovalens erőkkel elmozdulás-képtelenné 
teszik a köztük lévő vízmolekulákat (szürke területek) és K-ionokat (fekete 
körök). b: Egy gél-kompartment részletének alacsonyabb energia-tartalmú 
ideiglenes állapota. A fekete vonalakkal jelképezett, néhány ponton egymás-
hoz kötött fehérje-molekulák közti térben (fehér területek) szabadon-mozgó 
vízmolekulák és K-ionok (fekete körök) találhatók.

Másrészről - megegyezésben a Ling-féle molekuláris struktúrával – e gél-
kompartmentek fehérje-váza nem-kovalens erőkkel megköti a benne lévő 
K-ionokat és víz-molekulákat, amelyek a fázis-átalakuláskor szabadon-moz-
góvá válnak (4. ábra b). 

A Pollack-féle molekuláris struktúra a polimer-kémia azon felfedezé-
sén alapul, hogy szintetizálhatók olyan gélek, amelyeknek két vagy több 
metastabil állapota van (azaz két vagy több gödör van az energia-dombon). 
Ezen állapotokban a gél vázát alkotó makromolekulák különböző konfor-
mációjúak (azaz különböző alakúak), különböző mennyiségű víz-molekulát 
kötnek meg (ezért különböző lehet a térfogatuk), és különböző nagyságú 
felszabadítható-energiát tárolnak (Annaka M. és Tanak T.: Multiple phases 
of polymer gels. Nature 1992;355:430-432). 

Egy – kétféle metastabil állapotot szemléltető – kísérletben speciális poli-
akrilamidból készült, azonos átmérőjű gél-golyók lettek növekvő aceton-tar-
talmú aceton és víz elegyébe helyezve (5. ábra felső része).

Az olyan elegyekben, amelyek a gél-golyó anyagára jellemző – kritikus-
nak nevezett – értéknél alacsonyabb koncentrációban tartalmaztak acetont, 
a golyók alig változtatták térfogatukat. A kritikusnál nagyobb aceton-kon-
centráció esetén viszont sokkal kisebb térfogatot vettek fel, amely azonban 
alig változott az aceton-koncentráció további növelése esetén. A zsugorodott 
gél-golyó eredeti térfogatára duzzadt vissza a kritikusnál alacsonyabb ace-
ton-koncentrációjú oldatba téve. Ez az ugrás-szerű (nem-folyamatos) térfo-
gatváltozás tulajdonképpen fázis-átalakulás; energetikai szempontból hason-
ló például a 0 Celsius-fok körüli hőmérséklet-változás hatására végbemenő 
jég-víz/víz-jég fázis-átalakuláshoz.

Az 5. ábra alsó részén a szintetikusan előállított, fázis-átalakulásra képes 
gélek azon tulajdonságai vannak felsorolva, amelyek nagy-mértékben vál-
toznak a szintén-felsorolt külső körülményeknek egy kritikus érték körüli 
kis változása esetén. A külső körülmények kismértékű megváltozására fázis-
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átalakulással reagáló – reflexívnek is nevezett – gélek a technikában nagy-
számú fontos célra nyertek alkalmazást; egyesek kereskedelmi forgalma ma 
már dollár-milliárdos üzlet. A korszerű bébi-pelenka például térfogat-növelő 
gélt tartalmaz, amelyből nem lehet összenyomással kipréselni a felvett fo-
lyadékot; szemben a kapillaritáson alapuló bébi-pelenkákkal. Szintetizáltak 
olyan gélt is, amelyik a normálisnál magasabb test-hőmérséklet hatására 
megduzzad, és kibocsátja a beléje-csomagolt gyógyszert, például lázcsilla-
pítót („intelligent drug delivery”). 

Néhány sejt-biológiai folyamatot is sikerült eddig a gélből-gél fázis-át-
alakulással magyarázni. Ezek: a mucin-szekréció, az izom-kontrakció, az 
akciós potenciál, az ostoros egysejtű ostorának megrövidülése (lásd Pol-
lack idézett könyvét), továbbá a desztillált-víz hatására végbemenő nagy-
fokú zsugorodás egyes növényi sejtben és néhány egysejtűben (ami egy, 
az ozmózis-törvénynek nem-engedelmeskedő folyamat!; lásd Kenda G. 

5. ábra: A gélből gél fázis-átalakulással kapcsolatos polimer-kémiai ismeretek
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és Weber F. Protoplasma 1952;41:458-461), valamint az általunk vizsgált 
ultrastrukturális kompakció idegsejtekben (lásd később).

A Pollack-féle gél-koncepció sem igényli a sejteket burkoló membránt, 
és az annak tulajdonított funkciókat. A Tasaki (J Theor Biol 2005;236:2-11) 
által szintetizált, és vékony fonallá nyújtott gél például – az extracelluláris 
tér K-ion koncentrációjának megfelelő oldatba helyezve – (i) K-ionokat vesz 
fel és „raktároz” olyan koncentrációban, mint az élő sejtek, pedig nem veszi 
körül ion-pumpákat tartalmazó lipoid membrán; továbbá (ii) olyan-nagyságú 
felszíni potenciálja van, amilyen az élő sejtek membránpotenciálja, és (iii) 
felszíni potenciáljának egy-ponton való megváltoztatása olyan sebességgel 
terjed tovább, amilyen az élő sejtek nem-myelinizált axonjaiban az informá-
ciót szállító akciós potenciál. 

A nem-konvencionális energetikai elképzelésnek azért lettem híve, mert 
meg tudtam magyarázni vele egy másfél-évszázad óta ismert, de az általá-
nosan elfogadott energetikai elképzeléssel nem magyarázható (misztikusnak 
mondott) neuropatológiai jelenséget. Az idegsejtek egy kóros formájáról, az 
úgynevezett „sötét” idegsejtekről van szó, amelyek szómája és dendritjei – 
fénymikroszkóposan – erősen zsugorodottak; nagyszámú pozitív-töltésű fes-
tékmolekulát képesek megkötni, és szelektíven ezüstözhetők.

6. ábra: A normális illetve a „sötét” (kompaktálódott) 
idegsejtek fény-mikroszkópos képe.
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Elektron-mikroszkópos képen a „sötét” idegsejtek elektron-elnyelőek 
(sötétek) és körülöttük folyadék-tócsák alakulnak ki. 

 

Nagy nagyítással látható, hogy a „sötét” idegsejtek épnek tűnő 
ultrastrukturális elemei közti távolságok nagymértékben lecsökkennek; ez-
zel párhuzamosan jelentős mennyiségű folyadék szorul belőlük ki, amely 
– érdekes módon - nem az extracelluláris térben, hanem szomszédos 
asztrocitákban jelenik meg. 

Ezt a jelenséget közleményeimben „ultrastrukturális kompakció”-nak ne-
vezem. Ezzel kapcsolatban meg kell említenem, hogy Romhányi professzor 
úr – aki nyugdíjazása után rendszeres konzulense volt laboratóriumunknak 
– javasolta ezt az elnevezést a neuropatológusok többsége által még manap-
ság is poszt-mortem műterméknek tartott (lásd Greenfield’s Neuropathology, 
Eighth edition, 2008) „sötét”-idegsejt képződés szinonimájaként.

Az ultrastrukturális kompakció magyarázatára feltételeztük (Gallyas 
és mtsai, Biol Cell 2004;96:313-324), hogy az idegsejtek szóma-dend-
rit domainjének citoszkeletális elemei közti teret egy mechanikai-energiát 
tároló, térfogat-csökkentő fázis-átalakulásra (összehúzódásra) képes, ösz-

7. ábra: A normális, illetve a „sötét” (kompaktálódott) ideg-
sejtek elektron-mikroszkópos képe.
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szefüggő metastabil gél tölti ki (eltérés a Pollák-féle, nem-összefüggő gél-
kompartmentekből álló struktúrától). Azért választottuk a gél-struktúrát, mert 
(i) abban a fehérje-molekulák közötti néhány kovalens kötés biztosítani tudja 
az alacsonyabb energia-állapotból a magasabba való „hibamentes” vissza-
alakulást (esetünkben a „sötét” idegsejtek regenerációra való képességét, ami 
egy bizonyított tény); továbbá (ii) a fázis-átalakulásra képes gél-struktúrákra 
(fehérje-mátrixú gélekre is!; pl. Takashi és mtsai, Nature 1999;399:266-269) 
számos polimer-kémiai példa van, míg a Ling/Jaeken/Matveev-féle moleku-
láris struktúra létezésének lehetőségét csak elméleti számítások támasztják 
alá, modell-kísérletek nem; végezetül (iii) a „sötét” idegsejtek képződése 
(az ultrastrukturális kompakció) ugyanolyan külső körülményekkel kez-
deményezhető, mint a szintetikus gélek fázis-átalakulása (lásd az 5. ábra 
alsó felét) nevezetesen: kémiai anyagokkal (amelyek különféle neurológiai 
megbetegedésekben, például ischemiában, hypoglycemiában, epilepsziában 
vagy koponyatraumában képződnek), valamint fizikai (mechanikai illetve 
elektromos) erőkkel. 

Arra tényre, hogy ezen sejten-belüli gél magasabb energiatartalmú állapo-
ta a nyugalmi állapot azon kísérleteink eredményei utaltak, amelyek szerint 
a „sötét” idegsejtek képződésével együtt-járó, mechanikai-energiát igénylő 
zsugorodás és víz-kiszorítás (azaz az ultrastrukturális kompakció) – mecha-
nikai vagy elektromos (azaz fizikai) erővel iniciálva - az enzim-közvetített 
energetikai folyamatok számára rendkívül kedvezőtlen körülmények között 
is végbemegy (Gallyas és mtsai, Biol Cell 2004;96:313-324; Kellermayer és 
mtsai, Cell Biol Int 2006;30:175-182).

Ennek az egész sejtben és dendritjeiben összefüggő gél-struktúrának kü-
lönböző területei (kompartmentjei) minden bizonnyal sokféle fehérje-mole-
kula különféle kombinációját tartalmazzák. Ezért – a fentebb-idézett Annaka-
Tanaka közlemény értelmében – az egyes gél-kompartmentek többféle 
fázisátalakulásra képesek; emiatt lokális (egyetlen gél-kompartmentre kiter-
jedő) fázis-átalakulás is végbemehet bennük. Így e gél-struktúra nemcsak az 
egész-sejtre kiterjedő ultrastrukturális kompakció (amely szerepet játszhat az 
apoptotikus sejtpusztulásban; Gallyas, Ideggyógy. Sz, 2007;60:212-222) vég-
rehajtására alkalmas, hanem lokális (egyetlen gél-kompartmentre kiterjedő) 
feladatok végzésére is (Gallyas, Acta Biol Hung 2010;61:367-379). 

Mind Ling mind pedig követői – a Nobel-díjas fizikus, E. Schrödinger 
koherencia teóriájára (What is Life; Cambridge University Press, 1992)  
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hivatkozva – azt állítják, hogy valamennyi sejten-belüli folyamat a nem-kon-
vencionális energetikával zajlik le, más-szóval: konvencionális-energetiká-
val végbemenő folyamat nem fordul elő élő sejtekben. Ez a merev álláspont 
lehet az oka annak, hogy a konvencionális energetikai elképzelés hívei – azaz 
a sejtbiológusok szinte mindegyike – vagy nem is hallott a nem-konvencio-
nális energetikai elképzelésekről, vagy nem tartja azokat sem említésre, sem 
cáfolásra méltónak! 

Néhány évvel ezelőtt munkacsoportunk egy áthidaló elképzelést javasolt 
(Kovács, Bukovics és Gallyas, Biol Cell 2007;99:425-432). Nevezetesen: a 
citoszkeleton elemei között található, térfogatcsökkentő fázis-átalakulásra képes 
gél nem homogén, hanem szivacs-szerű; benne szabadon-mozgó vízmolekulá-
kat és K-ionokat tartalmazó, és a plazma-membránnal valamint a citoszkeleton 
elemivel is összefüggő csatornarendszer helyezkedik el (8. ábra). 

8. ábra: Elképzelésünk 
az ultrastrukturális ele-
mek között található tér 
fizikai állapotáról. a: A 
fekete vonallal határolt 
sötét-szürke terület a fá-
zis-átalakulásra képes, 
összefüggő gél-szivacs 
egy darabját jelképezi, a 
benne lévő kis fekete tra-
péz nagyításai láthatók a 
b és a c ábrarészeken; a 
fehér terület a szabadon-
mozgó víz-molekulákat 
és K-ionokat tartalmazó csatorna-hálózat egy szakaszát jelképezi. b: A gél-szi-
vacs egy részletének magasabb energia-tartalmú metastabil nyugalmi állapota. 
A fekete vonalakkal jelképezett, egymáshoz kapcsolódó fehérje-molekulák nem-
kovalens erőkkel elmozdulás-képtelenné teszik a köztük lévő vízmolekulákat 
(szürke területek) és K-ionokat; c: A gél-szivacs egy részletének alacsonyabb 
energia-tartalmú ideiglenes állapota. A fekete vonalakkal jelképezett fehérje-
molekulák közti térben (fehér területek) szabadon-mozgó vízmolekulák és K-io-
nok (fekete körök) találhatók.
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Ez a modell lehetővé tesz mind konvencionális energetikai elképzeléssel 
végbemenő folyamatokat, amelyek „vizes” közeget igényelnek, mind pedig 
nem-konvencionális energetikai elképzeléssel végbemenő folyamatokat, 
amelyek fázis-átalakulásra képes gél-közeget igényelnek. 

Ezen elképzelésünk úgy tekintendő, mint egy „nehezen elhihető”, de „le-
hetséges” modellje egy minden bizonnyal sokkal bonyolultabb valóságnak. 
„Nehezen elhihető”, mert nem szemléletes, mivel nincsenek olyan eszközök, 
amelyek láthatóvá tehetnék a citoszkeleton elemei közti tér molekuláris fel-
építését. Másrészt „lehetséges” mert megmagyaráz néhány, korábban „misz-
tikusnak” tartott jelenséget, és nincs ellentétben sem a sejtbiológia ismert 
jelenségeivel, sem pedig a kémia és a fizika általános törvényszerűségeivel.

A „nehezen-elhihető”, de „lehetséges” modellek tudományos jelentősége 
abban áll, hogy - akár támogatásuk, akár cáfolásuk céljából végzett - újabb 
vizsgálatokra ösztönöz(het)nek, amelyek elősegít(heti)k a valóság egyre-job-
ban való megismerését. Ilyen modell volt az idén éppen 100 éves Bohr-féle 
atommodell, amely pozitív töltésű atommag körül különféle pályákon kerin-
gő elektronokat tételezett fel. Ez a modell ugyan réges-rég elavult, a maga 
idejében azonban meg tudott magyarázni sokféle, korábban ”misztikus”-nak 
tartott jelenséget, és kiindulásul szolgált az atomok szerkezetére vonatkozó - 
feltehetően még mindig nem végleges - mai elképzelés(ek) kimunkálásához.

Köszönöm szíves figyelmüket!
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• ITT AZONBAN NEM EGY VESZTES CSATÁRA KELL 
 EMLÉKEZNÜNK
• SZÁR A PROFESSZOR ÚR SZÜLŐHELYE
• INNEN INDULT EL ÉS
• IDEJÁR EMLÉKEZNI A TANÁRRA  A TANÍTVÁNY
• AHOL AZ EMLÉKEZÉSBŐL ÚJ ERŐ SERKEN

MIT IS KAPTUNK A PROFESSZOR ÚRTÓL?
MINDENT

1. EMBERI TARTÁST, ÖNBECSÜLÉST – először ÖNMAGUNKAT 
KELL LEGYŐZNI, személyes PÉLDA a fontos

2. ORVOSI GONDOLKODÁST, VISELKEDÉSI FORMÁT,  
 IGAZ ETIKÁT... 
 Az orvoslás NEM SZAKMA, ez HIVATÁS, 24 órás SZOLGÁLAT
 AZ IGAZAK NEM NYŰGNEK ÉRZIK A SZOLGÁLATOT – BELSŐ  

ÉNJÜKBŐL FAKAD
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ELDOBTA A ZÁSZLÓT? ÍGY FÉL ÖTKOR MAGA NEM FOG  
SEMMIT FELFEDEZNI 

És mindezt EGY ÉV alatt ültette belénk 50 ÉV-vel ezelőtt és MA is él  
bennünk 

Fantasztikus

ÖRÖK KÖSZÖNET MINDEZÉRT

HÁLÁNKAT TALÁN LEGINKÁBB AZZAL TUDJUK KIFEJEZNI, 
HOGY MEGPRÓBÁLJUK TOVÁBB ÖRÖKÍTENI A TŐLE KAPOTT 
GONDOLATOKAT
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TALÁLKOZÁSOK A PROFESSZOR ÚRRAL

FOLYAMATOS PROFESSZORI JELENLÉT
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYRE SARKALT
SZÍNTEREK

•  1.TANTERMI PROFESSZORI ELŐADÁSOK
•  2. BONCTERMI ÉS
•  3. KÓRSZÖVETTANI GYAKORLATOK
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A PROFESSZORI ELŐADÁS
A HANGSÚLYOK MEGADÁSA

A LÉNYEG KIEMELÉSE
A BONYOLULTAT EGYSZERŰEN BEMUTATNI

A GONDOLATOK ESZTÉTIKAI SZÉPSÉGE
A MÓDSZER MINDENEKELŐTT
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EMLÉKEK A BONCTEREMBŐL

• MAGA LESZ A GYILKOSOM
– ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOT KELL VÉGEZNI – A KONTROL
– SZIGORÚ, DE BIZTATÓ NÉZÉSSEL MONDTA MINDEZT

• MIÉRT VESZÉLYES A CSERESZNYEFA
–  MERT ALATTA SZŐLŐKARÓK VANNAK
–  30 ÉV MÚLVA MEGTÖRTÉNT A KARÓBA ESÉS

A KÓRSZÖVETTAN

• A HÍRES KÉSZÍTMÉNYEK
–  HALSZÁLKA A GYOMORFALBAN
–  65 ÉVES FÉRFI –HALÁSZLÉ ÉS 1 KG CSERESZNYE MAGOSTÓL
–  DIPHTHERIÁS ÁLHÁRTYA GYERMEKBEN    
–  WATERHAUS-FRIDERICHSEN SZINDRÓMA
–  GYERMEKVESE FELETTE A BEVÉRZETT MELLÉKVESE
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Orvostudományi Egyetem
elvégzése után

Mikrobiológiai Intézet
lett a munkahelyem
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NEM BÁNTAM MEG,  
HOGY MIKROBIOLÓGUS LETTEM

BAKTÉRIUMOK VESZNEK KÖRÜL BENNÜNKET

10X ANNYI BAKTÉRIUM SEJT,  
MINT EMBERI SEJT VAN BENNÜNK
BÉLFLÓRA KÜLÖNÖSEN FONTOS

MEGVÉD A BETEGSÉGTŐL
VITAMINOKAT TERMEL

NEMZETI PARK, GONDOZNI ÉS VÉDENI KELL

AZ ANTIBIOTIKUM MEGZAVARTA DIARRHOEA ALAKUL KI
CLOSTRIDIUM DIFFICILE
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HAZAVIHETŐ ÜZENETEK

MINŐSÉGI KÖZÉPISKOLA>MINŐSÉGI EGYETEM
AZ EGYETEMNEK VAN NEVELÉSI FUNKCIÓJA
ELŐADÁS – SZÓBELISÉG
OKTATÓ – HALLGATÓ SZEMÉLYES KAPCSOLATA
KUTATÓ TUDÓS OKTATÓKRA VAN SZÜKSÉG

KÖSZÖNET AZ ELŐADÁSHOZ 
NYÚJTOTT SEGÍTSÉGÉRT

PROF. DR. KELLERMAYER 
MIKLÓS
DR. KIS JÓZSEF
UZ MÁRIA
VADÁSZ ISTVÁN
és még sokan mások

• A MI FELELŐSSÉGÜNK A KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓK SORSA
• EL KELL MENNI – TANULNI – VISSZA KELL JÖNNÜNK
• KM OXFORD A LEGJOBB EGYETEM, MERT 1 OKTATÓRA 1 

HALLGATÓ JUT – ITT IS
• ELIT SZTÁR DOLGOS, SZORGALMAS, MEGBÍZHATÓ HAN-

GYÁKRA IS SZÜKSÉG VAN,
• KIK MEGVALÓSÍTJÁK A ZSENIK ÖTLETEIT
• NAGY LAJOS – SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
• AERHOUSE – FRIEDRICHSEN SZINDRÓMA

A KÉRDÉS AJÁNDÉK TÓNUST, A TUDÁS AZ ÉLET ÉS HALÁL TISZ-
TELETÉT ETIKÁT, JOBBAN MOND AZ ETIKA ÓRÁN EGÉSZ ÉLE-
TÜNKRE ÚTRAVALÓT, MÉLYEN BEÉPÜLT REFLEXEKET, AMIK 50 
ÉV UTÁN IS MŰKÖDNEK BENNÜNK AMIKOR KELL ELŐJÖNNEK, 
SOKSZOR CSAK UTÓLAG ESZMÉLJÜNK, HOGY EZT A PROFESZ-
SZOR ÚR MÁR 50 ÉVVEL EZELŐTT MEGMONDTA...
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