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Prof. Dr. Szelényi zoltán 
professor emeritus

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

Kellermayer Miklós professor emeritus bevezető gondolatai:

Polgármesteri köszöntés (Moharos Péter)

Kellermayer Miklós, professor emeritus: Az igazság két tárháza

Majnek Antal, római katolikus püspök

Először villamosmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, 
majd jelentkezett a Kisebb Testvérek Rendjének Kapisztrán Szent Jánosról 
elnevezett magyarországi provinciájába. Teológiai tanulmányait Esztergom-
ban és Budapesten végezte, 1982-ben szentelték pappá. Évekig a Szentend-
rei Ferences Gimnázium fizika-technika és hittan szakos tanára volt.

1989-ben érkezett Kárpátaljára és ott több helyen végzett lelkipásztori 
szolgálatot. Előbb segédpüspök, majd püspök, 1997-től a Kárpátaljai Apostoli 
Kormányzóság ordináriusává nevezték ki. Jelenleg az Ukrán Katolikus Püs-
pöki Konferencia migráció, cigánypasztoráció és ökológia felelőse. Püspöki 
jelmondata: DOMINUS FORTITUDO MEA, azaz” Az Úr az én erősségem”.

Előadásnak címe: Menj, a te hited meggyógyított

Levcsenkó Róbert, görög katolikus lelkész

Kárpátalján (Aknaszlatinán) ukrán iskolában járt, majd Nyíregyházán lett 
görög katolikus teológiai hallgató és ott tanult meg magas szinten magyarul. 
Először a Nagyszőllősi járásban lévő Salánkon kapott parókiát, majd később 
Beregdédába került, ahol a mai napig végez papi szolgálatot. Több alkalom-
mal szervezett szekerekkel zarándoklatot görög katolikus híveivel Kárpátal-
ja különböző területeire, például a vereckei emlékműhöz.  A közelmúltban 
helyettes esperesnek választották. Feleségével öt gyermeket nevelnek.
Előadásnak címe: A gyógyító egyház
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Batta György, író, költő, publicista
Rimaszombatról származik, majd Magyarországba került. Igen gazdag köl-
tészete van; az „Egy mondat a szeretetről” című versét Illyés Gyula hasonló 
című verse ihlette és a nagy- formátumú verset Szokolay Sándor zenésítette 
meg. Jelentős publicisztikai tevékenysége van: több folyóirat szerkesztője és 
a „Göncölszekér” és az „Itthon” című lap főszerkesztője volt. 
A Révkomáromban élő Batta György publicisztikai munkája számos jelen-
tős értékkel, jelenséggel és kiváló magyar személyiség méltatásával foglal-
kozik (néhány név: Esterházy János, Fábry Zoltán, Duray Miklós, Kaszás 
Attila). Az egész Kárpát-medencére kiterjedő szellemi tevékenységét jelen-
tős díjakkal jutalmazták, így megkapta a Julianus-díjat, a Magyar Örökség 
díjat. Egyik méltatója írja: érző szívével a Kárpátok koszorúját öleli át, hite, 
tudása, kereszténysége és magyarsága a Szent Korona eszméjében simul ter-
mészetes egységbe. 
Előadásának cím: Kicsoda az ember?

Széll Kálmán, professor emeritus
Nagy múltú vasi nemesi családba született 1926-ban. Katonatisztnek ké-
szült, végül orvos lett. 45 évet dolgozott a szombathelyi Markusovszky Kór-
házban sebészként, majd aneszteziológus osztályvezető főorvosként. Cím-
zetes egyetemi tanár, számos szakmai, közéleti és egyházi funkció illetve 
kitüntetés birtokosa. Szakírói munkássága a gyakorlati orvostudomány több 
területére, továbbá az orvosi etikára és az orvos történetre is kiterjed. A hazai 
aneszteziológia és intenzív terápia alapítójaként tartják számon: ő alapította 
és sok évtizeden át vezette a Markusovszky Kórházban az Intenzív Terápiás 
Osztályt, ahol számos eljárást országosan elsőként vezetett be.
Könyvei közül csupán kettő emelendő ki: az „Erőméz” és a „Fehérköpenyes 
óriások”. Sok kitüntetése, elismerése között szerepelt a Batthyány-Strattmann 
díj, Markusovszky emlékérem, Köztársaság Érdemérem Tiszti Keresztje és a 
„Magyar Kultúra Lovagja” cím. Magas szintű szakmai tevékenysége mellett 
a család és a vallás nemzetösszetartó erejének és jelentőségének hangoztató-
jaként sokat tesz országosan és a nyugat-magyarországi régióban.
Előadásának címe: Romhányi és az orvosi szemlélet

Lázár Gyula Levente, professor emeritus.
A Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett kitüntetéses diplomát és 
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már diákként és azóta is folyamatosan az Anatómiai Intézetben dolgozik, 
Szentágothai János és Székely György professzor tanítványaként kezdte tu-
dományos pályáját. Legfőbb kutatási területe a látás anatómiája. Hosszabb 
kutatói tanulmányúton volt Angliában, Franciaországban és Kínában. 1993 
óta egyetemi tanár. Akadémiai Doktori címet is szerzett. Egy periódusban a 
PTE tudományos rektor-helyettese volt.
Jelentős kutatói és oktatói tevékenysége mellett fotózással is foglalkozik: 
néhány éve jelent meg a „Református templomok Baranyában” című nagy-
szerű fotóalbuma. Mivel elsősorban a kétéltűek látását és mozgási mechaniz-
musait tanulmányozta, nem meglepő, hogy több száz példányos béka-szobor 
gyűjteménye van.  
Előadásának címe: Fény, látás, mozgás

Tahy Ádám, kardiológus főorvos
A Semmelweis Egyetemen kapott orvosi diplomát, majd belgyógyászatból, 
tüdőgyógyászatból és kardiológiából szerzett szakvizsgát. Budapesten és 
Mosdóson dolgozott, majd a Balatonfüredi Szívkórház igazgató főorvosa 
volt. Ismét visszakerült a fővárosba és jelenleg elsősorban kardiológiai re-
habilitációval foglalkozik.
Számos tudományos társaság vezetőségi tagja volt. Két évvel ezelőtt ”Ma-
gyar Köztársaság Tiszti Keresztje” kitüntetést kapott. Megalapította a 
„Quintess Szívbarát Programot” annak vezetőjeként.
Előadásának címe: Tájékozott beteg – hatékonyabb gyógyítás – Néhány 
gondolat a betegoktatásról.
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Prof. Dr. Kellermayer miKlóS
egyetemi tanár, emeritus professzor

Az igazság két tárháza

A számunkra megismerhető igazságnak két tárháza van. Az egyik az általunk 
feltárt, megismert igazságok tára, ami nem más, mint az igaz tudomány világa. 
A másik a szavakban kinyilatkoztatott igazságok tára, ami a Szentírás maga. 
A két világ, a feltárt igazságok és a szavakban kinyilatkoztatott igazságok vi-
lága a Krisztus utáni első századok óta fokozatosan elvált egymástól.  Sőt, oly 
mértékben szembeállították egymással, hogy a tudomány világában a szavak-
ban kinyilatkoztatott igazságokat, mint a feltárt igazságok mellett létező másik 
igazságvilágot, tagadni volt kötelező. Tagadták is és még ma is sokan úgy gon-
dolják, úgy hirdetik, hogy tagadni kell. A szavakban kinyilatkoztatott igazságok 
tagadása nyilvánvalóan azt jelentette, azt jelenti, hogy a tudomány világában 
kötelező tagadni a Mindenhatót, a Szentháromság Egy Isten valóságos létét. 
Mivel a legújabb időkben, vagyis abban a világban, amiben ma élünk, a halál 
valóságát igyekeznek elhallgatni, a tudomány „ajánlata”, a Kinyilatkoztató és 
a szavakban kinyilatkoztatott igazságok teljes tagadása a mindennapi élet va-
lósága lett. Már az óvodákban, az elemi iskolákban, a középiskolákban és az 
egyetemeken is, valamint a média összes csatornáján át, amikor a mindennapi 
élet „realitása” a beszéd tárgya, csak a tagadásnak van létjogosultsága. Nincs 
Isten! Kész! Értse meg mindenki, hogy a realitás  teszi bizonyossá, hogy nincs 
Isten és természetesen ebben a valóság világban nincsenek Isten által szavakban 
kinyilatkoztatott igazságok se. Vallások persze vannak, lehetnek, de ez a reali-
tástól, a valóságtól teljesen eltérő kérdés. Ha te úgy döntesz, úgy akarsz élni, 
hogy számodra legyen Isten és legyenek szavakban kinyilatkoztatott igazságok, 
ezt valaki vagy valakik kegyesen(?) megengedik számodra. Megengedik, hogy 
a  kisebb-nagyobb közösségeidben   bármelyik vallás követője legyél.  Ezt a 
sátáni cinizmust, amit a „szolga ostobává” (József Attila meghatározása) ala-
csonyított emberiség évszázadok óta elfogad, ironikusan szabadságnak, „val-
lásszabadságnak” nevezik. Generációkat átívelően a Szentháromság Egy Istent 
és az általa szavakban kinyilatkoztatott igazságok tárának tényét magánügyed-
dé, az általad szabadon választható vallási üggyé tették.  Az igaz, hogy a feltárt 
igazságok tárában az egyes igazságok bizonyosságát a mérések, a kísérleti meg-
ismétlések, míg a szavakban kinyilatkoztatott igazságok tárában a személyes 
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hited adja, a két igazságtár létezése nem a te személyes véleményed függvénye, 
hanem tőled független valóság! Sőt fontos tudni és tudatosítani, hogy mindkettő 
egyformán szükséges, egyformán nélkülözhetetlen a személyes életünk és a kö-
zösségeink élete szempontjából. Ugyanakkor évszázadok óta nem az egyenlő 
jelentőségük szerint vette az emberiség ezt figyelembe, se a személyes, se a 
közösségi életében. Az „eredmény” most itt van előttünk! A feltárt igazságok 
világával visszaélve itt van a „tudomány vezérlete” alatt  végrehajtott őrület, a  
fegyverkezés, az öldöklő háborúk  (közülük kettőt a kiterjedtsége miatt „világ-
háború”- nak nevezünk) és itt van az élővilág és egymás súlyos megsebzettsé-
ge, melynek Szent II. János Pál pápa találóan adta a „halál civilizáció” nevet. A 
szavakban kinyilatkoztatott igazságok világával visszaélve viszont itt van előt-
tünk az egymást gyűlölő vallási felekezetek őrjítő kavalkádja. Ezt a helyzetet, 
ítéletem szerint az emberiség létét fenyegető új bálványimádás korának kellene 
nevezni! Szabad vagy, mindenki olyan istent, isteneket hisz, „farag magának”, 
amilyeneket akar.  Olyan vélt igazságokat tesz a saját isteneinek a szájába, 
amilyeneket akar. Krisztus, a Fiú, a Második Isteni Személy Földre jöttével 
2000 évvel ezelőtt az akkori emberiség kimenekítése történt az akkori pusztító 
bálványimádásból. Mostanra viszont a „vallásszabadság” cinikus jelszava alatt 
az emberiség minden korábbinál pusztítóbb bálványimádásba merült el! Ez az 
igazság! Igen, ez a XXI. század, a 3. évezred kezdetének tragikus valósága!

Mindebből teljesen nyilvánvaló, miért olyan fontos az igazság két tárhá-
zának alapos vizsgálata. A feltárt igazságok hátterében két valós (objektív) 
tényező áll. Az első, hogy az anyagi létezők valóságos dolgok, valóságosan 
léteznek. A másik, hogy mi emberi személyek valóban olyan élőlények va-
gyunk, akik az anyagi világot kutatni, megismerni, a benne rejlő igazságokat 
feltárni vagyunk képesek. Az egyik lényegi meghatározása a személy vol-
tunknak éppen az, hogy megismerésre képes élőlények vagyunk. Természe-
tesen több más meghatározó jellemzőnk is van, mint pl. az, hogy a megismert 
dolgokat elnevezni tudjuk. Beszélni, írni, minősíteni, istent/isteneket gyárta-
ni, fogalmakat, tárgyakat alkotni és szeretni is tudunk. Ezek a legfőbb jel-
lemzőink, mégis, ami a személy voltunk lényegét leginkább, mindenek felett 
adja, az a „fogantatásunk pillanatában” titokzatosan kapott szabadságunk ( 
a teremtett lelkünk) . A megismerő képességünkről azt tudjuk, azt tudhatjuk, 
hogy három pilléren nyugszik. Egyértelmű ugyanis, hogy az érzékszerveink, 
az eszközeink és a gondolataink által ismerjük meg a dolgokat. Itt rögtön 
le kell szögezni, hogy a gondolati szintű megismerésünk nem tévesztendő, 
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nem téveszthető össze, és nem szabad összetéveszteni az „elméletgyártó” 
képességünkkel. Ez utóbbi ugyanis sokkal inkább a minősítő, az istengyártó 
képességünkkel függ össze, amelynek alapos elemzése  természetesen nem 
fér bele ebbe a rövid előadásba/tanulmányba.

A számunkra megismerhető igazságok másik tárháza, ahogy az imént már 
leszögeztük, a szavakban kinyilatkoztatott igazságok tára. Ezt természetesen 
lehet nem elfogadni, de a tényt, hogy van, se a legjobb, se a legrosszabb aka-
rattal tagadni nem lehet. A zsidó-keresztény kultúrában az Ószövetség és az 
Újszövetség Szentírásban találhatók a szavakban kinyilatkoztatott igazságok. 
Ezek  a Szentháromság Egy Isten szavai, parancsai, útmutatásai. Ezeket egy-
részt közvetítők (próféták) közölték, másrészt maga Isten, a Második Isteni 
Személy,  az Atya Egyszülött Fia, Jézus Krisztus közvetlenül a körülötte ál-
lókkal és írásba rögzítetten a Szentírásban az egész emberiséggel. A tudomány 
világában évszázadok óta, de egyértelműen a felvilágosodás kora óta - ahogy 
erre már utalás történt – kötelező volt és kötelező  ma is  tagadni a szavakban 
kinyilatkoztatott igazságok tárának létezését. Úgy is lehet fogalmazni, hogy a 
tudomány világa, amelyben az igazság bizonyosságát a mérések és a kísérleti 
megismétlések, megismételhetőségek adják, teljességgel elszakadt, sőt szem-
be is került a szavakban kinyilatkoztatott igazságok világával. Ez azonban 
csak azért következhetett be, mert a tudomány világa hamissá lett. A feltárt 
igazságok mellé igazságnak hazudott elméleteket kevertek.

Az elmúlt száz, százötven évben, ebben az  egymástól elszakított kettős 
„igazságvilágban”, amikor  a végpusztulás már fenyegető  valóságként kezdett 
felrémleni, új remény kezdett ébredezni.  Egyre nagyobb, egyre lényegibb vál-
tozások következtek be az igazság tudásunkban, ha a mindennapi életünkben 
ezek még nem is hozták meg a várva-várt eredményt. Az „anyag örök” dogma, 
ami a feltárt igazságok kizárólagosságát, egyedüliségét bizonygatta, fokoza-
tosan megingott és mostanra teljességgel tarthatatlanná is vált. Csak az „örök 
anyag” van, rajta kívül nincs semmi, minden létező ennek az „örök anyag-
nak” valamiféle létformája, hangzott évszázadokon át. A minden teljességgel 
megismerhető tétel, egyrészt a tudományos felfedezések, másrészt az ártások 
által, melyeket az emberiség a természetben és önmagában okozott, mindin-
kább kezdte érvényét veszíteni. Az 1900-as évek első felében az óriás tele-
szkópos vizsgálatokkal bizonyossá vált, hogy új galaxisok születnek, vagyis az 
anyagi világ bővül, ami kétségtelenné tette, hogy volt kezdet! Ma  nincs senki 
a világon, aki ezt a tényt tagadná,tagadhatná. Tudománytörténetileg nagyon 
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érdekes, hogy Einstein, aki valójában ateista, panteista volt, a természettel azo-
nosította istent, kezdetben mennyire tiltakozott az anyagi világ egyszeri, egyet-
len kezdetének elismerésétől. A „pulzáló világmindenség” elméletet gyártotta, 
amit hamarosan vissza is vont. Ma az élettelen anyagi világ egyszeri, egyetlen 
kezdetét általános egyetértésben 13,7 milliárd évvel ezelőttre teszik/tesszük, 
ami egyben az egész világmindenség létkeretét biztosító tökéletes, ésszerű és 
célszerű törvényi rend kezdetét is jelenti. Teljesen egyértelmű, hogy a tudo-
mány számára a saját eszköztárával, amelynek legfőbb kritériuma, követelmé-
nye a kísérleti megismételhetőség, sem az egyszeri kezdet, sem a tökéletesség, 
az ésszerűség és a célszerűség eredete soha nem ismerhető meg. Ez azt jelenti, 
hogy maga a tudományos vizsgálódás, a tudomány tényvilága bizonyítja a ti-
tok, a „misztérium világ” tényét. Vagyis a tudományos felfedezések „ajánlják 
fel” a csatlakozást a misztérium világához, a szavakban kinyilatkoztatott igaz-
ságok világához, a hit világához.

Az élettelen világ egyetlen egyszeri kezdetével azonosan tudományos kuta-
tások bizonyítják, hogy az élővilág is valahogy(?) létrejött egyetlen egy élőből, 
Darwin elnevezésében a „progenitorból”, mai meghatározás szerint a legősibb 
őssejtből valósult meg, bontakozott ki (ez Darwin álláspontja), vagy fejlődött 
ki. Mindenki azt az elnevezést használhatja, ami neki teszik. Amit viszont min-
denkinek el kell fogadni, hogy a 3,5-4 milliárd évvel ezelőtt valahol a Földön 
valahogy létrejött egyetlenegy élő sej, a legősibb őssejt, vagy Darwin elne-
vezésében a „progenitor” és a „hozzá rendelt törvény”, a folytonosságot és a 
változékonyságot biztosító törvény eredete a tudományos kutatások számára 
soha nem tárulkozhat fel, már csak azért sem, mert kísérletileg soha nem ismé-
telhető meg. Ma az élővilágra vonatkozó legfőbb tény, hogy élő sejtet élettelen 
molekulákból soha senkinek nem sikerült létrehozni, sőt éppen elpusztult élő 
sejtet se sikerült senkinek soha újra életre kelteni. A tudományos kutatások te-
hát az élővilág esetében is elvittek a misztérium, a titok határához, a szavakban 
kinyilvánított igazságokhoz, a hit világához való csatlakozáshoz.

Ami a folytonos létezés egyszeri kezdetének bizonyosságából fakad nem 
más, mint a feltárt igazságok és a szavakban kinyilvánított igazságok egy-
másba csatlakozásának bizonyossága. Ez az élettelen anyagi világ esetében, 
ahogy már jeleztük, 13,7 milliárd évvel ezelőtt, míg az élővilág esetében 
3,5-4 milliárd évvel ezelőtt volt. Óriási izgalmat jelent, bár a jelentőségéhez 
mérten nagyon elhallgatják, az emberi élőlényvonulat egyszeri kezdetének a 
bizonyossága. Az elmúlt 25 ében a  legújabb genetikai vizsgálatok, melyek 
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egyrészt a különböző népek egyedeiből vett mintákban a sejtek kis „energia 
üzemeinek” (mitokondriumok), másrészt a Y-kromoszómák bizonyos génál-
lományára, DNS szakaszainak vizsgálatára irányultak, azzal a meglepő ered-
ménnyel jártak, hogy az összes ma élő és az összes eddig élt ember egyetlen 
anyára (Ős-Éva) és egyetlen apára (Ős-Ádám) vezethető vissza, akik 150 
ezer évvel ezelőtt Afrikában éltek. Ez az egyszeri, meredek, hirtelen kez-
det azt jelenti, hogy az emberi élőlényvonulat, az emberi test (számítógépes 
nyelven a „hadware”) kialakulása is a tudományos kutatások számára soha 
meg nem ismerhető, örök titok, misztérium marad.

Az emberi egyedekhez, az emberi személyekhez tartozó örök titkot, misz-
tériumot viszont leginkább azok az ártások bizonyítják, melyek ma fenyegető-
en elénk tornyosulnak  és amelyekről általánosságban azt lehet állítani, hogy 
egyetlenegy élő faj egyede se tudna ilyeneket okozni. Talán az összes ártás, 
bűn közül a legbizonyítóbb a magzatgyilkolás. Van egy élőlény és ez az em-
ber, aki saját elhatározásából meg tudja ölni a meg nem született utódait. Akár 
valamennyit! Vagyis az emberi személy a kapott szabadságában az élet legfon-
tosabb törvényét, a folytonosságot  biztosító törvényét is át tudja hágni.

Amikor bizonyosságot nyert az anyagi világ és a létét biztosító tökéletes, 
ésszerű és célszerű törvény egyszeri eredete az a tény vált bizonyossá, hogy a 
két igazságtár, a feltárt igazságok tára és a szavakban kinyilatkoztatott igaz-
ságok tára egymásba kapcsolt. Pontosan így van ez az élővilág egyszer va-
lahogy(?) létrejött egyetlen élőből való keletkezésénél és a  folytonosságot, 
valamint a változékonyságot biztosító törvények léténél is. Mostanra nem 
csak a személy-voltunk misztériuma, hanem az emberi élőlény vonulat misz-
tériuma is bizonyos számunkra. Tehát többszörösen bizonyos, hogy bennünk 
a feltárt igazságok tára és a szavakban kinyilatkoztatott igazságok tára egybe 
kapcsolt. Együtt adják annak az igazságnak tudását, amire egyáltalán eljut-
hatunk. Így értjük meg a lényeget, azt, hogy az Igazság valóban abszolút. Az 
Igazság maga az Isten, akit Krisztusban, Krisztus által ismerhetünk meg. Eb-
ben van az egyéni és a közösségi életünk reménye, hiszen Krisztus mondta: 
„Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.”(Jn. 10,10) 

Végül érdemes elgondolkodni Guillermo Carnero spanyol költő szava-
in: „A lélek rendjét megteremteni, ebben áll a tudomány hatalma, nem a 
világ megismerésében.” A lélek rendje pedig bennünk a feltárt igazságok és 
a szavakban kinyilvánított igazságok egymásba kapcsolódásából fakad, az 
egymásba kapcsoltságukban van.
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majneK antal

római katolikus püspök

„Menj, a hited meggyógyított” (Mk 10,52)

A gyógyító Krisztus (Christus Medicus) a korai századok meghatározó isten-
képe volt. Veszteségként élhetjük meg, hogy a későbbi idők teológiája Jézus 
gyógyító csodáit egyszerűen istenségének bizonyítására használta fel, és így 
méltatlanul háttérbe szorult az emberen megkönyörülő, gyógyító Jézus képe.

Ez a kérdés egyre élesebben merül fel újra a ma embere és az egyház vi-
szonyában, nem is annyira a testi, mint inkább a lelki betegségek kapcsán. A 
lelkében szenvedő embernek – aki nálunk, Kárpátalján ma még előbb keresi 
fel a papot, mint a pszichológust – nem feltétlenül jelent vigasztalást a meny-
nyei dicsőség ígérete. Az „itt és most”-ban szeretne találkozni a gyógyító 
Jézussal, az itt és most neki szenvedést okozó problémájától szeretne meg-
könnyebbülést, és Isten látható képviselőitől, az egyház embereitől konkrét 
segítséget vár a bajában.

Nézzük először röviden, mit tanít legszentebb könyvünk a betegségről (a 
bibliai lexikon alapján).

A betegség mindig összefüggött a bűnnel, amit aztán a gyógyítók kü-
lönböző ceremóniákkal próbáltak elhárítani. Csak kb. a Kr. e. 5. századtól a 
görög természetfilozófia hatására tekintették természeti, és így empirikusan 
vizsgálható jelenségnek. Így az ószövetségi Biblia nem természetes okok-
ra vezeti vissza a betegséget; általános nézet szerint inkább Isten büntetése, 
ezért vallási szempontból szemlélik. Maga az Isten vagy angyala veri meg 
az embert betegséggel; de lehet a betegség a Sátán vagy egy démon műve 
is; máskor az alvilág erőinek tulajdonítják, amelyek Jahve hatalma alatt áll-
nak vagy neki szolgálnak. Abból következően, hogy büntetést láttak ben-
ne, a betegséget a bűn következményének tekintették. Miután fölfedezték 
az ellentmondást e felfogás és a tapasztalati valóság között, például hogy a 
bűnösnek gyakran jól megy a sora, kialakult a betegség egy elmélyültebb 
szemlélete. Az igaz próbatételének tekintették, úgy fogták fel, mint eszközt, 
amely a nevelődést, a tisztulást segíti elő, vagy mint figyelmeztetést a meg-
meneküléshez elengedhetetlen megtérésre. Mindemellett a betegség sok-
szor érthetetlen az ember számára. Isten haragjának jeleként nehezedik rá. 
Isten nem ad rá magyarázatot, ha kérdezi is az ember, néma marad; ezzel a 
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problémával elsősorban Jób próbál megbirkózni. A prófétáknál a betegség a 
Jahvétól eltévelyedettek hűtlenségére és bűnösségére utal, ezáltal fény derül 
voltaképpeni vallási tartalmára: arra, hogy a betegség a baj, a boldogtalanság 
állapota. Izajás próféta szerint Isten szolgája vezeklésül, az ország bűneiért 
viseli a nép betegségeit, de egyszersmind a nép bűneit is magára vállalja, és 
sokak számára kieszközöli Istentől a gyógyulást és a szabadulást. A beteget, 
mint Istentől megvert bűnöst elkerülték, még a barátai is magára hagyták; a 
betegség utálatot kelt, szóbeszéd és gúny tárgya. A közösségből való kizárást 
– kultikus tisztátalanság miatt – az Ószövetség csak a leprának nevezett be-
tegségek esetében írta elő hivatalosan. Ugyanakkor a beteg iránti részvéttel 
is találkozunk: Arám királya gondoskodik a leprás Naamán gyógyulásáról; 
a beteget látogatják; de ez nem jelent neki mindig vigaszt; aki meggyógyul, 
azt üdvözlik és megajándékozzák. Mint a betegség, úgy a gyógyulás (gyó-
gyítás) is Istentől való – tanítja sok helyütt a Biblia. A beteg úgy keresi a 
gyógyulást, hogy megvallja bűneit és vezekel, böjtöl, imádkozik. Idegen is-
tenhez fordulni segítségért halálba vezet; ugyanígy nem segítenek a mágikus 
praktikák sem. A beteg orvoshoz is fordul, de nem szabad csupán tőle vár-
nia a gyógyulást, a gyógyulást inkább Isten adja. A természetes orvosságok, 
mint például az olaj, balzsam, füge vagy a kenőcs gyógyító erejét, valamint 
felhasználásának tudását Istentől eredeztetik, ezért a beteg hálával kell, hogy 
fogadja. A próféta ésszerű, józan életvitelt ajánl a betegség megelőzésére.

Az Újszövetségben a betegséget és okait illetően eleinte az ószövetségi 
felfogás él tovább, de szorosabb kapcsolatba hozza a betegséget és a bűnt, a 
gyógyulást és a bűnbocsánatot. Jézus figyelmeztet, hogy valakinek a baja lát-
tán nem szabad elhamarkodottan az illető bűnösségére következtetni, és rá-
mutat a betegségnek egy új oldalára: Isten tetteinek kell általa megnyilvánul-
nia, és Isten dicsőségére válik. Így dicsekedhet Pál (testi) gyengeségeivel. A 
beteg ember Istentől reméli gyógyulását, imái meghallgatásaként vagy olaj-
jal való megkenés és közbenjárás révén. Az Újszövetség ugyanakkor ismeri 
a természetes orvosszerek használatát: olaj és bor; fürdők, ugyanígy az or-
vosi segítséget is. A betegek látogatása, amely Jézus korában a zsidók között 
is jámbor tettnek számított, egyike az irgalmasság fontos cselekedeteinek, és 
az ősegyházban szokásban is volt a segítőkész betegápolás példája. Jézusnak 
az utolsó ítéletről szóló tanításában is szerepel a példa: „Beteg voltam és 
meglátogattatok” (Mt 25,36). Mindezeken túl az Újszövetségben a betegség 
jelül is szolgál. Jézusnak, valamint tanítványainak, ill. a Lélek adományával 
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megáldottaknak számos csodás gyógyítása a messiási idő elérkeztét jelzi, 
amelyben Isten üdvösséget készít a megváltásra szoruló embernek.

Jézus bátorította a félénk embereket:
„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, 
én megnyugtatlak titeket” (Mt 11,28). Nem is kellett kétszer mondania – tó-
dultak hozzá a szegény, szenvedő betegek.

Lukács evangélista szerint „hatalmas tömeg gyűlt köréje…, hogy hall-
gassák. Az egész tömeg arra törekedett, hogy megérinthesse, mert erő áradt 
belőle és mindenkit meggyógyított” (Lk 6,18-19).

Ezután nem mondhatjuk ki túl könnyen, hogy az emberi lét csak szenvedés-
sel jár, hordozni kell a keresztet, és majd a mennyországban elmúlik minden 
fájdalom, mert ha Jézus működését nézzük, ő nem utasította el az itt és most 
testi és lelki megkönnyebbülésre vágyó emberek kérését, még ha nyilván Ő 
is a lélek üdvösségét, a hit gyógyulását tekintette elsődlegesnek.

Jézus a működése kezdetétől mindig tanít és gyógyít! Máté írja, hogy „Jézus 
hirdette országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget 
és bajt” (Mt 4,23). Ő ezzel bizonyította, hogy személyében már eljött az Isten 
országa. Ezért elővételezte azt a harmóniát, ami oly fájdalmasan hiányzik az 
emberekben és közösségeikben.

Nála az elmélet és a gyakorlat nem válik szét; mindig ugyanaz a cél lebeg 
a szeme előtt: a bűn miatt elromlott és megbetegedett embernek visszaadni lel-
ki-testi egészségét és szabadságát. Ő pontosan látja, hogy a betegséget, a bűn 
miatt az emberben bekövetkező deformációt nem lehet csak tüneti kezeléssel 
megoldani, sokkal fontosabb a baj gyökerét megtalálni és azt gyógyítani.

A gyógyulás magában a találkozásban rejlik. A Jézussal való találkozás 
gyógyító, ha szerető bizalommal közelednek hozzá. Csak néhány példa a sok 
közül: a leprás megtisztulása (Mt 8,3); a kafarnaumi százados szolgájának 
(Mt 8,13), Péter anyósának (Mt 8,15), a bénának (Mt 9,6), Jairus leányá-
nak (Mt 9,25) és a két vaknak (Mt 9,29) a meggyógyítása. Minden esetben 
először a beteg vagy hozzátartozója kér, könyörög a gyógyulásért – ahogy 
ezt az Úr korábban tanította: „kérjetek és kaptok” (Mt 6,8) – ezután Jézus 
visszaadja az embernek az egészségét, miközben azt mondja: „legyen hited 
szerint” (Mt 8,13; 9,29).



16

Abból, hogy maga a találkozás is gyógyít, levonhatjuk a következte-
tést, hogy a Homo Christianusnak, legyen az pap, orvos vagy bármelyik 
imádságos hívő ember, úgy kell jelen lennie minden találkozásban Krisz-
tus követeként és követőjeként, hogy a vele való találkozás önmagában 
gyógyító legyen.

Vizsgáljuk meg egy kicsit Jézus módszerét, hogyan válik a Vele való ta-
lálkozás gyógyító alkalommá.

Nézzük meg közelebbről ennek bizonyítására a tíz leprás esetét (Lk 17,11-
19). Ez a tíz kitaszított, gyógyíthatatlan beteg hangosan kiáltozik Jézushoz, 
hogy könyörüljön rajtuk. Jézus nem gyógyítja meg őket gyorsan, látvá-
nyosan, mint másokat, hanem elküldi őket a papokhoz. Nekik volt ugyanis 
felhatalmazásuk arra, hogy megvizsgálva a meggyógyultakat megadják az 
igazolást arról, hogy valóban megtisztultak, s így visszamehetnek már a csa-
ládjukhoz. Ők hittek Jézusnak, bár nem láttak még semmilyen változást a 
testükön, és szót fogadtak. Útközben – olvassuk – megtisztultak.

Tehát a szívükben döntöttek: hittek Jézusnak, elindultak, és a hit útján jár-
va meggyógyultak. Jézus minden gyógyításkor bizonyítani akarta, hogy bol-
dogok, akik nem látnak, és előre hisznek. Ezért nem szerénységből mondta ő 
a meggyógyított betegeknek, hogy „a te hited gyógyított meg”, mert valóban 
szükség volt a meggyógyított közreműködésére. Márk evangélista megemlít 
egy negatív példát, ahol Jézus a názáretiek betegeit azért nem tudta meggyó-
gyítani, mert nem hittek benne (Mk 6,6), azaz nem akartak hallgatni Őrá, így 
nem fogadták el őt sem Messiásuknak (királyuknak), sem gyógyítónak.

Máshol is voltak bőven kételkedők, bizonytalanok, ezért Jézus biztatja a 
sokféle hiánytól szenvedő, szorongó embereket, hogy ne féljenek, ne nyug-
talankodjanak és ne aggodalmaskodjanak (vö. Mt 6,25).

Akik elhiszik, hogy ő a mindeneket teremtő és gondviselő Atyaistennek a 
prófétája, azok elkezdenek figyelni rá, tanulni tőle az élet bölcsességét, értelmük 
megvilágosodik, gondolkodásuk megtisztul és megszabadul sok előítélettől, té-
vedéstől, ezután megkapják – akik kérik – a testi gyógyulást is (vö. „nagy tömeg 
gyűlt egybe, hogy hallgassa, és ki-ki meggyógyuljon betegségéből” (Lk 5,15).

Ferenc pápa mondta még Bergoglio bíborosként, 2001-ben, hogy „Csak 
aki találkozott az irgalommal, akit megsimogattak az irgalom gyengédsége 
által, az érzi magát boldognak és biztonságban az Úrral.”
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Tudjuk-e mi a találkozásainkban ezt az irgalmas, simogató Jézust képviselni?
Ferenc pápa valamikor ezt is mondta: „Ki merem mondani, hogy a Jézus 

Krisztussal való találkozásnak kiemelt helye, amikor ő bűnös állapotunkban 
is megsimogat minket az ő irgalmával.” A pápa tehát arról beszélt, hogy leg-
inkább a sebeinken keresztül találkozhatunk az Úrral. Ez az ágostoni Felix 
Culpa-ra, a „szerencsés vétek”-re emlékeztet engem – és valóban, hányszor 
tapasztaljuk, hogy a megtérés kezdete egy súlyos következményekkel járó 
bűnre vagy valamilyen szenvedésre, betegségre nyúlik vissza.

Példaként említem a nálunk már négy éve rendszeresen folyó lelkigya-
korlatokat, melyeket az abortuszon átesett nők számára tartanak, s melyek-
nek a végén sokszor elhangzik, hogy „éppen ez által a súlyos bűn által is-
mertem meg igazán, hogy mennyire szeret engem az Isten”.

Az élet minden sebe – legyen az valamilyen testi vagy lelki szenvedés, 
vagy akár bűn – képessé tesz minket egy sor fontos dolog megtapasztalására.

1. A megsebzettség, a szenvedés alapvetően szükséges ahhoz, hogy meg-
tapasztaljuk saját tehetetlenségünket, azt, hogy nem tudjuk kézben tartani 
a saját életünket – tehát lényünk és akaratunk végességét. Ez az alaptapasz-
talat elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy valódi találkozás jöjjön létre 
az ember és Isten között. Ez a találkozás az irányítás átadásának pillanata, 
amikor az ember elismeri, hogy szüksége van az Istenre.

Ebben a találkozásban rés nyílik a pajzson, az emberi önigazolás, in-
dividualizmus és önteltség pajzsán. Rés nyílik, amelyen keresztül Jézus 
megérintheti az ember szívét. Sok ember tért meg ilyenkor, illetve vált jó 
szolgájává Istennek, aki rajtuk keresztül folytatta Jézus művét: tanított és 
gyógyított.

Loyolai Szent Ignác (baszk származású, 1491-ben született a spanyolországi 
Loyolában). Katonai ambíciókkal apród (1504-1517) volt a királyi udvarban. 
Dicsőségről álmodott, nagyvilági életstílusa volt. 1521-ben Pamplonánál 
megsebesült a lábán. Törött lábát nem sikerült jól összeforrasztani; harmad-
szor is eltörette. Hiába – egész életére sánta maradt. A betegágyban kezdte el 
Jézus életét és a szentek legendáit olvasni. Ekkor elhatározta, hogy Krisztus 
katonája lesz, ami nála azt jelentette, hogy mindenütt bátran hirdette Jézus 
örömhírét. 1522-ben a manrézai barlangban vezekelt és imádkozott. Kardját 
a Szent Szűznek ajándékozta a szomszédos zarándokhelyen, Montserratban. 
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Megírta híres lelkigyakorlatos könyvét. Halálakor már kb. 1000 követője 
dolgozott a világ különböző részein.

Ugyanebből a századból egy egészen más ember, mégis ugyanaz a misztéri-
um: Isten irgalmas jóságát a bajban fedezi föl a bűnös ember.

Lellisi Szent Kamill (*Bucchianico, 1550. május 25., + Róma, 1614. július 
14.) a következő jó bizonyíték arra, hogy mennyire meg tud érinteni minket 
Isten a sebeinken keresztül.

Kamill nehéz gyermeknek számított. Édesapja ritkán volt otthon, édes-
anyját pedig korán, tizenkét éves korában elvesztette. Apja iskolába küldte, 
de Kamillnak nem fűlött a foga a tanuláshoz, inkább csavargott, kockázott 
és kártyázott. Ezért az édesapja arra gondolt, hogy katonának adja. Ebben 
az időben szinte csak zsoldos csapatok voltak, amelyek különféle kalandos 
vállalkozások céljára verbuválódtak. Ha nem kellett harcolniuk, valahol el-
szállásolták őket, s játékkal, verekedéssel üthették el az idejüket.

Az apa is, a fiú is ahhoz a sereghez állt be, amelyiknek a törökkel való 
hadakozás volt a feladata. Apja itt meghalt. Kamill is megbetegedett, lázas 
volt. A jobb bokáján kapott seb begyulladt és kezdett gennyedni. Egy szál 
magában maradt a világon, pénz nélkül, betegen – ekkor Kamill megfogadta, 
hogy szerzetes lesz. Mikor azonban állapota jobbra fordult, elfelejtette az 
egészet. A sebe viszont később kiújult, s így megint eszébe jutott a foga-
dalma. A kolostorban nem maradhatott a betegségével, így Rómába ment, 
hogy a Szent Jakab-kórházban kezeltesse magát. A kezelés idejére Kamill is 
beállt betegápolónak. Nagy szeretettel ápolta a betegeket és fájt neki, hogy a 
többi ápoló szeretetlenül bánt velük. Jobban lett, megint csavarogni kezdett 
– kiújult a sebe – újból visszajött… Kamill végül is társakat szerzett maga 
mellé (,,a betegeket szolgálók társasága”), így szabaddá vált és módja nyílt 
rá, hogy más kórházakban vagy magánházaknál a betegek és a haldoklók 
szolgálatára szentelje magát.

A sok új alapítás miatt Kamillnak egyre többet kellett utaznia. Az utakat 
többnyire gyalog vagy lóháton tette meg, ami emberfelettien nagy megeről-
tetést jelentett a beteg embernek: a lábán a seb állandóan gennyes volt és 
nagy fájdalmakat okozott neki, ehhez járult egy súlyos csonttörés, továbbá 
vese- és gyomorbántalmai. A betegápolással azonban nem hagyott fel. Öreg-
korában már csak azt mondogatta társainak, hogy egy a fontos: a szeretet, a 
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szeretet! Kamill szeretete és áldozatkészsége valóban nem ismert határokat: 
egyaránt gondja volt a bűnözőkre, a csavargókra, a szegényekre és a társada-
lom legkülönfélébb kitagadottjaira.

2. A sebzettség megtapasztalása arra is képessé teheti az erre megnyíló lel-
ket, hogy felismerje helyzetében annak az Istennek az együttérzését, aki 
minden dolgok Teremtőjeként mégis alávetette magát nemcsak az emberi lét 
véges kereteinek, hanem még maguknak a teremtményeknek is – aki annyira 
vágyódik a velünk való szeretetegységre, hogy leszállt a testi-lelki szenve-
dés legmélyebb bugyraiba, hogy egységben lehessen az onnan egyedül kika-
paszkodni nem tudó emberrel.

Erre egy itt kevéssé ismert szent példáját hozom fel a XX. századból:

Schäffer Szent Anna (1882-1925)
Az egész egyháztörténelem folyamán mindig a kicsik és a jelentéktelenek 
mutatják a hit útját. 2012. október 21-én a Hit éve keretében XVI. Benedek 
pápa másokkal együtt a szentek sorába iktatta a bajor származású világi hívőt: 
Anna Schäffert, aki mélységes krisztusi szeretetéről tett tanúságot. Hosszú 
éveken át ágyhoz kötött betegként folytatta misszionáriusi tevékenységét.

Teljességgel megértette Szent János apostol üzenetét: „Jézus Krisztus, az 
igaz, engesztelés a mi bűneinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem az egész 
világ bűneiért is” (1Jn 2,2). Tudta, hogy az örökkön élő Krisztus benne szen-
ved tovább, ő az engesztelés a bűnökért.

Vajon mit tett Anna, amiért XVI. Benedek pápa ily magasra, nemzetének 
kiválóságai közé emelte őt? Egészséges gyerek volt, aki már elsőáldozásakor 
Istennek ajánlotta életét. Regensburgban, ahová kislányként szolgálni járt, 
szeretett volna a misszionárius nővérek közé lépni, de nem volt a belépéshez 
szükséges pénze, ezért elment dolgozni egy mosókonyhába. Egyszer a munka 
közben megcsúszott, és mindkét lábával a forró mosólúgba zuhant. Az orvosok 
mindent megtettek érte, de a bénulástól nem tudták megmenteni, teljesen le-
rokkant. A kicsiny családi lakásban, ahol testvére családja is élt, nem maradha-
tott. Édesanyjával nagy szegénységben egy szobát béreltek, ahol ágyhoz kötve 
kellett felismernie Isten akaratát fiatal életében. A keresztre feszített Krisztus 
hívására abban látta élete feladatát, hogy felajánlotta azt a bűnök bocsánatára.

1910. őszén rendkívüli látomásban – ahogy ő mondta: „álomban” – Anna 
előbb Szent Ferencet, majd a mennyországot látta, ahol elfogadták áldozatát. 
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Ettől kezdve szavaival és írásaival azok között apostolkodott, akik hozzá 
fordultak. Kérő levelek nemcsak hazájából, de Ausztriából, Svájcból, sőt 
Amerikából is érkeztek hozzá. 1923-ban egy eksztázisában átélte a nagypén-
teki eseményt, és állapota rosszabbra fordult. Mindkét lába teljesen lebénult, 
szörnyű gerincvelőgörcsöktől és végbélráktól kezdett szenvedni.

Öt héttel halála előtt kiesett az ágyából és agyrázkódást szenvedett, ami 
akadályoztabeszéd- és látóképességét is. Hatalmas kínjain mindenki csodál-
kozott, hogy lehet egy embernek ennyit szenvednie? 1925. október 5-én hal-
dokolva vette magához az Eucharisztiát, mely 25 évig tartó szenvedéseiben 
tápláló forrása volt. Utoljára keresztet vetett és így fohászkodott: „Jézusom, 
neked élek!”

Bajorország új szentje életének fő jellemzője a mélységes hit, az erősen 
megpróbált élet és 33 év kegyetlen szenvedése volt. Erőforrása lehet korunk 
minden szenvedőjének, aki felfogja az apostol szavainak értelmét: „kiegé-
szítem testemben azt, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből Testének, az Egy-
háznak javára” (Kol 1,24).

„Ne szégyelljük hirdetni – írja Pákozdi István atya –, hogy a mai em-
bernek is szenvednie kell, és ez nem értelmetlen dolog. A gyógyíthatatlan 
betegek sorsának is van értelme és értéke, ők is Krisztus sebeit hordozzák, 
engesztelésül a világ bűneiért.”

3. Istennek ezt az együttérzését azonban általában nem a közvetlen jelenlét 
érzéseként tapasztalja meg a szenvedő, hanem más embereken keresztül. A 
sebzettség harmadik fontos tapasztalata pedig éppen ez: a másik ember sze-
retetének, gondoskodásának átélése.

Az orvos szerepe, az ő hozzáállása a beteghez ebben a harmadik di-
menzióban egészen meghatározó jelentőséggel bír. Amikor a beteg azt érzi: 
„van emberem” (ld. a beteg ember a Bethesda fürdőnél), az orvos „az én em-
berem”, lelkében már felkészül a betegséggel való küzdelemre, a gyógyulás 
sokszor nehéz és fáradságos folyamatára. Önök nyilván jobban tudják, mint 
én, mekkora szerepe van az orvosba vagy az orvosságba vetett bizalomnak 
a gyógyulásban. Ahogyan azt is, hogy a megbetegedésekben milyen nagy 
szerepet játszanak a lelki folyamatok.

Az orvos tehát – csakúgy, mint Jézus – már együtt érző jelenlétével is 
gyógyít, biztonságot, kapaszkodási pontot jelent a kiszolgáltatottságot meg-
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élő betegnek. A betegség állapotának kétségbeesettségében és magányában 
sok beteg számára valódi evangélium, a legnagyobb örömhír, amit az orvos 
közvetíthet: „Ne félj, én veled vagyok és veled is maradok.” Mi ez, ha nem a 
Krisztus követségében járás? Mi ez, ha nem evangelizáció?

Bár ma Nyugat-Európában az orvosnak nem szabad Istenről beszélnie, 
mégis, ha a beteggel való találkozás egy olyan spirituális térben történik, 
melyben Isten jelenléte szavak nélkül is kézzelfogható, akkor ez a találkozás 
bátran tekinthető a szó egyházi értelmében is pre-evangelizációnak.

Az orvos sokszor az egyetlen fénysugarat jelenti az emberi szenvedés 
nagy sötétségében (különösen az olyan ember számára, akinek Isten-kapcso-
lata sérült vagy nem is létezik). Minden fényforrásnak szüksége van azonban 
saját energiaforrásra ahhoz, hogy a fénye ki ne fogyjon. Az orvos is úgy lehet 
világosság a betegei számára a kiégés veszélye nélkül, ha megvannak a maga 
erőforrásai. Az orvos ugyanúgy felelős a saját lelki egészségéért, mint a 
betegei testi egészségéért. Ezt nem lehet eleget hangsúlyozni. A keresztény 
orvos lelki egészségének legfőbb erőforrása pedig az Úrral való együttlét. 

Nagyon szép példa erre a múlt századból egy szemorvos.

Boldog Batthyány-Strattmann László (*Dunakiliti, 1870., + Bécs, 1931.) 
magyar főnemes, a „szegények orvosa”. 1901-ben Köpcsényben harminc-
ágyas kórházat rendezett be szegény betegek számára, majd kórházat létesí-
tett körmendi kastélyában is, s kora legmodernebb gyógyászati eszközeivel 
szerelte föl. Kórházaiban sebészként főleg szemműtéteket végzett. A szegé-
nyeket ingyen kezelte, látta el orvossággal, a nincsteleneket pedig ruhával és 
pénzzel is támogatta. Három vármegye betegei keresték föl, naponta 60-100 
beteg érkezett. Mindig a legelhagyatottabbakkal kezdte, a gazdagokat lehe-
tőleg más orvoshoz küldte. 1921-től évenként általában ötezer beteget látott 
el a körmendi kórházban; életében mintegy 30.000 szemműtétet végzett.  
A saját költségén segítőtársakat, orvosokat, ápolónőket fogadott föl. Mindez 
fölemésztette vagyona nagy részét. Legfőbb segítsége a felesége volt, aki 11 
gyermekkel ajándékozta meg.

1907-től haláláig naponta elimádkozta latinul Szűz Mária kis zsolozsmá-
ját, családjával együtt naponta szentmisét hallgatott, este rózsafüzért imád-
kozott. 1916-ban feleségével belépett a ferences harmadrendbe. Operáció 
előtt és alatt mindig imádkozott, s gondoskodott betegei lelki gondozásáról 
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is. Távozásukkor egy-egy vallásos kiadványt vagy legalább egy szentképre 
nyomtatott imádságot adott a kezükbe.

Halála után egyre nőtt az iránta való tisztelet, és sokan imádkoztak az ő 
közbenjárásáért.

Majd a Szentatya – a szombathelyi és az eisenstadti megyéspüspök kéré-
sére – boldoggá avatta (Rómában, 2003. március 23-án).

Mint az előbb említettem, nem csupán az orvosoknak, de minden beteg-
ápolónak is idejekorán fel kell ismernie, hogy a betegekkel való foglalko-
zás nem csak fizikailag fáraszt, hanem lelkileg is, ezért nem elég a pihe-
nés, hanem szükség van lelki feltöltődésre is. Meg kell találni az erőforrást.  
A hívő ember tudja és tapasztalja, hogy az Istennel való imádságos kapcsolat 
elengedhetetlenül fontos, e nélkül a legbuzgóbb dolgozót is a kiégés veszé-
lye fenyegeti. Az Úrra szánt idő nem elvesztegetett idő, hanem éppen ez a 
biztosítéka annak, hogy a betegekkel való találkozásban jelen legyen Isten, 
még ha kimondatlanul is.

Igen kiváló példát mutatott erre az Indiában a legszegényebb betegeket 
szolgáló Teréz anya (akinek éppen tegnap volt az emléknapja). Amikor 
munkatársai, a hozzá legközelebb álló nővérei figyelmeztették az előttük 
tornyosuló sok feladatra, s azt ajánlották, hogy imádkozzanak kevesebbet, 
így több idejük marad a munkára, ő azt válaszolta: inkább még többet kell 
imádkozniuk ahhoz, hogy nehéz munkájukat örömmel és szívesen tudják 
végezni Istennek.

De fontos a többi erőforrás is: a mély személyes kapcsolatok, a fizikai akti-
vitás, a pihenés is. Nem mindegy, hogyan sáfárkodunk ezekkel a szükségle-
tekkel és lehetőségekkel!

Isten irántunk való szeretete abban mutatkozott meg, hogy emberré lett: 
Jézus földi életében átélte testi-lelki szenvedéseinket, s együtt tud érez-
ni velünk hasonló helyzetünkben. Izajás próféta szemléletesen jövendölte 
meg az ő szenvedését, melyet irántunk való szeretetéből vállalt: „Megve-
tett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a 
szenvedés… Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehe-
zedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az 
Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszsá-
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gainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei 
szereztek nekünk gyógyulást” (Iz 53, 1-5).

A keresztény orvos egyik legfontosabb feladata tehát az, hogy személyén 
és viselkedésén keresztül megjelenítse a beteg embernek Istent, aki létünk 
végső célja. Ilyen módon meg tudja éreztetni vele azt is, hogy Isten nem 
akarja az ő szenvedését, hanem a beteggel együtt szenved, együtt érez vele, 
fontos neki, ami vele történik, s így a beteg bizalommal fordulhat hozzá ba-
jaival, félelmeivel.

Nagyon gyakran az orvos az a személy, aki felé a betegből kiszakad az őt 
belülről leginkább feszítő kérdés: Miért? Miért éppen én? Miért éppen most? 
Nem ezt érdemeltem én Istentől / a Sorstól...

Nyilván mindenki, akinek ezt a kérdést feltették már, megtapasztalta a saját 
tehetetlenségét, a válaszok hiányát. Papokat, lelkészeket és orvosokat egy-
aránt éget a kérdés, hogy mit lehet erre mondani.

Pedig talán nincs is másra szükség, mint „edényt tartani” a kiömlő fájda-
lomnak, és megtartani, fenntartani a beteget, egyszerűen az odafigyelő, vele 
érző jelenlétünk által. Az talán már inkább a lelki gondozó területe, hogy 
csatornát keressenek ennek a kiömlő fájdalomnak, hogy a csatorna elvezesse 
a beteget Ahhoz, Akinek ezeket a kérdéseket szánták. És végül felismerje, 
hogy Neki kimondhatja a fájdalmát, akár a haragját is. Mivel pedig hara-
gudni csak élő személyre lehet, ez az út hitre vezető út lehet. De talán az 
orvosnak is adódik néha lehetősége segíteni a kérdés átformálásában, hogy 
a „Miért?”-ekből „Hogyan?”-ok legyenek – és a szenvedő elkezdje keresni 
a választ az olyan kérdésekre, hogy „Hogyan van jelen ebben, hogyan van 
most jelen mellettem az Isten, kik által szeret most engem?” Az orvos sze-
mélye sokszor már a válasz része.
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levcSenKó róbert

lelkész

A lelkész úr  „A gyógyító egyház” című előadásáról nem készült nyomtatott 
változat.
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Kicsoda az ember, ha magyar? (I.)

Az emberiség történetének utolsó 3500 évében mindössze 230 békés év akadt 
- állítják egyes történészek. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy szinte mindig 
háborúztunk, gyilkoltunk, kiraboltuk, megaláztuk egymást. (Megjegyzendő, 
hogy a szanszkrit nyelvben a háború szó a „vágyakozás több tehénre” jelen-
tést hordozza.) Mai világunk is része az említett statisztikai kimutatásnak, 
teszek hát egy kísérletet a magyar ember fogalmának meghatározására mai 
zaklatott világunkban, előrebocsátva, hogy világszemléletem alapja: bárhol 
is éljenek a Földön nők vagy férfiak egy adott társadalmi-gazdasági alakulat-
ban, mindenütt Istentől függő személyek, ugyanakkor „egyedi példányok”, 
s döntéseikben Istentől kapott szabadságot élveznek. A vizsgálódás közép-
pontjába a szívet helyezem, mert eme szervünk említése népdalkincsünkben 
is archaikus imádságainkban is feltűnően gyakori. Olyannyira, hogy más 
népek kultúrájában több, mint kétszázezer lejegyzett népdal valószínűleg se-
hol sem fordul elő. Pár esztendeje egy magyar szívsebésztől, Papp Lajostól 
hallottam a számomra legszebb jellemzést a szívről:„Mikor a műtét során 
megnyitottuk a mellkast, az volt az érzésem, hogy egy templom szentélye 
tárulkozik ki a szemem előtt, ahol a szív az oltár.”

A szív hozzáfér egy olyan információs mezőhöz, 
mely nem függ a tértől és az időtől!

(Amerikai kutatóorvosok közlése) (II.)

„Mostanában kezdjük felfedezni, hogy az emberi testben először a szív 
kapja az információt, s az mindig onnan kerül az agyba. Kimutattuk, hogy a 
szív gyorsabban válaszol a külső ingerekre, mint az agy. Laboratóriumunk-
ban ezt a jelenséget „az ösztönös megérzés elektrofiziológiájának” nevez-
tük, bebizonyítva, hogy a test képes jelezni valamilyen jövőbeni esemény 
bekövetkeztét, ha ez az esemény az alany számára érzelmileg jelentős és 
fontos. A kísérlet résztvevőit olyan érzékelőkhöz kapcsoltuk, melyek rög-
zítették agyhullám-tevékenységüket, a szív tevékenységét, s végül a szív és 
az agy egymásra hatását. Különböző, kellemes hangulatokat keltő képeket 
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mutattunk a számítógépen az alanyoknak, pl. egy szép naplementét vagy 
egy virágot, illetve félelmet gerjesztő fotókat, mint pl. kígyót támadásra 
készen, stb. Mindig a szív volt az, amely elsőként dolgozta fel a kellemes 
vagy iszonytató látványt, majd küldte jeleit az agyba a képek érzelmi töl-
teteinek megfelelően. Csak ezután következett az agy jelzése a test felé: 
a test akkor ébredt az esemény tudatára. Meg kellett hát változtatnunk az 
emberi test működésével kapcsolatos szemléletünket. Úgy tetszik, hogy 
először a szív, s csak utána, másodikként(!) az agy, hozzáfér egy olyan 
információs mezőhöz, amely nem függ sem tértől sem időtől! És még egy 
döbbenetes ténye a vizsgálatoknak: az alany még nem láthatta a képet, 
mert az még nem jelent meg a képernyőn, csupán előkészítetten várako-
zott a gépben, s a szív már akkor jelzett! Ez annyit tesz, hogy meg tudtuk 
mutatni: az emberben működik egy meghatározó, elsődleges energetikai és 
elektronikus jelző rendszer, és egyik sem kötött a térhez, s az időhöz!” Ez 
tömören a kutatók közleménye. Mindez az én megfogalmazásomban így 
hangzik: a szív Isten királysága a testben. 

Jézus: magasabb intelligenciád, a SZÍV (III.)

Nem tudni, megmutatható-e a tudomány eszközeivel, milyen módon kelet-
keznek a látomások, de az amerikai kutatók felfedezése szinte sugallja a ma-
gyarázatot: a látomásos információk is a téren és időn túli világból érkeznek. 
A most közreadandó látomásos tudás Jézustól való, akinek szíve hatalmas, a 
világot bevilágító szeretetláng.Ő így látja a mi, emberi szívünket: „Szíved a 
lélek kapuja, amely összeköt az Istennel és az univerzummal. Szíved lénye-
gében a nyugalom és a béke központja. Szíved a magasabb intelligenciád, 
mágneses központod, minden energiád forrása. Létfontosságú, hogy elis-
merd szíved magasabb intelligenciáját, mivel az ész egyedül nem tudja meg-
mutatni neked, hogy ki is vagy valójában. Képzeld el a saját szívedet úgy, 
hogy abban hét kis fény pislákol: Istentől kapott hét kincsed. Ezeket szabad 
akaratodból lángokká növesztheted, ha az Atya akarata szerint élsz. Az első 
fényforrás az egységet jelenti. Ez az elsődleges tudatiságod, amely szerint 
csak egy Isten létezik, ő az egyetlen hatalom, az egyesítő erő életünk során. 
Ahol ez az egység a legfontosabb, ott csak a jót lehet befogadni. Ahogyan 
a víz is csak egyfelé képes folyni, a jóság is arrafelé tart, ahol befogadást 
nyer. Az egység hatalmának köszönhetően még az olyan tevékenységeket is, 
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melyek eredeti célja mások megbántása volt, Isten valamilyen jósággá ala-
kíthatja át. Az Istennel való egység jelenlétében minden hatalommal rendel-
kezel, amire életed beteljesüléséhez, az örökléthez szükséged van. Isten az 
egyetlen, életünket meghatározó hatalom. Minél jobban megnyitjuk magun-
kat e tudat előtt, annál kevésbé leszünk kitéve annak, hogy mások irányítsák 
az életünket. Isten hatalma átkerül hozzánk a szíven át, és segítségével mi 
vesszük kezünkbe életünk vezetését.
A szívbe teremtett második kincsed a szeretet. A szeretet az univerzum ha-
talma. Életedben a legfontosabb a szeretet sok-sok formájának megbecsülése 
és tisztelete. Amikor ezt az elvet tisztasággal fenntartod, életed céljai látha-
tóvá válnak. A szeretet több, mint csupán érzés vagy vonzalom. A szeretet a 
létezés esszenciája. Az, aki a szeretet elkötelezettje, magasabb intelligenciá-
val rendelkezik, mint aki nem. Az, akit igaz szándék vezérel, képes életéhez 
értékeket hozzárendelni. A szeretet a létezés módja és a jövőbe vezető út. A 
szeretet fellobbantja az élet lángját, bizonyosságot hoz az életedbe, s ha a 
szereteted tiszta, és semmiféle sajnálkozás vagy hamis vágy nem szennyezi 
be, akkor magabiztosságot nyersz ahhoz, hogy az életed szenvedéllyel éld. A 
szeretet létezésed ereje. Annyi vagy, amennyi a szereteted. 

Szíved harmadik fénybolyhocskája az élet. Az élet a szeretet működés 
közben. Az élet reménysége az értelmes élmény, a boldogság, a beteljesülés 
és a folytonosság. Az élet magában hordozza az intelligenciát. Kövesd az 
életet, szolgáld azt, elégítsd ki a szeretetedet azzal, hogy követed az utat, me-
lyet az élet felfed számodra. Ebben az egyszerű folyamatban nagy bölcses-
ség rejlik. Az élet megvilágítja utadat és eléd tárja a jövőd. Ahelyett, hogy 
az életet egy visszapillantó tükörből néznéd, tekints magad elé, és ösztönös 
felismeréssel lásd meg a jelen lehetőségeit. Ha ezt a gyakorlatban is meg-
valósítod, ezzel megtanítod veleszületett intelligenciádat, hogyan működik 
az élet és a szeretet, aki vagy. Bocsáss meg másoknak, mert a tegnapot már 
megélted. Légy jelen itt és most, nézz az előtted álló útra, mert az élet ott 
van. Az élet nem mögötted – előtted van. Az élet nem történelem vagy em-
lék. Az élet az, ami a szemed előtt születik meg.

A szívbe teremtett negyedik dimenzió az elismerés. Az elismerés tiszte-
letet jelent, de sokkal több annál. Elismerésünket nyilvánítjuk ki Isten iránt, 
magunk iránt, testvéreink iránt, az élet minden formája iránt. Bár lélekben 
egyek vagyunk, minden lény egyedi a szeretetben, céljaiban és életvitelében. 
Minden személy sajátos tulajdonságokkal rendelkezik, s ez olyan képessé-
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geket, szabadságtudatot és felelősségérzetet jelent, amely nem biztos, hogy 
másoknál is megvan. Az elismerés azzal kezdődik, hogy tudod: közted és a 
Teremtőd között fennáll egy szerződés, amelyben minden válasz és forrás 
benne van, ami életed működtetéséhez szükséges. Ez az Isteni Rend a leg-
magasabb intelligencia elfogadásához vezet. Ennek tudomásul vétele erőt ad 
aggodalmaid felszabadításához. A legtöbb dolog, ami miatt aggódsz, soha-
sem fog megtörténni. Próbálkozásaid nagy részének elfogadásra kell kerül-
nie. Az Isteni Rend elismerésével a megnyugvás jön el. Ne panaszkodj, mert 
ez az elismerés visszavonását jelenti. Ne süllyedj el az önsajnálatban, mert 
az saját magad elismerésének viszavonása. Isten gyermekének miért kellene 
sajnálnia önmagát?

Az ötödik fénybolyhocska a becsületesség. A becsületességed felfedi ösz-
tönös megérzéseidet, ami hatalom. Az ösztönös felismerés minden új talál-
mány alapvető eszköze, mert becsületesség nélkül magasabb intelligencia 
nem létezik, hiszen hogyan lehetne alkalmazható az intelligencia az életben, 
ha egy helyzet értékelése nem becsületes módon történt? A becsületesség az 
élet, a tudomány, a törvény és a társadalmi irányítás minden torzulására meg-
oldást hoz. A legveszélyesebb személy, akit valaha is megcsalsz, saját magad 
vagy, mert a becsületesség az intelligencia alapja, a becstelenség pedig a 
butaságé. Csak addig tudsz előre haladni, ameddig a becsületességed visz. 

Az intelligencia hatodik dimenziója az igazság. Az igazság minden civili-
záció és kultúra fennmaradásának alapja. Ha megszűnik az igazság, a civili-
záció összeomlik. Az igazság sokkal több, mint az erkölcs, vagy a törvények 
végrehajtása. Az igazság a tisztességes eljárás. Ha nincs igazság, bizalom 
sincs. Bizalom nélkül eltűnik a civilizáció. Ne gondold, hogy előnytelen 
helyzetbe kerülsz, ha igazságban élsz. Mindenkinek van ugyanis valamilyen 
sajátos előnye az életben az Atyával kötött egyezsége alapján. Ha nem akarsz 
tisztátalan előnyökhöz jutni, saját lehetőségeid nagyobb tisztasággal lesznek 
megáldva. Mindenkinek vannak előnyei. Azért, hogy ezeket megtaláljuk, fel 
kell adnunk minden negatív és tisztátalan gondolatot. Ha felhagysz azzal a 
szándékoddal, hogy tisztátalan előnyökhöz juss, az előnyök aranybányájá-
ban találod magad. A bűnözés ott virágzik, ahol széles körben eluralkodik az 
igazságtalanság. Ne utánozz vagy kritizálj másokat, légy Atyádhoz hason-
ló, hiszen Isten gyermeke vagy. Állítsd helyre a vele való kapcsolatot, mert 
minden ember teremtésének egyedi, sajátos oka volt. Ha megtalálod ezt a 
valóságot, felfedezed a benne rejlő előnyöket és igazságot. 
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A szívedben élő hetedik képesség a kedvesség. A kedvesség nemcsak 
jótékonysági gesztus a gyengék vagy a rászorultak felé. Ez Isten ajándéka 
mindenki számára. Jóságod erősödik a kedvességed által. Isten akarata, 
hogy használd ezt a hatalmat, hogy jól sáfárkodj vele. Ha gyakorolod a 
kedvességet, bővelkedni fogsz mindenben, mert megsokszorozod azokat 
az alkalmakat, amikor jótetted helyébe te is jót kaphatsz. A kedvesség rit-
kán kerül szóba a világban, pedig a kedvesség az élet szíve. A kedvesség 
teszi az életet elviselhetővé, értelmessé és élvezetessé. A kedvesség kiter-
jesztésének érdekében fel kell fedezned az igaz adakozás és a megbocsátás 
örömét – feltétel nélkül, dicsőséget vagy elismerést nem várva. Aki fel-
ajánlásait visszatartja, s csak valamiért cserébe teszi meg, hamar elveszíti 
a kedvesség intelligenciáját. Isten akarata, hogy legyél kedves önmagad-
hoz és másokhoz. A kedvesség jóakarat, melyet kifejezhetünk törődéssel, 
mások megsegítésével, azzal, hogy nem bántjuk meg embertársainkat, 
hogy megosztjuk másokkal, amink van, hogy elismerjük a másik embert. 
A kedvesség működő erő. A kedvességünkből eredő önbizalommal tökéle-
tesen be tudunk folyásolni bármilyen helyzetet. Gondold meg: mennyi erő 
kell ahhoz, hogy kinyilvánítsd jóakaratodat azzal szemben, aki megbán-
tott téged! A kedvességet az emberi lét vezérfonalának tekinthetjük, mert 
a kedvesség a szív intelligenciájának tökéletes kifejeződése, Isten akarata 
az ember élete számára. Összefoglalva: ha szívedbe teremtett hét kincse-
det: az egységet, a szeretetet, az életet, az elismerést, a becsületességet, 
az igazságot és a kedvességet megtanulod használni, hatásukra létrejön az 
együttérzés, amely a lélek igaz tudása.
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Prof. Dr. Széll Kálmán

emeritus professor

Romhányi és az orvosi szemlélet 

Tisztelt Hallgatóság! 
Amikor a mai előadásra szól megtisztelő felkérést megkaptam úgy jártam, 

mint egy látszólag könnyű érettségi tételt kapott diák, aki csak a tétel kidolgo-
zása közben döbbent rá, hogy az nem is olyan könnyű. Azt szokták mondani, 
hogy az orvos 30 éves koráig tanul, majd 30 és 60 között gyógyít vagy/és ku-
tat, és 60 éves kora felett tanít. De hogy mit csinál 80 éves kora után, arról nem 
szól a fáma? – Talán mesél! Mert másra már nem futja. Előadásomban most 
én is mesélek, s elnézését kérem mindazoknak, akiknek ez csalódást okoz. És 
azért is elnézést kérek, hogy az az előadás szubjektív lesz, de hát az ember 
szubjektív lény, s főleg az öreg emberek menthetetlenül azok.

Romhányi már Budapesten is legenda volt, amit csak ráerősített szombat-
helyi szereplése, ám a koronát a Pécsi időszaka tette a fejére. Solymoss Béla, 
Romhányi első szombathelyi beosztottja, majd utódja, – akivel én együtt vol-
tam Montreálban 1966-ban, s aki kezdetben Selye János munkatársa, majd 
a francia egyetemen professzora lett, – visszaemlékezéseiben leírta, hogy 
Budapest elfoglalása után tavasszal a Németországba valamely ok miatt nem 
kitelepült hallgatók száma olyan alacsony volt, hogy a legtöbb professzor 
saját szobájában okította a hallgatókat, akikkel ilyenformán személyes kap-
csolatba kerültek. A patológiát Romhányi adta elő, s ez Solymoss Béla szá-
mára életre szóló elhivatottságot eredményezett. Az ő hiteles és szuggesztív 
személye szinte megbabonázta, orvosi pályáját mindenképpen Romhányi-
hoz kívánta kötni. Romhányi akkor nemes Balog Ernő tanársegédje volt, 
s érdekes módon első és utolsó főnököm dr. Szabolcs Zoltán professzor is 
ott dolgozott.  Szabolcstól tudom, hogy Balogh kérlelhetetlen szigorú főnök 
volt, maximálisat követelt és nem ismert visszabeszélést. Romhányi Balogh-
nak egyik legkedveltebb tanítványa volt, ám egyszer mégis úgy lehordta, 
hogy Romhányi vette a kalapját és kabátját és elhagyta az intézetet. Miután 
órák elteltével sem tért vissza, Balogh arra kérte néhányukat, hogy keressék 
meg. Azt tanácsolta, hogy nézzék meg az első kocsmában. Bár Romhányi 
sohasem sem járt kocsmába, őt valóban ott találták meg. Néhány üres pohár 
volt előtte, ő maga pedig az asztalra borulva sírt! Bizony sírt! Ezzel nőtt a 
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szememben, mert csak érző szívű, és szigorú lelkiismeretű ember tud sírni, 
s az, aki munkáját és az igazságot fontosnak tartja. (Anélkül, hogy a nem-
zedékcsapda évezredes bűnébe ne esnék, attól tartok ma kevés munkatárs 
sírna, ha a főnök – ha egyáltalán merné – őt bírálni.) 

Balogh Ernőt különben magam is ismertem, aki a Szent István kórházban 
volt prosector főorvos, akihez orvostanhallgatóként kijártunk gyakorlatra. A 
kommunista lefokozás tulajdonképpen méregfogát kihúzta, de még mindig 
szigorú, tekintélyt parancsoló tudós benyomását keltette, ami néma tisztele-
tet parancsolt számunkra.

A háború után Romhányit politikai okból kirúgták az egyetemről. Bizto-
san nem volt nyilas, talán eredeti német neve miatt, vagy azért, mert valami 
új politikai prófétának kellett az állása? Szombathelyen viszont a prosektori 
állást betöltő dr. Görög Dénest katolikus vallásúként Auswitzba hurcolták, 
egy ideig Mengele mellett is dolgozott, majd mártírhalált halt. Úgy tűnt, 
hogy az állást dr. Korpássy Béla fogja betölteni, de erre valamilyen okból 
nem került sor. István Lajos barátomtól tudom, hogy Romhányi ekkor állás 
nélkül saját falujában dolgozott. Pető Ernő kórházalapító igazgató főorvos 
gépkocsit küldött, s szinte a mezőről hozták Szombathelyre. Pető Ernő akkor 
már, - jobban mondva még - nagy úr volt, hiszen zsidó származása miatt ő 
maga is bujdosásból tért haza, így nagy becsülete volt, s elnézték, hogy a nem 
makulátlan politikai múltú Romhányit felvegye. (Csak zárójelben mondom, 
hogy később Pető Ernőt, mint osztályidegent, akinek felesége báróleány, 
csillagkeresztes hölgy volt, szintén kirúgták, de ez már egy más történet.)

Romhányi beosztott orvos nélkül az akkori Közkórház, később 
Markusovszky kórház kórbonctani és központi laboratóriumi osztályának lett 
- orvos beosztott nélküli - osztályvezetője, csak a következő évben került mel-
léje Solymoss Béla. Még később került hozzá Németh Csóka Mihály és Kelényi 
Gábor, de ezt a mesét Önök már jól ismerik. Romhányinak kitűnő kapcsolata 
volt a budapesti kari könyvtárral, s onnan szinte első kézbe kapta a külföldi 
folyóiratokat. Persze csak rövid időre, hogy fel ne tűnjék, ám ez azt jelentette, 
hogy a legfontosabb dolgokat – akár fél éjszaka is - ki kellett jegyzetelnie, ami-
ben hamarosan Solymoss Béla is nagy segítségére volt. A különben is kitűnő 
iskolát járt Romhányi ezáltal elméleti tudásával is igen hamar kiemelkedett 
főorvostársai között, noha közülük is voltak kiváló szakemberek.

Én akkor medikus voltam és dr. Tanka Dezső évfolyamtársammal, később 
patológus professzorral nyaranta a kórházba jártunk, s Romhányi György 



32

mellett dolgoztunk. A káderhiány és nyári szabadságok miatt sok volt a mun-
ka, de alkalmunk volt személyes közelségbe kerülnünk Romhányival, aki 
hamarosan egy un. Tudományos Gittegyletet alapított, amiben fiatal orvosok 
és medikusok voltak a tagok, de egyúttal szereplők is. Ezeken Romhányi 
okított minket. Folyóirat referátumokon kívül minden aktuális téma szóba 
került. A légkört afféle közös, hangos gondolkodás jellemezte, amelynek 
narrátora és témavezetője Romhányi volt. Ő – saját elbeszélése szerint – 
gyorsan gondolkodott, szinte gondolattorlódásai voltak, ezért a problémákat 
hangosan, szinte gondolkodva fogalmazta meg, azokat – mint a gittet – meg-
rágta és velünk is megrágatta. Sokszor ott találta meg a helyes válaszokat. 
Szívesen kérdezett. Sajátos gondolkodású ember volt, ezért boldog volt, ha 
valaki eltalálta azt, amire ő gondolt. Szívesen bírált, néha akár csúfondárosan 
vagy bántó módon is, de ezt tőle ezt mindenki elfogadta. Bennünket általá-
ban „mester”-nek nevezett, és én már boldog voltam, amikor egyszer engem 
„gyepmesternek” kinevezett. A RN és DNS rendszer akkor volt születőben, 
s megsejtve a később Nobel díjra is érdemesített felfedezés nagyszerűsé-
gét, róla elragadtatással beszélt, rajzolt, mi pedig szinte szájtátva figyeltük 
és szívtuk minden szavát. Született tanító egyéniség volt, aki tanulva taní-
tott, rendesen éppen azt, amit maga is éppen előző este olvasott. Mindig rá 
gondoltam, amikor később a sorozatos pécsi reformok során a távoktatás 
bevezetése is szóba került, mert ő jól példázta, hogy a professzor előadása és 
személyes varázsa pótolhatatlan. Folyóirat referátumokat és kiselőadásokat 
is tartatott velünk. Itt jegyzem meg, hogy néhai István Lajos professzor mint 
fiatal orvos szintén egylettag volt. Ő híres előadó lett, külföldre, belföldre 
sokfelé hívták előadni, de nem túlzok, hogy őt módszeresen Romhányi taní-
totta meg előadni. Persze akkor még nem volt vetítés sem, az előadások áb-
ráit csomagolópapírra tussal festettük, s a plakát nagyságú lapokat felül, alul 
léccel ellátva akasztottuk a falra. Hogy mit jelentett két újjal egy előadást 
háromszor-négyszer írógépen átírni, azt a mai nemzedék hála Isten ma már 
nem is érti. Ma a tudományos munka (pl. a forrásmunka internetes keresése) 
és a szövegszerkesztővel való kivitelezés sétagalopp ahhoz képest, amit mi 
voltunk kénytelenek a tudomány oltárán áldozni.

Magam az első cikket a Schweizerische Medizinische Wochenschriftből 
kaptam referálásra. Egy Mirin Dajo nevő vajákos emberről szólt a kazu-
isztika, aki gyakran kalaptűkkel szúrta át önmaga testét (hasát, mellkasát) 
anélkül, hogy bárminemű baja támadt volna. A bázeli klinikán még röntgen 
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ellenőrzés is bizonyította, hogy valóban átszúrta magát. Egy alkalommal 
azonban egy kalaptűt nyelt le, amelynek „dematerializációját” remélte, ám 
a tű átfúrta a nyelőcsövét, s a vajákos mediastinitisben meghalt. A boncolás 
a belső szerveken és az aortán számos szúrást követő heget talált. Mindezt 
azért mondtam el, mert vagy tíz évvel később Pécsett találkoztam Romhányi-
val, aki hogylétünk felől érdeklődött, majd karon ragadott, és megkérdezte 
tőlem: „Mester! Emlékszik maga még Mirin Dajóra”? Én persze hogyne 
emlékeztem volna, hiszen ez volt első megbízatásom. De hogy ő hogyan 
emlékezett a sok megbízás közül velem kapcsolatban éppen Mirin Dajóra, 
azon meglepődtem. 

Úgy érzem, hogy még azt is el kell mondanom, – mert nagyon jellemző 
volt rá, – hogy amikor már ismertté vált, hogy Pécsre megy, 1951 nyarán 
megkért, hogy gépeljem le a budapesti Zalka professzor kórbonctani előadá-
sait, amiket én medikusként szorgalmasan jegyzeteltem. Munkámat érdemén 
felül fizette ki, hogy anyagilag segítsen, mert tudta, hogy komolyabb hazai 
segítség nélkül tartom fenn magamat az egyetemen. Tette ezt annak ellenére, 
hogy ő maga sem állt fényesen anyagilag.

Romhányi a klinikusokat „elvárta” a boncolásra, akik viszont néha őt a 
betegágyhoz is hívták, mert véleményére kíváncsiak voltak. Nem élt vissza 
a patológia „végállomás” jellegével, mert – szerinte – utólag már könnyű 
okosnak lenni. Elismerte, hogy a klinikusnak a legnehezebb a sora, mert 
olykor nem igazán látja a betegséget, a kórboncnoknak könnyebb, mert sa-
ját szemével és mikroszkópjával sok részletet meglát. „De a legjobb a jó 
Istennek, – mondotta, – mert az mindent lát, azt is, amit a kórboncnok nem, 
vagy amit a kórboncnok elől eltagadnak. Mert, hogy igazán mi történik egy 
sejtben, abból édes keveset tudunk. Pedig a sejt nagyon okos! Még talán a 
medikusoknál is okosabb” – mondogatta. 

Szuggesztív személyiségével olyannyira hatással volt ránk, hogy ifjú 
Tanka Dezső kollégámmal együtt mindketten kórboncnokok akartunk lenni, 
mégpedig Romhányi mellett Pécsett. Ám Tanka Dezsőt katonaorvosnak ká-
derezték, én meg, mint rossz káder szóba se jöhettem az egyetemre. Tanka 
Dezső 56 után – mégis kórboncnok lett, s mint jó hírű patológus professzor 
ment nyugdíjba, 

Romhányi a nehéz feladatokkal is könnyen megbirkózott. Akkoriban diva-
tos volt az un.  „nervizmus”, vagyis általános etiológiai tényezőként az ideg-
rendszert tételezték fel. Ezt a szovjet iskola „találta ki”, és dogmaként erőltette. 
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Romhányi – ismert tudósként – kapta azt a politikai feladatot, hogy orvosgyűlés 
előtt ismertesse a nervizmust. Nagy bajban volt, mert nem hitt a nervizmusban, 
ám végül – igazi Romhányi stílusban – kikerekített egy érdekes előadást, ami 
voltaképpen az orvosi szemléletről szólt. Az előadás nagy sikert aratott, mély 
benyomást gyakorolt reám, sok részletére még ma is emlékszem. A kérdés ma is 
aktuális, annál is inkább, mert annak számos orvostörténeti, tudományfilozófiai 
és etikai vonzata van, ami akár egy szimpózium tárgya is lehetne. Éppen ezért a 
továbbiakban csak néhány olyan szemléleti kérdést érintek, ami Romhányi taní-
tásával vagy gondolkozásával rokonítható. 

A háború utáni orvosi tevékenységem idejére esik az orvostudomány 
szakmai ismereteinek gyors, s szinte robbanásszerű fejlődése. Ez nem csak 
az adatszerű tudásanyag szinte kezelhetetlen növekedésében, új szakmák 
születésében, hanem számos paradigma váltással, de legalábbis hangsúly-
eltolódással járt. Napjainkban: 1. Változtak a betegségek és azok kórlefo-
lyása. 2. Számos hatékony új gyógyszert, hatóanyagot vezettek be, (anti-
biotikumok, fogamzásgátlók, citostatikumok stb.), amiknek viszont igen 
sok – akár halálos – a mellékhatása, s szinte áttekinthetetlen az gyógy-
szerek interakciója. 3. Az egészségügyi költségek robbanásszeren növe-
kedtek. 4. Uralkodóvá vált a technika, míg a humán tényező visszaszo-
rult. 5. A korábbi omnipotens (mindenhez értő) orvos helyett az orvoslás 
szakmákra atomizálódott, amelyben a beteg, de az orvos személyisége is 
mintegy feloldódott. 6. A beteg nagykorú egyenrangú féllé vált, akinek 
méltóságát és autonómiáját tiszteletbe kell tartanunk. 7. A gyógyítást az 
egyén helyett mindinkább csoportok végzik, amely – előnyei mellett – az 
elszemélytelenedés veszélyét hordozza magában. 8. A kutatás elérkezett 
olyan határokhoz, amelyek etikailag megkérdőjelezhetők.

Az ismertettek mindegyike egy-egy előadás tárgya lehetne, de én most 
csak a technika fejlődését, s vele együtt a humán tényező visszaszorulásá-
ra hívnám fel a figyelmet. Nem hiába nevezik sokan a mai orvoslást „ké-
szülékmedicinának”. Olyannyira, hogy az már lassan az orvos létét is ve-
szélyeztetheti. (Elméletileg elképzelhető ui. egy olyan számítógép vezérelt 
műszer-együttes, amely pontos kórismét ad és kezelési algoritmusaival a 
bizonyítottan legkorszerűbb terápiát is biztosítja.) Csakhogy a számítógé-
peket is emberek programozzák és tökéletesítik. A számítógépeknek nincs 
érzelemviláguk, nem ismerik az empátiát és a morált, nincs etikai töltésük, s 
csak programozásuk határáig képesek dönteni. Már ma vannak jelei annak, 
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hogy az orvosok csupán e műszerek gépkezelőiként munkálkodnak, helyet-
tük mindent a műszerek végeznek. Ám a legcsodálatosabb műszer is csak 
a beteg és orvos mellett hozhat igazi hasznot, s nem furakodhat mintegy 
elválasztóként az orvos és a beteg közé. Az orvos tehát nem lehet csak 
áttételesen, mintegy a műszeren keresztül orvos, s ne szolgája, hanem ura le-
gyen ezeknek a készülékeknek. Nem felejthető el: Az orvoslás főszereplője 
az érző, nem ritkán lelkileg is sebzett, emberi segítségre szoruló beteg, 
aki nem pusztán munkadarab, nem egy készülék tárgya, hanem annak 
haszonélvezője, akiért a készülékek is létezhetnek. 

Az ORVOSI SZEMLÉLET: a tudás birtoklása alapján a gyógyítás al-
kalmazásának elve, módja, filozófiája. Magyarul, hogy az általunk birto-
kolt adathalmazt miként hasznosítjuk. Arisztotelész már megállapította, 
hogy: „Az ismeretek megtanulhatók, de csak a hogyan, kinek, mikor és 
mennyit kérdésekre adott válasz ismerete teszi az orvost orvossá”. 

Mindezek alapján minden orvos kialakítja a maga gyógyítási ars poétiká-
ját, a gyógyítás alkalmazásának módját, filozófiáját vagyis ORVOSI SZEM-
LÉLETÉT. Olyan ez, mint a hadászatban a taktika, stratégia. Hiába ismer a 
tábornok minden fegyvert s hadseregének minden adatát, ha nem képes az 
ütközetben csapatát helyesen alkalmazni. Mert nem mindegy, hogy hogyan 
járunk el. Vannak persze évezredes örök érvényű fő szabályok. Ilyen pl. a 
Hyppkratészi esküből közvetve kiolvasható  Salus egroti suprema lex esto, 
valamint a nil nocere elve. De maga a gyógyítás is gyakran szükségsze-
rű károkozással jár, sőt felléphetnek mellékhatások és szövődmények is. 
Ezek a kezelés betegségei (disease of treatment) Mindenesetre az legyen a 
vezérelvünk, hogy a kezelés ne legyen veszélyesebb, mint a kezelni kívánt 
alapbetegség.  Hyppokratész azonban nem csak azt írja elő, hogy a betegnek 
ne ártsunk, hanem, hogy vele  jót cselekedjünk, bonum facere! 

Az idő rövidsége miatt engedjék meg, hogy csak néhány példával világít-
sam meg, hogy mire gondolok. A helyes gyógyítási szemlélet egyik buktató-
ja az orvos azon – alapjában helyes – törekvése, hogy az általa ismert normá-
lis paramétereket egy beteg emberben állítsa helyre. Ám elfelejti azt, hogy: 
Csak az egészségesek sajátjai a normál paraméterek. A beteg embernek 
kóros paraméterei vannak. Attól, hogy a paramétereket normalizáljuk, 
a kóros állapot nem szűnik meg. Árthatunk is!

Ismeretes pl., hogy a láz – bizonyos korlátokon belül – jótékony reakció, 
amit nem kell minden áron csillapítani. Kis túlzással mondható, hogy bizonyos 
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kórállapotokban a hőemelkedés a „normális”. Önmagában a műtét utáni hő-
emelkedés sem igényel lázcsillapító, vagy antibiotikus kezelést, sőt azt adott 
esetben jó jelnek kell vennünk. Az emelkedett pulzus is velejárója a műtét utá-
ni állapotnak. Shoemaker és mtsai a múlt sz. második felében több százezer 
beteg vizsgálata alapján kimutatták, hogy csak azon betegek képesek túlélni 
a műtétet, akik egyfajta hiperdinámiás keringési mintát („pattern”-t) képesek 
produkálni, ami egyebek mellett a szaporább szívműködésben és magasabb 
perctérfogatban nyilvánul meg, annak minden következményével, hogy csak a 
jobb oxigenizációt említsem. Ha ezen állapotban ezen kórosnak vélt paraméte-
reket gyógyszeresen normálizálni akarnók, akkor csökkenne, azaz normalizá-
lódna a pulzus, de a perctérfogat is, s ezzel a beteg gyógyulását veszélyeztet-
nénk. A kóros sav-bázis eltéréseket is aránylag ritkán kell savval-lúggal kezelni.  
Azt szoktam mondani, hogy Szent Péter nem ragaszkodik a normális pH-hoz.

Ne felejtsük azonban el, hogy nem csupán tankönyvekből, vagy az iro-
dalomból tanulhatunk, hanem a beteg is folyamatosan tanít bennünket. Az 
ismeretlen, vagy alig járt ösvényen taposó orvos legfőbb oktatója maga 
a beteg. Hadd mondjak csak egy egészen egyszerű példát. Most ne firtassuk 
az okát, de - az ember funkcionálisan a függőleges testtartáshoz van teremt-
ve. Ehhez igazodik a tüdőben a ventilláció és perfuzió aránya. Mármost, ha 
megfigyelünk egy alvó embert, akkor azt látjuk, hogy az álmában egyrészt 
forgolódik, másrészt időnként mélyet lélegzik. Ezekkel ui. csökkentik az 
atelektáziát. A mesterséges tartós gépi lélegeztetés helyes alkalmazásához 
ezeket el kellett lesnünk, s a helyzetváltoztatás mellett a lélegeztetésbe is un. 
sóhajtó légvételeket kellett beiktatnunk. 

Szemléleti következményekkel jár az is, hogy a XX. századig uralkodó 
monokauzális szemléletet egyfajta multikauzális szemlélet egészítette ki. 
Pl.: ennek egyik legelső reprezentatív kórképe az ún. shock volt, amelyet leg-
gyakrabban hipovolémia, azaz csökkent keringő vérmennyiség (pl. vérzés, ki-
száradás) vált ki, de ezenkívül ismerjük a heveny szívelégtelenséghez társuló 
(kardiális), a heveny allergiás reakció által kiváltott (anafilaxiás ) stb. válfaját is. 
Ezeket ugyan különböző okok okozzák, ám mégis közel egységes kórlefolyást 
és szervelváltozásokat eredményeznek, amelyeknek jellemzője a rossz szöveti 
vérátáramlás, következményes szöveti oxigénhiány, majd az anyagcsere felbom-
lása, szervműködések elégtelenné válása. De ilyen sok okra visszavezethető el-
változás (szervezeti reakció) a baleseteket, műtéteket, és általában a szervezetet 
ért fizikai, kémiai agressziót követő kórfolyamat (válaszreakció) is. Mindegy, 
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hogy milyen műtétről van szó, bizonyos – a behatás (beavatkozás) nagyságával 
arányos – jellemző elváltozások jönnek létre, amit aspecifikus „posztoperatív 
betegségnek” vagy „posztagressziós szindrómának” szoktunk nevezni. Korunk 
egyik karakterisztikus betegségének, a szívinfarktusnak is multikauzális okai 
(rizikófaktorai) vannak, miközben maguk a rizikófaktorok is több okúak. Idetar-
tozik - a múlt század második felében az érdeklődés előterébe kerülő – kandidá-
tusi témámnak is választott – ún. felnőttkori heveny légzési elégtelenség (adult 
respiratory distress syndrom = ARDS), amit szintén számtalan ok válthat ki, 
mégpedig a folyadéktúltöltéstől a tömeges vérátömlesztésen (politranszfúzión) 
és a  többszörös sérülésen (politraumatizáción), szepszisen, tartós újraélesztésen, 
szervátültetésen stb. át a bleomycin hatásáig. Kezdetben különböző néven ne-
vezték ezeket az elváltozásokat (transzfúziós tüdő, folyadéktüdő, Da Nang-tüdő, 
bleomycin-tüdő, shock-tüdő, transzplantációs tüdő, resuscitációs, gépi lélegezte-
téshez csatlakozó tüdőelváltozások stb.). 

Ám kiderült, hogy a különböző okok ellenére a kórlefolyás nagy vonala-
iban azonos, főleg, ha ezek valamely fertőzéssel társultak. Ez azzal magya-
rázható, hogy bizonyos szervek, szervrendszerek, (sőt az egész szervezet), 
különböző noxákra csak behatárolt (sztereotíp), azaz visszatérően közel 
azonos) válaszreakciókkal képes reagálni. Ez tulajdonképpen nem megle-
pő, hiszen még egy emlős állat is csak korlátozott válaszreakciókra képes. Ha 
pl. rálépünk egy macska lábára, akkor az ennek hatására vagy karmol, vagy 
fájdalmasan nyávog, vagy elszalad, s természetesen ezeket kombinálhatja is. 
De nem fog mondjuk franciául káromkodva hátrabukfencezni. Így pl. a tüdő 
is az őt ért – nem bakteriális – noxa hatására, a fokozott ér-áteresztő képes-
ség révén előbb intersticiális, majd intraalveoláris ödemát képes produkálni.  
Az is ismert, hogy az egyes szervek heveny zavarai többé-kevésbé kihatnak 
a többiekre is. A hípoxia a szervezet egészére kihat, s leegyszerűsítve így 
keletkezik a sokszervi elégtelenség életet veszélyeztető állapota. 

Az említett hasonló kórlefolyás miatt, ezen kórelváltozások kezelése is 
hasonló. Ezen alapul az intenzív terápia is, amely voltaképpen és elsősor-
ban a sok okból keletkező, azonos kórelváltozásokban alkalmazott tüneti 
kezelés. Előbb az életveszélyes tünetet kell kezelni, s közben felderíteni, 
majd kezelni az okot. Ebből ered a számos szakterület „illetékessége” is. 

Ez az oka, hogy az intenzív terápiát csak korszerű csoportmunkával 
lehet (szabad) művelni. Vagyis az intenzív terápiás osztályon nem az or-
vosoknak vannak betegei, hanem a betegeknek vannak orvosai.
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Ma már nincsenek mindenhez értő, vagy kulcsszámuknál fogva az 
igazságot egyedül birtokló szuper orvosok, de léteznek csoportok (team-
ek), amelyekben a kölcsönös megértés és azonos cél munkál, ahol az eset 
megbeszélése egyfajta „kollektív bölcsességet” eredményez, a gyógyító 
csoport tagjai kölcsönösen elismerik egymást, hajlandók arra, hogy a 
másik nézetét átvegyék, és a betegség által támadott  élet értékét mindig 
a neki kijáró szentséggel és alázattal tiszteljék.

Egyik kedvenc területemről, az etikáról, s annak szemléleti vonatkozása-
iról sajnos nincs időm beszélni, de bízom benne, hogy a szemlélet – Rom-
hányi által is megvilágított – néhány kérdésére sikerült ezekkel a példákkal 
a figyelmet felhívnom. Mindössze az etikai aranyszabályt szeretném felve-
títeni, amit már a Biblia is ismertet, de a francia forradalomban is törvényt 
csináltak belőle. Azt tedd a beteggel, ami magaddal is tétetnél, vagy amit 
nem akarsz magadnak, ne csináld másnak. Ám a beteg akarata felülírhatja 
ezt az elvet. 

Tisztelt Hallgatóság! 
Bár – mint említettem - sajnos az etika taglalására nincs időm,  engedjék 

meg, hogy néhány etikával és főleg az orvosi szemlélettel kapcsolatos olyan 
mondást vetítsek fel, amit Romhányitól tanultam, s amit lehet, hogy már 
hallottak is, hiszen az ember általában önmagát ismétli.

 „Az orvosnak pedig életfogytiglan tanulnia kell, mert az annyira 
szép foglalkozás, hogy ez a legkevesebb, amit áldozhat érte”. 

„A halottak tanítanak bennünket. Valaki, aki belepusztult a betegsé-
gébe, holta után is szolgálja az emberiséget.”

„A kórbonctan akkor »csúnya«, ha a kórboncnok atyaúristennek 
képzeli magát, a gyógyító orvosok bírájának, nem pedig partnerének, 
segítőjének.”

 „Lehet, hogy valami európai sajátosság, valami ezeréves reflexünk, 
hogy holnap feltétlenül jobban akarjuk csinálni, mint ma. Ez hajt ben-
nünket. Lehet, hogy ez jó, de lehet, hogy ez a tragédiánk.” 

„A tudomány tekintélyének leginkább akadályozó tényezői a dogma 
és a tekintély.”

„Én a tudományt szabad emberként szolgáltam.”  
 Tisztelt Hallgatóság!
Befejezés és egyúttal fellazításképpen még egy Romhányival kapcsola-

tos történetet szeretnék röviden elbeszélni: Egyik nyáron Romhányi mellett 
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dolgozva ebédelni siettünk Útközben az egyik kórházi élő sövénynél hirtelen 
megállt, s rá jellemző szúrós tekintettel, összeráncolt homlokkal ránézett a 
bokorra, majd felém fordulva azt kérdezte: „Mester! Tudja maga azt, hogy 
miért piros ez a bogyó?” Természetesen nem tudtam. Kisvártatva megszó-
lalt: „Mindjárt gondoltam! Hány éves maga? Mondtam, hogy 20. Húsz éves 
és eljár minden nap a piros bogyó mellett, és még sohasem gondolkozott 
azon, hogy miért piros? Mert a természetben semmi sincs véletlenül. A mai 
ember képtelen magát a napi gondokon túltenni. Felszínesen él. Most is per-
sze csak az jár a fejében, hogy mit tömhet a szájába ebédre? Gondolt valaha 
arra, hogy ugyan miért is van maga a világon? Mert ugye, ha maga nem 
volna, meg a kanál, ki enné meg a krumplilevest”. – Szokásához híven jót 
mulatott saját hasonlatán, majd ebédelni mentünk. Én azonban összeroppan-
tam, egész délután búslakodtam, lelkiismeret-furdalást éreztem, hogy mi-
lyen rongy ember vagyok, hogy soha nem kérdeztem magamtól, hogy miért 
piros a bogyó? S tudják mi a legszomorúbb? A mai napig sem tudom, hogy 
miért piros a bogyó, s azt sem fogom soha megtudni, hogy vajon Romhányi 
tudta-e a helyes választ. 

Alkalmanként váltottunk egymással levelet. Egyszer – amikor már nyug-
díjba ment – valamely eseménnyel kapcsolatban írtam neki néhány gratuláló 
sort. Külön kértem, hogy ne válaszoljon, elvégre nem ellensége vagyok, aki 
gratulációmmal munkáját szaporítani akarom. Ennek ellenére mégis vála-
szolt, s az alábbiakat írta: 

 „Kedves Kálmánka! Most az egyszer nem tudom teljesíteni kérésedet, 
hogy ne válaszoljak kedves leveledre. Ha hajoltam is volna erre, de az alá-
írásod meghódított: »gyepmester és hajdani gittegyleti tag«. Hát ez már a 
valódi szép múlt. Ilyenek voltunk? Lehet, hiszen már 30 éve, hogy idekerül-
tem Pécsre. Sokszor találkozom ifjú Kálmánkával, aki nagy lelkesedéssel van 
az orvostudomány iránt. Hát ilyen lehettél Te is 30–35 éve Szombathelyen?? 
Hát szóval nagyon köszönöm a jókívánságokat. Azt szoktam mondogatni, 
hogy én a tér és időben messziről jött visszhangot szeretem. Hát ez ilyen volt. 
Mind a ketten szereplői voltunk annak a most már megújult múltnak. Szere-
tettel ölellek és kézcsókom küldöm Marikának: Gyurka

U. i. Nagy érdeklődéssel olvastam cikkedet az Orvosi Hetilapban. Sok szak-
mai és élettapasztalatot áraszt. Eszmeileg mindent aláírnék. Gratulálok!

Pécs, 1982 jan. 18.
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Változtak a betegségek. Én még kezdetben apósom Budai féle kórbonc-
tan könyvből tanultam, amiben a noma cancrum oris, - magyarul a vízirák 
- és a gangrena nosocomiális, azaz kórházi üszök szerepeltek az első he-
lyen. Soha egyikkel sem találkoztam. Viszont még népbetegség volt a tüdő 
tuberculosis, a trachoma, majdnem minden falusi gyerek ótvarban, angolkór-
ban szenvedett, oxiuriasisosak voltak. Aránylag sok volt az aktinomykózis, 
az osteomyelitis, az extrapulmonális, - főleg csont – tbc.- a peritonitis 
tuberculosa, a tetanus, szamárköhögés, kanyaró, gyermekbénulás, gonorrhea, 
s a luesnek igen széles palettája, de még a tifusz és diftéria is napirenden volt. 
Viszont kevés volt a pancreatitis, Chron betegség, kevesebb volt az allergia, 
a gyomorrákosok száma meghaladta a vastagbél rákosokét. Nem ismertük 
egyebek mellett a HIV fertőzést, a Lime kórt, az ebolát, a madár influenzát, 
a SARS, MERS koronavírust és társait, a reflux betegséget, csak minimálist 
a hepatitisekből, sőt a szív infarctusról is. A háború utáni első belgyógyászat 
könyv, az 1949-ben kiadott Magyar Petrányi 80%-ban elavult, helyenként 
egyenesen szinte tragikomikus állításoktól terhes.

A gyógykezelés hatására számos betegség lefolyása is megváltozott. 
A vörheny pl. félelmetes, sok szövődménnyel járó betegség volt, amit csak 
egyszer lehetett megkapni, míg ma az antibiotikus korban, szinte banalitás. 

Számos hatékony új gyógyszert, hatóanyagot vezettek be, (antibioti-
kumok, fogamzásgátlók, citostatikumok stb.), amiknek viszont igen sok 
a mellékhatása, s szinte áttekinthetetlen az gyógyszerek interakciója. 
Nem csoda, ha Amerikában – egyesek szerint – a negyedik vagy ötödik ha-
lálok a gyógyszerek direkt vagy indirekt hatása. 

Az egészségügyi költségek robbanásszeren növekedtek. Ez az egész 
világ egészségügyi ellátásának szinte megoldhatatlan problémájává nőtte ki 
magát. Különösen a gyógyszergyártás és műszergyártás területén kimagasló-
an magas árakkal kell számolnunk, ezért nem túlzás, ha megállapítom, hogy 
az egészségügy a gyógyszer és műszeripar fogságában vergődik.

Uralkodóvá vált a technika, míg a humán tényező visszaszorult (digitá-
lis /kibernetikai/ forradalom, készülék-medicina) Régebben az anamnaesis 
és fizikális vizsgálat állt előtérben, a röntgen volt az egyetlen képalkotó eljárás, 
ma se szeri, se száma a diagnosztikus és terápiás lehetőségeknek. A számító-
gépekkel kombinált vizsgálati lehetőségek valódi forradalmat jelentettek. Erre 
tulajdonképpen egyik szó sem jó, a digitális többértelmű, a kübernétesz egykor 
annyit jelentett, mint hajókormányos, navigációs ember, ám Platon szerint „a 
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kübernétesz egyúttal olyan ember, aki nem tulajdonít tudományának többet, 
mint ami jár neki”. A készülékek nagy kincsek, a számítógép valóságos csoda, 
de sohasem helyettesíthetik az embert, főleg az orvos humanitását. Az új di-
agnosztikus lehetőségek birtokában félő, hogy az orvos elfelejti a kopogtatást 
és a hallgatódzást. Ám a legcsodálatosabb műszer is csak a beteg és orvos 
mellett hozhat igazi hasznot, s nem furakodhat mintegy elválasztóként az 
orvos és a beteg közé. Az orvos nem delegálhatja a gyógyítást a gépekre, 
nem gyógyíthat áttételesen, mintegy a műszeren keresztül. (Nem is az ész-
lelő lapot gyógyítja.) Az orvos, ne szolgája, hanem ura legyen ezeknek a 
készülékeknek. Nem felejthető el: Az orvoslás főszereplője az érző, több-
nyire lelkileg is sebzett, emberi segítségre szoruló beteg, aki nem pusztán 
munkadarab, nem egy készülék tárgya, hanem annak haszonélvezője, 
akiért a készülékek is létezhetnek. 

A korábbi omnipotens (mindenhez értő) orvos helyett az orvoslás 
szakmákra atomizálódott, amelyben a beteg, de az orvos személyisége is 
mintegy feloldódott. Hiányzik a szintézis, az integráció!

A beteg nagykorú egyenrangú féllé vált, akinek méltóságát és auto-
nómiáját tiszteletben kell tartanunk. Ez talán az egyik leg markánsabb 
szemléletváltozás, ami azt jelenti, hogy a korábbi un. paternalisztikus szem-
léletet felváltotta az egyenrangú partnerség, mondhatnánk fraternalizmus, 
testvériség. Természetesen a paternalizmusnak is volt előnye, hiszen ki ne 
bánhatna jobban a beteggel, mint apa a gyermekével. Ugyanakkor az ezzel 
járó előíró, kiszabó, elrendelő magatartást ma már túlhaladott, mint ahogy a 
beteg érdekében történő kegyes hazugságok sem nézhetők el.
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Fény, látás, mozgás

Romhányi professzor életművét az elmúlt években nagyon sokan bemu-
tatták ezen a találkozón. Én csak hallgatóként voltam a tanítványa. Rám is 
ugyan olyan hatást gyakorolt, mint azokra, akik szerencsések voltak, hogy 
őt hallgathatták. Az előadásokon és a bonctermi gyakorlatokon hamar rá-
jöttem, hogy ha megtanulom a kórbonctant, a klinikai tárgyak megértése 
sokkal könnyebb lesz. Ez így is történt. Mivel gimnazista koromtól kezdve 
kutató szerettem volna lenni, és az idegrendszer érdekelt, a kórbonctannal 
egy épületben lévő Anatómiai Intézetbe jelentkeztem tudományos diákköri 
tagnak, ahol Szentágothai János vezetett be a kutatómunka rejtelmeibe. Itt 
már sokat hallottam Romhányi polarizációs mikroszkópos kutatásairól. Azt 
hiszem, hogy Romhányi a fény bűvöletében élt, én pedig kezdő kutatóként 
a békák látórendszerével kezdtem el foglalkozni. Ebből adódik előadásom 
címe, amit egyszerű volt leírni, de csak a felkészülés folyamán döbbentem 
rá, hogy túl nagy feladatot adtam magamnak. A rendelkezésünkre álló ha-
talmas ismeretanyagból igyekszem kiemelni azokat a részeket, amik talán a 
legfontosabb információkat megadják a cím három eleméről. 

Legyen világosság – olvashatjuk a bibliában. Már az ókor embere sej-
tette, hogy fény nélkül nincs élet. A fényenergia működteti a növényekben 
azokat a kémiai folyamatokat, amiknek a segítségével a növény felépíti ma-
gát, és oxigént termel, ami nélkülözhetetlen az állatok életéhez. Sok ezer-
nyi állatfaj növényekkel táplálkozik, és sok ezernyi más állatfaj a növény-
evő állatokat fogyasztja el. Az ember mind a két lehetőséget igénybe veszi 
a fennmaradásához. Az állati élet tehát indirekt módon a fénytől függ. Az 
állatok döntő többségében az életben maradást direkt módon is a fény teszi 
lehetővé. A fény érzékelésére már a legegyszerűbb állatokban is kialakultak 
speciális szervecskék, a fejlettekben pedig megjelent a szem. Rovarokban a 
szem külső rétegét alkotó érzékelő sejtek mozaikjával, gerincesekben egy 
nagyjából gömb alakú, nagyon bonyolult szerv formájában. Ennek legbelső 
rétegét retinának hívjuk. A külvilág képét a szem optikai berendezései, a sza-
ruhártya és a szemlencse vetítik a retinára. A retinán a külvilág háromdimen-
ziós képéről kétdimenziós kép keletkezik, egy fény által rajzolt minta. Ennek 
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elemzése már a retinában megkezdődik. Kétféle érzékelő sejtet ismerünk.  
A pálcikák a fény erősségét érzékelik, a csapok a fény hullámhosszát, vagyis 
a színeket. Az emberi szemben kék, zöld és piros színre érzékeny csapok 
vannak és ezek a kéktől a pirosig terjedő színtartományba eső valamennyi 
hullámhosszra érzékenyek, létrehozva a mérhetetlen mennyiségű színárnya-
latot. A látóideget képező, a retina legbelső rétegének idegsejtjeiből indu-
ló idegrostok továbbítják az információt a látórendszer agyi központjaihoz, 
ahol a kép visszaalakul háromdimenzióssá. Ez a folyamat a látás, a vizuális 
információ feldolgozása (2. dia).

A vizuális információ elemei: fénykontraszt, elemi formák, színek, a tér 
és a mozgás 

Az állatok döntő többségében a legfontosabb érzékszerv a szem. Ezeknél 
a látás elvesztése biztos pusztulást okoz. A látórendszer alapvető működé-
seinek megismerésére a békák látórendszere igen jó modellnek bizonyult 
(3. dia). A béka szeme az agyához viszonyítva igen nagy, ha összevetjük az 
emberi szem és agy méreteivel. A béka retina képes a mozgás és a mozgás 
irányának érzékelésére. Emberben ez az agykéregben történik. Béka kísérle-
tekben ismerték meg, hogy fény bekapcsolásakor egyes retina sejtek működ-
ni kezdenek, mások pedig a fény kikapcsolásakor jeleznek. 1959-ben jelent 
meg amerikai kutatók tollából egy nagy terjedelmű közlemény, azzal a figye-
lemfelkeltő címmel: Mit mond a béka szeme a béka agyának? Leírták, hogy 
a retinából a fő látóközpontban, a tectum opticumban a látótérben mozgó kis 
tárgyak, kontraszt határok, és nagy sötét foltok képe különböző mélységben 
vált ki ingerületet. A közlemény hatására intenzív kutatások kezdődtek ana-
tómiai, elektrofiziológiai és magatartás fiziológiai módszerekkel.

1963-ban Székely György, akkor az Anatómiai Intézet adjunktusa, egy 
évet töltött abban az amerikai intézetben, ahol a cikk született. Hazatérve en-
gem bízott meg, hogy foglalkozzak a kecskebéka tectum opticumának szer-
kezetével, mert nagy az igény a morfológiai ismeretekre az elektrofiziológiai 
eredmények értelmezéséhez. Idegsejtek és nyúlványaik együttes kimutatásá-
ra abban az időben csak a Google módszer állt rendelkezésünkre. Háromévi 
munkával sikerült sokféle idegsejtet kimutatnunk, amelyekből össze lehetett 
rakni a tectum vázlatos szerkezetét (4. dia). Ez az ismeretanyag már elég volt 
ahhoz, hogy a mikroelektródákkal dolgozó fiziológusok mérési eredményeiket 
a tectum szerkezeti elemeihez köthessék (kép). Az idegsejtek döntő többségé-
nek sejtmagot tartalmazó része a tectum belső felében helyezkedik el. Dendrit 
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nevű nyúlványaikat a felszín felé küldik. Ezeken végződnek a retinából érkező 
idegrostok, amelyek átadják a hozott információt az idegsejtnek. Az idegsejtek 
másik nyúlványa az axon. Ez másik idegsejteken végződik a tectumban, vagy 
azt elhagyva más agyterületekre viszi a tectális sejtek parancsait. A mélyben 
elhelyezkedő sejtek fölött egy keskenyebb zónában nagy idegsejtek vannak (5. 
dia). Ezek axonja az agytörzsben végződik azonos oldalon vagy a középvo-
nalon áthaladva az ellenkező oldalon, olyan idegsejteken, amelyek gerincvelői 
mozgató idegsejteket hoznak működésbe. A retinából érkező axonok döntő 
többsége a nagy idegsejtek rétege felett végződik az ellenkező oldalon. Ezek 
lassan vezető vékony rostok. Elektrofiziológusok kimutatták, hogy ezek a ros-
tok olyan retinális sejtekhez tartoznak, amelyek a látótérben mozgó apró inge-
rekre reagálnak. A tectum nagy idegsejtjein gyorsabban vezető, vastag rostok 
végződnek, amelyek nagyobb mozgó tárgyakról vagy a látótér elsötétedéséről 
tájékoztatják az idegsejteket. 

A békafajok többsége erősen vizuális lény (6. dia). A szemük segítségével tá-
jékozódnak a környezetükben, ismerik fel a táplálékot vagy az ellenséget. Az így 
szerzett információ mozgást vált ki, ami lehet a préda megszerzésére irányuló 
mozgás vagy menekülés az ellenség elől (7. dia). Szöveti vizsgálataink alapján 
feltételeztük, hogy azok a nagy tectális sejtek, amelyek axonja az ellenkező ol-
dalon végződik az agytörzsben, a látótérben mozgó apró tárgy, lehetséges préda 
hatására működésbe lépnek. A válasz: fordulás az inger irányába. A válasz auto-
matikus, reflex, a kiváltó ingert kulcsingernek nevezzük. A látótérbe belépő nagy 
tárgy ellenség lehet. Az információ gyorsan vezető rostokon keresztül érkezik 
az ellenkező oldali tectumba. Itt azokat a nagy idegsejteket hozza működésbe, 
amelyek axonja azonos oldalon idegzi be az agytörzsi neuronokat, amelyek az 
információt az izmokat mozgató idegsejtekhez továbbítják. A válasz: elfordulás 
a fenyegető ingertől és menekülés. Egy amerikai kutató magatartás vizsgálatok-
kal igazolta a feltevésünket. A tectumból leszálló és az ellenkező oldalon végző-
dő idegrostok átvágása után az állat nem tudott a préda felé fordulni. Az azonos 
oldalon végződő rostok átvágása az elfordulási választ szüntette meg.

Német kutatók varangyok fejére miniatűr elektróda tartó berendezést erősí-
tettek és szabadon mozgó állatokon regisztrálták az idegsejtek válaszait (8. dia). 
Leírták a préda megszerzésének mozzanatait és azonosították az egyes fázisok-
ban működő tectális sejteket.

Megállapították azt is, hogy a vizsgált varangy fajban létezik a termé-
szetes ellenség, a kígyó ellen kialakult elhárító magatartás (9. dia). A kígyó 
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észlelésekor a varangy felfújja magát, lábait kinyújtva felemelkedik, így jó-
val nagyobbnak látszik a valóságosnál. A válasz ebben az esetben is vele 
született, automatikus. Nem a kígyót ismeri fel, hanem a kígyószerű alakot. 
A jelenség gumicsővel is kiváltható.

Az állat mozgása közben a környezet tárgyainak képe elmozdul a retinán. 
Ez az elmozdulás kitéríti a szemet, ami megakadályozhatná a táplálék fixá-
lását a látótérben. A szemgolyót, békák esetében kifejezettebben a fejet, egy 
kompenzáló reflex visszatéríti az eredeti helyzetébe. Az 1960-as évek végén 
még nem ismertük, hogy az agy melyik része vagy részei játszanak szerepet 
ebben a reflexben (10. dia). Azt már az 1930-as évek közepén tudták, hogy 
ha a békát egy olyan hengerbe helyezik, aminek a falán függőleges fekete 
és fehér csíkok váltakoznak és a hengert az állat körül forgatják, akkor az 
állat feje lassan kimozdul nyugalmi helyzetéből, majd egy gyors rándulással 
visszatér a kiindulási helyzetbe. A jelenséget optokinetikus nystagmusnak 
(OKN) nevezzük. Függőleges és horizontális síkban és az állat hosszten-
gelye mentén is kiváltható. Egy kísérletsorozatban megállapítottuk, hogy a 
horizontális OKN létrejöttéhez a tectum előtti agyi terület egy része szüksé-
ges, a vertikális nystagmus pedig a tectum alatt egy kis terület működéséhez 
köthető. Mindkét helyen a mozgás irányára érzékeny idegsejtek vannak. Az 
OKN minden állatban, amelynek mozgatható a szeme vagy a feje, kivált-
ható. Emberben is jól megfigyelhető minden kísérleti berendezés nélkül is. 
Vonaton utazó és az ablakon kinéző ember szeme is elmozdul, amint a vonat 
elsuhan a vasút mentén álló fák vagy oszlopok mellett, majd visszatér az 
eredeti helyzetébe. A jelenséget vasút nytagmusnak hívjuk.

A békákon végzett kísérletekből kiderült, hogy a látórendszer legfonto-
sabb működése a táplálék megszerzésére és a veszély elhárítására vagy el-
kerülésére irányuló reflexszerű mozgás. Az előadásom hátralévő részében 
az ember látórendszeréről mutatok be mozaikokat. A legfontosabb érzék-
szervünk a szem (11. dia). A retina ganglionsejtjeinek axonjai a látóidegben 
gyűlnek össze. A retina orr felőli részéből eredő axonok kereszteződnek, a 
halántéki oldalról jövők keresztezés nélkül érik el az oldalsó térdestest nevű 
magot, amelynek sejtjein végződnek. A látási információ innen halad tovább 
a látókisugárzás rostjain az elsődleges látókéreghez, ami az agy nyakszirt 
lebenyén helyezkedik el. A retinára vetült kép alkotó elemei, a színek, for-
mák és a mozgás már egymástól elkülönítve érkezik az agyba. Egyes sejt-
csoportok meghatározzák a mozgás irányát, mások a sebességét, a tárgyak 
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széleinek orientációját. A két szemből érkező információ feldolgozása az 
elsődleges látókérgen alternáló sávokban történik. A két szemből érkező két-
dimenziós képi információt az agy alakítja vissza háromdimenziós képpé. 

A látókérget elhagyva külön pályán halad a fényintenzitás, színek, a színnel 
összefüggő alak és a mozgással összefüggő alak információja. A látási infor-
máció feldolgozásával több, mint 30 agykérgi terület foglalkozik (12. dia). 
Amikor a környezetünkben tájékozódunk, a tekintetünket a nézni kívánt tárgy-
ra vagy jelenségre irányítjuk a szemünk mozgatásával. A látókéregből a fali 
lebenyre jut az információ. Itt van a fixációs központ. Innen a mozgással kap-
csolatos információ előre a homloki lebenyre jut. A színekkel kapcsolatos in-
formációk a látókéregből a halántéklebenybe továbbítódnak, majd olyan agyi 
területekre, amelyek a látással kapcsolatos emóciókat idézik elő.

Az agy szerkezetének és működésének vizsgálatára a mai világban 
többféle, kifinomult, sajnos nagyon drága vizsgálati módszer áll a rendel-
kezésünkre. Ezek a modern képalkotó eljárások. Az egyik ilyen a pozitron 
emissziós tomográfia (13. dia). A fokozottan működő agyterület véráramlása 
megnő és ezt a vérbe juttatott, gyorsan elbomló radioaktív izotóp segítségé-
vel kép formájában láthatóvá lehet tenni. A vizsgálati eljárás alkalmas arra is, 
hogy a látási információ komponenseit, pl. a színek és a mozgás analízisével 
foglalkozó agyterületeket külön-külön kimutassa (14. dia). A módszer hát-
ránya, hogy az agyszövetet nem ábrázolja, ezért a fokozott működés pontos 
helyének meghatározása bizonytalan.

A funkcionális mágneses rezonancia képalkotó eljárás ennél sokkal ponto-
sabb lokalizációt ad (15. dia). Kimutatható pl., hogy egy ház és egy arc képének 
feldolgozásában egymástól jól elkülönülő agykérgi területek vesznek részt.

A látás nem pusztán képalkotás a retinán. A kép akkor jelent használható 
információt, ha agyunk összeveti korábbi képekkel, amelyeknek már ismer-
jük a jelentését. Egy kínai írásjel csak annak tartalmaz információt, aki is-
meri a kínai nyelvet. Egy elektronikus berendezés kapcsolási rajza esztétikai 
élményt nyújthat nem szakember számára, de jelentése csak az elektromér-
nök számára lesz. Egy arc puszta látványa ellenszenvet vagy rokonszenvet 
válthat ki. Ha ugyanazt az arcot újra látjuk, ismerősként azonosítjuk. Az el-
sődleges képi információt tárolta az agyunk, és amikor újra találkozunk vele, 
a tárolt információ segítségével felismerjük. Ez a képességünk veszik el pl. 
Alzheimer kór végső stádiumában, amikor a beteg a legközelebbi hozzátar-
tozóját sem ismeri fel. 
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Nagyon egyszerű képek értelmezésénél is döntő az agyunkban tárolt in-
formáció használata. Jó példa erre a „serleg vagy két arc” probléma megol-
dása (16. dia). A jelenséget vizuális átfordulásnak nevezzük. Aki még soha 
nem látott serleget, csak a két arcot ismeri fel. A látási folyamat arra is alkal-
mas, hogy egy kép hiányzó elemeit pótolja, mint ezt a Kanizsa háromszög 
megtekintésénél láthatjuk (17. dia). Látórendszerünk a nézett kép elemeinek 
egymáshoz való viszonyát analizálja. Közismert a fehér felületen fekete vo-
nalakkal rajzolt, perspektívában ábrázolt folyosó a benne elhelyezett három 
hengerrel (18. dia). A legtávolabbit jóval nagyobbnak látjuk, mint az előt-
te lévőket. A valóságban a hengerek magassága egyforma. Ha a képet nem 
szemből, hanem oldalról nézzük, a hengerek egyforma magasnak látszanak. 
(19. dia). Igencsak zavaró Eschler holland festő képén a látszólag felfelé 
folyó vízesés. (20. dia). Egy nagyobb felületen elhelyezkedő fix mintázat 
mozgás érzetét keltheti. Szemünk apró mozgásai a kontraszthatárok érzéke-
lését bizonytalanná teszik és a mintázatok mozogni látszanak. A bemutatott 
néhány példa mutatja, hogy az igen pontos és nagyon bonyolult látórendsze-
rünk sokféle módon megtéveszthető. A gyakorlati életben példa lehet erre 
egy közlekedési baleset szemtanúinak leírása az eseményről, ami egyénen-
ként nagyon eltérő lehet.

Hasonlóan a békáknál elmondottakhoz, a látási folyamat külső szemlélő 
által is látható eredménye emberben is valamilyen mozgás lehet. A homloki 
tekintési központ a mozgató kéreghez juttatja a parancsokat. Ez a szemeket 
fogja mozgatni. Más kérgi területek juttatják a mozgató kéreghez a végtagok, 
törzs, arc, nyelv és gégeizmok működését kiváltó parancsokat. A mozgás le-
het reflexszerű. Hirtelen felvillanó fény a szemhéjak záródását váltja ki, vagy 
a szemünk felé gyorsan közeledő tárgy elől elhúzzuk a fejünket. Ha észre-
vesszük, hogy a közelünkben álló embert veszély fenyegeti, rákiáltunk, hogy 
„vigyázz”. Ebben az esetben az állkapcsot, nyelvet és gégeizmokat működ-
tetjük látási információ alapján. Hosszasan sorolhatnánk, hogy a mindennapi 
életben mik azok a mozgás válaszok, amik látás nélkül nem lehetségesek. 
A látórendszeren keresztül kiváltott szándékos mozgások a mozgássorozat 
egész ideje alatt a látórendszer ellenőrzése alatt állnak. Ezek közül legma-
gasabb rendűnek tekinthetjük a vizuális művészeteket, mint pl. a festészet 
vagy a szobrászat. Az alkotó agya a szemből érkező információkon keresztül 
folyamatosan visszajelzést kap, hogy a vásznon megjelenő kép, vagy a véső 
alatt formálódó alak megfelel-e annak, amit lát, vagy amit elképzelt. A vizuá-
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lisan vezérelt ecset vagy a véső mozgatása ennek megfelelően változik. Erre 
a teljesítményre csak az emberi agy és látórendszere képes. 

Befejezésül visszatérve Romhányi professzor és a fény viszonyára, el-
mondok egy rövid történetet, amit itt az előttem emlékezők nem mondhattak 
el. A professzor nyugdíjas korában néha bejött az Anatómiai Intézetbe és 
elbeszélgetett néhány kollégával. Egyszer engem is megkeresett. A könyv-
tárból jött nagyon lelkesen. Elmondta, hogy olvasott egy közleményt, ami-
ben azt írták, hogy a békák bőrében vannak bizonyos kristályok, amelyek 
polarizált fényben kettős törést mutatnak és befolyásolhatják a béka színét. 
Kérte, hogy készítsek metszeteket béka bőrből, mert látni szeretné, valóban 
így van-e. Mikor elkészültek a metszetek, professzor úr nagy érdeklődés-
sel vizsgálni kezdte azokat intézetünk öreg polarizációs mikroszkópjában. 
Örömmel közölte, hogy világítanak a kristályok. Ez kielégítette a kíváncsi-
ságát. Sokáig őriztem a békabőr metszeteket, de Romhányi nem jött többször 
békabőrt vizsgálni.

Az időm lejárt. (21. dia). Salvador Dali festményével fejezem be az elő-
adást. Szemünk beviszi a képen látható tárgyak képét az agyunkba. Felis-
merjük a soha így nem látott órát és tudatosul bennünk, hogy a művész talán 
azt közli velünk, hogy az idő képlékeny, folyik és nem csak az előadásnak 
lesz vége.

2. dia 3. dia
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4. dia 5. dia

6. dia 7. dia

8. dia 9. dia
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10. dia 11. dia

12. dia 13. dia

14. dia 15. dia
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16. dia 17. dia

18. dia 19. dia

20. dia 21. dia
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Dr.tahy áDám

PhD. FESC, főorvos

Tájékozott beteg – hatékonyabb gyógyítás.
Néhány gondolat a  betegoktatásról.

Romhányi professzor úrról az 1960-as években, budapesti medikusként 
hallottam először. A pécsi orvostanhallgatók meséltek egy karizmatikus, 
magával ragadó „csodáról”, aki előadásaival lenyűgözi a hallgatóságot, el-
képesztő memóriája van, minden hallgatónak fejből tudja a nevét, s a diák-
ság rajong érte. Azt is sejttették, hogy hívő ember. Abban az időben tanúja 
voltam az egyik pesti belgyógyász professzor és egy – akkor divatos író 
–beszélgetésének. A professzor lelkesen mesélte, hogy meghívták a „pécsi 
Romhányi” előadására (talán a Tudományos Akadémián lehetett). „Kiváló 
ember, olyan tehetséges, hogy nyugodtan Nobel díjas lehetne, de kár, hogy 
polarizációs mikroszkóppal foglalkozik”, mondta. Személyesen csak jóval 
később találkozhattam a professzor úrral. Akkori főnököm, Andrásofszky 
Barna igazgató úr hívta meg előadni a Mosdósi Tüdőgyógyintézetbe. Való-
ban lenyűgöző személyiség volt. Akkor hallottam tőle az azóta szállóigévé 
lett intelmét: „Az ember csak szent alázattal lehet jó orvos”. (Ma a Google 
keresőbe pötyögtetve „Romhányi György- szent alázat”:  147.000 találatot 
ad). Hitem szerint a (szent) alázat a tisztességes orvosi tevékenység, s így a 
betegoktatásnak is elengedhetetlen feltétele. Előadását így fejezte be: „Ha 
beteg leszek, s nem tudjátok, mi a bajom, gondoljatok tbc-re.” Ma is meg-
szívlelendő tanács. 

A továbbiakban a betegoktatásról fogok beszélni. Meggyőződésem, hogy 
az oktatásnak az egészségügyi ellátás minden területén kiemelt szerepet kell 
játszania, így nem csak a betegek gyógyításában és a rehabilitációban (ezt 
hívjuk betegoktatásnak), de a betegségek megelőzésében, az un. primer és 
primordiális prevenencióban is. Ez utóbbi az egészséget károsító életmód 
(életmód medicina, lifestyle medicin), valamint – tágabb értelemben - a kór-
oki tényezővé váló hátrányos szociális, kulturális és környezeti háttér meg-
szüntetését célozza, így ez már nem csak az egészségügyi ellátás, de a civil 
szervezetek, egyházak, a politikai döntéshozók (kiemelten az oktatásügy) 
feladata. Nem véletlen, hogy Andrásofszky főorvos évek óta szorgalmazza 
az egészségtan oktatásának bevezetését az alapoktatásban. 
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Miről lesz szó?
1. Miért van szükség betegoktatásra?
 a. Demográfiai helyzet
 b. A betegségek „kompressziója”
 c. Az életmód jelentősége
 d. A betegek terápiás együttműködésének (adherencia) hiánya.   

 Az orvosi kommunikáció hiányosságai 

2. Néhány egyéb szempont
 a. A hit szerepe. Isteni erények - hit, remény, szeretet -, valamint  

 tudás és alázat, mint a gyógyulás és gyógyítás feltételei és eszköze.  
 A legfőbb parancs. Vallásosság, mint védőfaktor

 b. Genetika, epigenetika, telomérák, telomeráze enzim és életmód  
 összefüggése 

 c. Antonovsky szalutogenezis elmélete
 d. Evidence based medicine. „ Bizonyítékokon  alapuló orvoslás” 
 e. Orvosok, tudósok, költők gondolatai egészségről, gyógyításról,  

 oktatásról, ...... a betegoktatás fontos összefüggéseiről

3. A betegoktatás gyakorlata. Hogyan?
4. Betegoktatók és Egészségnevelők Országos Közhasznú Egyesülete 

(BEOKE). Tájékozott beteg – hatékonyabb gyógyítás. Paradigma-
váltás igénye az egészségügyben.

1. Miért van szükség betegoktatásra?

a. Demográfiai helyzet
Öregedő táradalom, egyre több a  krónikus beteg, az egészségügyi kiadások 
jelentős része a krónikus  betegek ellátására fordítódik. Az ellátó szakembe-
rek száma a migráció miatt csökken (orvosok, ápolók). Termékenységi ráta 
alacsony (OECD: hazánk az utolsók között). 

A krónikus beteg jellemzői: Gyógyulás nincs, gondozás életfogytig tart, 
a betegellátáshoz több idő kell, betegnek tevőlegesen, aktívan kell a keze-
lésben részt vennie, fontos a beteg informáltsága („Tájékozott beteg, haté-
konyabb gyógyítás”), az orvos – beteg viszony partneri (kell, hogy legyen).
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Következmény: Az akut ellátásra szervezett rendszer képtelen megbir-
kózni a krónikus betegek tömegeivel. 

Paradigmaváltás szükséges:  A betegoktatásnak kiemelt helyet kell biz-
tosítani a betegségek megelőzésében és az oktatásban. (Betegoktatás „szent 
alázattal”). 

A krónikus betegeket ellátóknak oktatókká is (betegoktató, életmód okta-
tó, egészségnevelő, egészségfejlesztő, életmód ügynök)  kell válniuk.

b. A krónikus betegségek „kompressziója”.
Szívgyógyász vagyok. Negyven – ötven évvel ezelőtt az akut szívinfark-
tusos betegeket hat hétig szigorúan fektettük a kórházban (mondván, hogy 
ennyi idő kell a károsodott szívizom regenerálódásához, „hegesedéséhez”, 
elfogadva egy Malory nevű pathológus fatális tévedését). Ezzel a „keze-
léssel” és hozzáállással óriási károkat okoztunk a betegeknek, várható élet-
tartamuk csökkent és további életminőségük is romlott. Egy haszna volt a 
hosszú kényszerpihenőnek: a betegekben tudatosult, hogy „súlyos betegek”, 
hiszen a hosszú idő alatt nem egyszer átélhették betegtársaik rosszulléte-
it, esetenként végleges távozását. Ez pedig segített a beteg motiválásában, 
abban, hogy sikeresen megváltoztassa addigi egészségkárosító életmódját. 
(Akkor ez volt az egyetlen lehetőség a betegség progressziójának lassítására. 
Most más lehetőségek is vannak – tágítás, műtét, gyógyszerek-, de meggyő-
ződésem, hogy a legfontosabb és leghatékonyabb az egészségtelen életmód 
megváltoztatása). A krónikus betegség kompressziója megnevezés arra utal, 
hogy a betegség – tünetekkel járó, a beteg által észlelt szakasza – lerövidült. 
Manapság  (szerencsés esetben) már a szívinfarktus tüneteinek jelentkezé-
sekor megtörténik a „tágítás”, esetleg műtét, utána a beteg jól érzi magát, 
különösebb panasza nincs, s életmódján semmit se változtat: dohányzik, nem 
mozog, televíziót bámul – közben stresszeli magát –, naponta pörköltet eszik, 
jobb esetben vissza megy dolgozni, de nem törődik magával. Eszébe sem jut, 
vagy ha mondják neki, nem hiszi el, nem veszi komolyan, hogy az infarktus 
egy krónikus, progrediáló betegség egy pillanata volt, s ha életmódján nem 
változtat, jön a következő, s nem tudhatjuk, hogy akkor mi fog történni.

c. Az életmód jelentősége
Számos vizsgálat bizonyítja, hogy az életmód döntően befolyásolja a szív 
és érbetegségek kialakulását és a kórlefolyást. A primer prevenció szem-
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pontjából a legismertebb az INTERHEART Study: az étkezés és az életmód 
meg- változtatásával a szív- érbetegségek 95%-a megelőzhető. Ornish és 
munkacsoportja pedig azt bizonyították, hogy a súlyos koszorúérbetegség 
progressziója  az életmód megváltoztatásával nemcsak megállítható, de visz-
sza is fordítható. 

Az is ismert, hogy hazánkban az összmortalitás több, mint 50%-a az élet-
móddal van összefüggésben (táplálkozási szokások, fizikai inaktivitás, do-
hányzás, krónikus stressz, stb.).

d. A betegek terápiás együttműködésének (adherencia) hiánya.
Az orvosi kommunikáció hiányosságai
Számos elemzés szerint a fejlett országokban a megfelelő terápiás együtt-
működés csak a betegek 50%-ára jellemző, a fejlődő országokban ennél még 
alacsonyabb  A krónikus betegségek kezelésére felírt gyógyszereket nem az 
előírásoknak megfelelően szedik a betegek. A vizsgálatok szerint a ki sem 
váltott receptek aránya: 20%, a kiváltott, ám sohasem használt gyógyszerek 
aránya 10%,  az előírttól eltérő adagolás használata: 50-60%, az életmódbeli 
előírások be nem tartása: 80-90% . 

Az EUROASPIRE Study szerint Európában a betegek átlagosan 50%-a  
(30-80%) nem kooperál a gyógyító szakemberekkel. 65%-uk rendszeresen meg-
kérdőjelezi az orvos döntését, s csupán a betegek egyharmada ért egyet azzal. 

Mindez azzal jár, hogy a szakmai irányelvek alapján kitűzött célok eléré-
sének %-os aránya koszorúérbetegben igen gyatra  (EUROASPIRE III.): Do-
hányzás abbahagyása 48%; Rendszeres fizikai aktivitás 34%; BMI<25kg/m2 
18%; Vérnyomás  <140/90 Hgmm 50%; Össz-koleszterin < 4,5mmol/l 49%; 
Cukorbetegek vércukra <7,0  27%.

Az elmondottaknak számos oka van. A vizsgálatok szerint az Európai Uni-
óban az emberek majdnem fele korlátozott egészségtudatossággal rendelke-
zik. Ez összefügg a társadalmi-szociális körülményekkel, műveltséggel, is-
kolázottsággal (gyenge írás- és olvasási készség, hiányos anyanyelvi szintű 
beszédértés!!). Gyakran előfordul, hogy tanult emberek sem értik meg átadott 
egészségügyi információkat („health illiteracy”). A nem kielégítő, a nem adek-
vát (az adott beteg számára felfoghatatlan) információk miatt a betegek jelen-
tős része nem érti saját betegségét, s hibásan dönt életbevágó (!) kérdésekben. 
Persze ebben mi, orvosok, egészségügyi dolgozók is hibásak vagyunk. Nem-
zetközi felmérések szerint az orvosok átlag 18 másodperc elteltével megsza-



56

kítják a panaszait elmondó betegeiket, ami a betegeket bizalmatlanná teszi az 
orvossal szemben. Többek között ez lehet az oka, hogy a betegek 12%-a érti és 
követi maradéktalanul az orvos tanácsait (USA). Az orvosok csupán harmada 
ismeri el a fentieket. Külön történet az internet használata, ez árnyalja az el-
mondottakat, tapasztalat szerint nem mindig előnyösen.

Mindez oda vezet, hogy minden 1000 európai krónikus beteg közül 30 
kap egyszerre megfelelő diagnózist, megfelelő ellátást, s tartja be az orvos 
utasításait. 970 rendszeresen az ellátó rendszer csúcsán köt ki, euromilliárdos 
kiadásokat okozva. 

Ugyanakkor – Dr. Eduardo Sabate, a WHO orvosigazgatója szerint – a 
jobb terápiás együttműködés, a megfelelő gyógyszerszedés nem növeli, ha-
nem csökkenti az egészségügyi kiadásokat. Ezáltal csökken az olyan költ-
ségesebb beavatkozások igénybevétele, mint a kórházi újrafelvétel, a sür-
gősségi ellátás,  az intenzív beavatkozások, stb. Ha a fent elmondottakhoz 
hozzátesszük, hogy hazánk lakossága – néhány más európai országgal ösz-
szehasonlítva – saját egészségi állapotát meglehetősen gyatrának értékeli és 
hogy életminőségünkkel sem vagyunk elégedettek (lásd alább), úgy gondo-
lom, hogy kis hazánkban még számos tennivaló van, amihez a betegoktatás, 
a több millió (!) krónikus beteggel való jobb kommunikáció – nemcsak a 
költséghatékonyság növelése okán – döntő mértékben hozzájárulhat.

Az egészségi állapot önbecslésének jó vagy kiváló (4 vagy 5) értékei (Eu-
ropean Social Survey 2002):

Svájc 85,0%, Írország 84,1%, Belgium 78,2%, Dánia 77,8,  Ausztria 
77,1%, Spanyolország 64,4%, Olaszország 64,2%, Németország 59,2%, 
Szlovénia 56,4%, Lengyelország 55,2%, Cseh Köztársaság 54,3%, Portugá-
lia 51,2%, Magyarország 45,4%.

Az élettel való elégedettség (szubjektív jólléti mutató, SWB) Magyar-
országon és néhány európai országban (European Values Study és a World 
Bank 2008. M.Csikszentmihályi-D.T.Gruner):

Magyarország: 6,31, Csehország: 7,15, Ausztria: 7,49, Finnország: 7,72, 
Norvégia: 8,11, Dánia: 8,41

2. Néhány egyéb szempont.

a. A hit szerepe. Isteni erények - hit, remény, szeretet -, és a tudás és alá-
zat, mint a gyógyulás és gyógyítás feltételei és eszköze. A bizalom, az ön-
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bizalom és a hit szerepe az életmód megváltoztatásában, a gyógyításban 
és a rehabilitációban. A legfőbb parancs. Vallásosság, mint védőfaktor.

Véleményem szerint a gyógyítás-gyógyulás alapvető feltétele a két isteni 
erény, a hit és remény (fides és spes), a gyógyítás- gyógyulás legfontosabb 
eszköze a harmadik isteni erény, a szeretet (caritas). A fides jelentése: hit, 
hűség, bizalom. Ha a krónikus beteg nem hisz abban, s nem is reméli, hogy 
állapota javulni fog, ha nem hisz az orvosának, nem bízik benne: állapota  
valóban nem fog javulni. Erre már fiatal orvos koromban rájöttem. Annak 
idején, hogy ne unatkozzanak (és kíváncsiságból, „tudományos” indítta-
tásból is) megkértem a kényszer-pihenőre ítélt infarktusos betegeket, hogy 
készítsenek három rajzot: 1.rajz. Múlt: fontos esemény, ami esetleg össze-
függésben állhat jelenlegi helyzetével, 2.rajz. Jelen: milyennek látja jelen-
legi helyzetét? 3.rajz. Jövő: milyennek látja  a jövőt?. Az utóbbi kérdésre a 
betegek mintegy 10%-a valami elszomorítót rajzolt: temetési menet, sírhant 
kereszttel, csonka család, vagy hasonlót. A betegek sorsát évekig követtem, 
s ami döbbenetes volt: az utóbbi betegek többsége, azok, akik nem hittek 
gyógyulásukban, nem bíztak a jövőben, nem volt önbizalmuk, már az első 
évben(!) meghaltak. 

Ezek a rajzok győztek meg arról, hogy a súlyos krónikus betegségben 
szenvedő betegnek elsősorban önbizalmat, hitet kell adni, meggyőzni őt ar-
ról, hogy az életnek van értelme. Ma már tudjuk, hogy a gyógyítás központi 
eleme a beteg gyógyulásba vetett hitének a visszaadása. A betegnek hinni 
kell önmagában, hinni kell abban, hogy meg fog gyógyulni. Ha a gyógyulás-
ra nincs esély, akkor is igyekeznünk kell visszaadni emberi méltóságát, azt az 
érzést, hogy károsodott egészséggel („rokkantan”) is van értelme életének, 
és esetenként meg kell győznünk arról is, hogy van értelme szenvedéseinek. 
A WHO szerint „az egészség nem a betegség hiánya, az egészség a teljes 
testi, szellemi és szociális jóllét állapota”. II. János Pál Pápa meghatározása 
szerint: „az egészség és a betegség is lehetőség a szolgálatra”. Az ezzel kap-
csolatos hitet kell megadnunk betegeinknek.

A Magyar Katolikus Lexikon szerint a hit  általános értelemben az ér-
telem készsége arra, hogy valakitől valamit – a személy tekintélye miatt – 
igaznak fogadjon el. A remény az akarat válasza egy olyan, az értelem által 
meglátott jóra, amelynek elérése nem csak tőlünk függ, ám bízunk abban, 
hogy szükséges segítséggel a vágyott célt el fogjuk érni. A szeretet az aka-
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rat aktusa, amellyel természetszerűen odafordul az előtte megjelent jóhoz, 
és birtokolni akarja azt. A szeretet egyben erény is, amely készségessé tesz 
önmagunk és a másik ember lelki, fizikai és anyagi javainak szolgálatára. 
Fontos elemei az odafordulás, a kölcsönös jóakarat, és mindezek az értel-
mesen döntő akarat cselekedetei. Hit, remény és szeretet nélkül számomra 
elképzelhetetlen a krónikus beteg gyógyulása, állapot javulása, és azt sem 
tudom elképzelni, hogy mindezek nélkül az orvos tud segíteni betegén. A 
gyógyító részéről mindehhez a kellő felkészültség (tudás) és alázat elenged-
hetetlen. A beteg – az orvos tekintélye okán – hisz az orvosban, hisz abban, 
hogy az segíteni tud.  Ezt követően akarattal és bizalommal, azaz remény-
nyel mindent megtesz, hogy meggyógyuljon. (Változtat egészségkárosító 
életmódján, szedi a javasolt gyógyszereket, stb.) Az értelmesen döntő akarat 
cselekedetéhez elengedhetetlen az az információ, amelyet a jól felkészült, a 
tudás birtokában lévő orvos, egészségügyi szakember (betegoktató) a beteg 
(és a saját tudása iránti) alázattal átad a neki (betegnek). A (szent) alázat-
hoz  az is hozzátartozik, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy nem mi 
gyógyítunk. Mi csak eszköz vagyunk a Jóisten kezében, Ő dönti el, hogy 
mi történjen a beteggel. Nekem az a dolgom, hogy felkészült legyek, ehhez 
tudás (állandó tanulás) szükségeltetik. Az ateista nehezebb helyzetben van, ö 
talán arra gondol, hogy a természet gyógyít. Ami természetesen (a Jóistennel 
a háttérben) szintén igaz (Doctor curat, natura sanat). 

 A fides, a hit, a bizalom a gyógyulás egyik feltétele, de nagyon fontos 
társadalmi méretekben is. Németh László szerint a sánta emberiségnek „hitet 
kell adni, hogy futni tud, s a lábára is vigyázni közben, hogy sántaságába 
bele ne gabalyodjék”. Úgy gondolom, hogy a társadalom fennmaradásának 
egyik feltétele az egymás iránti bizalom. Azt mondják, hogy az ősember kis 
csoportjai a csoporton belüli bizalom nélkül elpusztultak volna. Feltételez-
hető, hogy azok a csoportok, amelyeket az egymás iránti bizalom nem tartott 
össze, nem maradtak fenn. A legújabb vizsgálatok szerint az élettel való elé-
gedettség (SWB) érzetének, lényegében a jóllét érzetének egyik legfonto-
sabb összetevője bizalom (Csikszentmihályi M.)

Jézus üzenete: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én 
szeretlek titeket, úgy szeressétek egymást ti is. Arról ismerje meg mindenki, hogy 
tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (János 13,35).

Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a szeretet az egyik legfontosabb 
cardioprotectív tényező. Ennek tudományosan megalapozott bizonyítékai 
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vannak. Nem árt, ha ezt krónikus betegek  hozzátartozói is tudják. (Ez is 
a betegoktató felelőssége). A vizsgálatok közül kettőt említek. Egy közel 
harminc éves vizsgálat szerint minél nagyobb szeretetben és támogatásban 
részesülünk, annál kisebb a koszorúérfestéssel kimutatható kóros eltérés, 
függetlenül az egyéb tényezőktől. A másik vizsgálatban a közelmúltban ha-
zánkat is meglátogató Nobel díjas Elizabeth Blackburn is részt vett. Kimutat-
ták, hogy súlyosan károsodott gyermeket nevelő, állandó stresszben élő édes-
anyák várható élettartama szerető környezetben (un. támogató, szupportiv 
családban) 10-15 évvel hosszabb, mint azoké az édesanyáké, akiknek nincs 
támogató, szerető hátterük.

A hit gyógyító ereje az evangéliumban

Jézus nagyon sok beteget gyógyított meg földi pályafutása során. Ol-
vashatjuk, hogy volt, amikor „egész nap gyógyított”. Néhány esetben azt 
is megtudhatjuk, hogy pontosan mi történt. Ilyenkor a betegek, vagy a hoz-
zátartozóik bizalma, hite segítette a betegeket a gyógyuláshoz. (A két vak 
esetében: „Legyen hitetek szerint!”; a vérfolyásos asszonynál: „a te hited 
meggyógyított téged”; a zsinagóga elöljárójánál, Jairusnál:  „Ne félj, csak 
higgy! Nem halt meg, csak alszik”). Mély hitről, bizalomról, meggyőződés-
ről volt szó, hittek abban, hogy Jézus tud segíteni. Itt nincs szó istenhitről, 
vallásos hitről, hiszen nem tudták, hogy  kivel állnak szemben. A kafarnaumi 
százados egyenesen római pogány volt.

A legfőbb parancs

Jézus, amikor megkérdezték tőle, hogy melyik az első parancs, azt felel-
te: „Az első ez: Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelked-
ből, teljes elmédből és minden erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, 
mint önmagadat. Ezeknél nagyobb parancs nincsen.” 

A kereszténység a szeretetet vallása. Gyakran nem gondolunk a legfőbb 
parancs befejező részére: „ szeresd önmagadat!”. Pedig a betegek oktatásá-
nál ennek a parancsnak kiemelt jelentőséget kell tulajdonítanunk. Bele tarto-
zik az önbizalom, az önbecsülésem megőrzése, visszaszerzése, emberi mél-
tóságom megőrzése és az is, hogy vigyázok az egészségemre. Jézus mondta: 
Ezeknél nagyobb parancs nincsen!
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A pozitív életminőség védő szerepe

Az önbizalom, az un. tanult sikeresség, hatékonyság, valamint a vidám-
ság, jókedv  mindkét nemben jelentős védőfaktor.

A reménytelenség mindkét nemben veszélyeztető tényező (Kopp M.)
A betegoktatónak ügyelni kell a fentiekre.

A vallásos hit  (vallásukat gyakorlók) és a várható élettartam pozitív ösz-
szefüggésének feltételezett okai (a három legfontosabb tényező):

Az egészséges életmód, a közösségbe való tartozás és a jobb stressz- le-
küzdő képesség, a  coping. (Koenig).

A betegek oktatásánál gyakran szóba hozom a fenti összefüggést. Ez az 
információ  kellő empátiával előadva és megbeszélve erős motiváló hatású 
lehet az életmód megváltoztatására  még ateista betegek esetében is.

A mai (modern?) világ speciális kihívása. Érték-váltás (-válság) az elmúlt 
két évszázadban: 

Az emberré lett Isten kultusza vs. az önmagát Istennek hívő ember kultusza 
(„Nekem jár, megérdemlem”). „Minél inkább demokrata valaki, annál szüksége-
sebb, hogy keresztény legyen; mert az emberré lett Isten buzgó kultusza képezi nél-
külözhetetlen ellensúlyát a demokrácia arra való örök hajlamának, hogy bevezesse 
az önmagát Istennek hívő ember kultuszát” (Charles de Montalembert. 1863).

Ne szégyelljük bevallani, hogy hova tartozunk. Tapasztalatom szerint hi-
telességünket (a betegoktató hitelességét!) ez is növeli.

b. Genetika, epigenetika, telomérák, telomeráze enzim és életmód összefüggése

Néhány éve ismerjük az emberi örökítő anyag bázispár-sorrendjét, egyre több 
betegség genetikai hátterét tudjuk meghatározni ((Human Genom Project).

Epigenetika
Egészségi állapotunkat, kiemelten a nem fertőző krónikus betegségek ki-

alakulását, életkilátásainkat a genetikus örökség (hajlamaink) mellett döntően 
környezetünk és életmódunk  határozzák meg. A gének nem pusztán informáci-
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ót hordoznak, hanem minden környezeti változásra és az egyén tapasztalataira 
reagálnak. A külső és belső környezet, és az un. egészség- magatartás (a táplál-
kozás, a mozgás, az életmód, stb.) befolyásolják a gének aktivitását, bekap-
csolnak, up-regulálnak és kikapcsolnak, down-regulálnak géneket. A környe-
zet és az életmód megváltoztatásával befolyásolhatjuk a gének expresszióját és 
ezen keresztül a fenotípust. Az az információ, amit mi közlünk a DNS-ünkkel 
(életmód, táplálkozás, stressz, stb.) befolyásolja az epigenetikus (gének „felet-
ti”) szabályozó folyamatokat. Ez magyarázza meg az óriási változatosságot a 
megjelenő tulajdonságainkban, ideértve a kockázatokat is. Ugyanakkor ez ad 
lehetőséget a genetikai eltérések életmódbeli befolyásolására.

A kromoszómákat a telomérák, a kromoszómákat védő „sapka” és a 
telomeráze enzim védi. (Elizabeth Blackburn, Nobel-díj 2009). 

Radikális életmód változás (rendszeres mozgás, egészséges táplálkozás, 
stressz kezelés- meditáció) már három hónap után fokozza a telomeráze en-
zim aktivitást, növeli a telomérák hosszát és megnyújtja a várható élettarta-
mot!! (Ornish és Blackburn).

A betegoktatásnál, a betegek motiválásánál a fenti ismeretek átadásának  
óriási jelentősége van.

c. Antonovsky szalutogenezis elmélete

Aaron Antonovsky által kidolgozott elmélet szerint  az ember egészségének 
feltétele a koherencia érzése ( 1979). Emberi igény, hogy életünk történéseit, 
azok összefüggéseit értelmezni tudjuk, és egyfajta koherenciát, összefüg-
gést, összetartozást, folyamatosságot lássunk benne, hiszen így tudunk az 
élet kihívásaival megbirkózni. A koherencia érzés meghatározói:

Érthetőség, komprehenzivitás: Hiszek abban, hogy az élet dolgai, a világ 
jelenségei megismerhetők, előre láthatók (fides, spes.)

Kezelhetőség, menedzselhetőség: Hiszek abban, hogy el tudom látni fel-
adataimat. (Önbizalom. Kontollálhatóság=szabadság)

Értelmesség: Hiszek abban, hogy az életnek van értelme. 
A személy koherenciaérzése és az egészségmagatartás között közvetlen, 

kimutatható kapcsolat van.
A betegoktatás fontos feladata, hogy beszéljünk az élet értelméről, az ér-

telmes életről, s arról, hogy lényegében minden rajtunk múlik. (Hívők estén 
a többit, a végleges döntést bízzuk Istenre)
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d. Evidence based medicine. „ Bizonyítékokon alapuló orvoslás” 

A mai medicina lényege a bizonyítékokon alapuló, szakmai irányelvek – 
guidelines – vezérelte gyógyítás. De: minden beteg egyforma? 

Ezzel kapcsolatban, ennek ellenére (?) fontos, hogy a betegoktatás min-
den estben személyre szóló legyen, fontos, hogy a - mindig változó, „egyre 
finomodó” - szakmai irányelveket a beteg személyiségének, képzettségének, 
motivációjának megfelelően, kellő empátiával tárgyaljuk meg a beteggel, aki 
a „bizonyítékait” gyakran az internetről, esetenként a bulvársajtóból szerzi.

e. Orvosok, tudósok, költők gondolatai egészségről, gyógyításról, 
oktatásról…a betegoktatás fontos összefüggéseiről.

Az alábbiakban néhány betegoktatással, egészségneveléssel kapcsolatos 
gondolatot kötöttem egy csokorba. Ezeket a gondolatokat, a gondolatok üze-
neteit gyógyító munkám során ma is felhasználom. Nem egy szépen megfo-
galmazott gondolat része a gyógyításról vallott hitvallásomnak (amit én nem 
tudok ilyen költőien-gyönyörűen – megfogalmazni).

„Az élet rövid, a tudomány hatalmas, az alkalom elillan, a tapasztalás csa-
lóka, az ítéletalkotás nehéz. Indokolt, hogy ne csak az orvos járuljon a szük-
ségesek megtevéséhez, hanem a beteg, a környezők s a külső viszonyok is”. 
Hippokratesz (460BC-370BC)

„Ép testben ép lélek” Az eredeti szöveg :„Orandum est ut sit mens sana in 
corpore sano. Imádkozzunk, hogy ép testünkben ép lélek legyen! !” Junius Juvenalis

Az orvos feladata nem az „alászállott megmagyarázás”, hanem szakszerű értelmezés.
(Az orvos mint nevelő. Orvosrendőrségi Értekezés Orvostudorrá Avatá-

sakor. Írta Markusovszky Lajos sebésztudor. Pesten 1844.)
„A jó orvos a betegséget kezeli; az igazi orvos a beteget kezeli, akinek 

betegsége van.” „Sokkal fontosabb tudni azt, hogy milyen ember a beteg, 
mint azt, hogy milyen betegsége van a betegnek.”  Sir W.Osler

„Minden páciens magában hordozza saját doktorát. Úgy jön hozzánk, 
hogy fogalma sincs erről az igazságról. Akkor tesszük a legjobbat, hogy en-
nek a doktornak (aki benne lakik minden betegben) esélyt adunk működni.”

Albert Schweizer
Tevékenységünket „…nem szabad a gazdasági és hivatásbeli rehabilitá-

cióra korlátozni, hanem az legyen a célunk, hogy az egyén személyes mél-
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tóságát is megőrizzük s életkészségét is kierjesszük azáltal, hogy fizikai és 
szellemi képességei legjobb felhasználásához segítjük.” 

(P.D.White: A rehabilitáció célja. Németh László fordítása.) Ez a szöveg Németh 
László eredeti, ceruzával írt kézírásával a birtokomban van. Mint ismeretes, a múlt század 
egyik legnagyobb magyar gondolkodója (malignus?) hypertóniában szenvedett. Guta-
ütést (stroke) kapott, fél oldala megbénult. Kézírását látva mindig eszembe jut: súlyos, 
krónikus betegek állapotjavulásának, gyógyulásának (?) elengedhetetlen feltétele a hit, 
az önbizalom, a remény, az a tudat, hogy még szükség van rám, s van értelme életemnek.  
A nagy gondolkodónak – feltételezem – küldetéstudata volt, hitt abban, 
hogy van még tennivalója. A stroke után is teljes (szellemi-alkotó)) életet élt.  
A betegoktatónak az „aranyos Mari néninél”, „kedves Józsi bácsinál” az értelmes élet 
tudatát, az értelmes életcél megfogalmazását kell erősítenie, azt, hogy ne érezze ma-
gát fölöslegesnek. (Ami esetenként más és más lehet: az unokák nevelése, kölcsönös 
szeretet nyújtása – az, hogy lehetőséget adunk a hozzátartozók későbbi lelkiismeret 
furdalásának megelőzésére –, idős betegnél emlékiratok készítése, vagy a régi emlé-
kek magnóba diktálása, stb.)

A pedagógus hite: „A pedagógus hit… kettőt tételez fel: hogy az emberek (az ed-
digieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. A nagy ne-
velők általában az elsőt tartják fontosnak. (…) Mert… a szív …őrzi a jó emlékeket.

 A legjobb módszer … is múló erőfeszítés, ha a tanuló nem küzd meg érte, 
s nem nagy, személyes érdeke enyvezi oda az agyába. Ennek az érdeknek  az 
állandósítása … a társadalom dolga.” Németh László.1960.

„Annyi mindent tanultam tőletek, emberek…megtanultam, hogy minden-
ki a hegytetőn akar élni, anélkül, hogy tudná, hogy a boldogság a meredély 
megmászásában rejlik.” Wass Albert, Gabriel Garcia Marquez.

„A keresztény üzletember (vezető) feladata: valódi szükségletek kielégí-
tése valódi javakkal, valós, nem hamis, félrevezető üzenetekkel”.

(HJ Alford, MJ Nauhton: Menedzsment, amelyben a hit számít.)
„A mai orvosok már specializálódnak, nincs aki az egész emberrel törőd-

ne. Van specialistája Berlinben a bal orrlyuknak, de a jobb orrlyuk specialis-
táját már Párizsban lehet találni…” 

(Dosztojevszkij: Karamazov testvérek. 1879)
„Félek attól a naptól, amikor a technológia fontosabb lesz, mint a szemé-

lyes kapcsolattartás. A világon lesz egy generációnyi idióta.”  Albert Einstein.
„Gyakori a tévhit, hogy jó orvosnak, terapeutának születni kell. A haté-

kony kommunikáció tanulható. Az orvoslás jövője... abban is rejlik, hogy az 
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mennyiben lesz képes a modern kapcsolatkezelési, a kommunikációs ügyes-
ségek fejlesztését célzó…módszerek hatékony bevezetésére. Túry Ferenc.

„Messzemenően tartsák be az erkölcsi szabályokat az orvosi gyakorlatban. Legye-
nek tisztában azzal, hogy az orvos gyógyító és nevelő is egyben, és az orvosnak és a 
pedagógusnak a hatása az emberekre meghatározza egy népesség magatartását…”

(Andrásovszky Barna üzenete a fiatal generációnak. AMEGA.2014.06.-21/3).
„Ne hagyjátok a templomot,  A templomot s az iskolát!”  Reményik S. 
„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, feletted az ég, 

benned a létra.” Weöres Sándor

3. A betegoktatás gyakorlata

A betegoktatás definíciója és formái
Betegoktatásnak tekinthető minden, a betegek felé irányuló oktatási te-

vékenység, beleértve a terápiás tájékoztatást, az egészségnevelést és az élet-
mód tanácsadást. (Csabai és mtsai.)

A betegoktató feladatai:  Szakmai és egyéb ismeretek adása, hit, önbiza-
lom, mások iránti bizalom erősítése, remény nyújtása. A stresszel szembeni 
küzdőképesség (coping), a kommunikációs képesség és a terápiás együtt-
működés (adherencia) javítása. Motiválás, bátorítás, cselekvésre késztetés. 
Mindehhez szakmai tudásra, pszichológiai, pedagógiai és kommunikációs 
ismeretekre, hiteles személyiségre és nagyfokú alázatra van szükség.

Életminőség és várható élettartam: A betegséggel kapcsolatos alapvető tudás-
sal együtt meg kell tanítani , hogy melyek a kezelés és az életmód azon tényezői, 
amelyek biztosítják a legjobb életminőséget és a leghosszabb várható élettartamot.

A betegoktatás „kommunikációs” modellje. A közlés, az üzenetek folya-
matos átadása  (Lasswell, 1948):

Ki ? Mit ? Kinek? Milyen csatornán? Milyen céllal? Milyen elvárással és 
milyen hatással mond? Van-e és milyen a visszajelzés?

A betegoktatásban maga a közlő a „csatorna”, a szóbeli és nem szóbeli 
(gesztus, mimika stb.) természetes nyelvét használja az üzenet átadására. 

A betegoktató folyamat részei: 
 Problémameghatározás/elemzés: 1.Mi a baj?, Élet és kórtan, vizsgálatok, 

kezelés, prognosis, várható élettartam, életminőség… és kiket lehet bevonni a 
megoldásba. 2. Rizikóviselkedés meghatározása (életmód). 3. A probléma hát-
tértényezőinek feltárása. Az egészséggel/betegséggel kapcsolatos tudás, nézetek, 
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vélekedések, a sajátos rizikóészlelés, egyéni készségek, a szociális közeg, amelyben 
él. 4. Program kialakitása. Az információ mindig személyre szabott (perszonalizált) 
legyen és az adott problémára fókuszáljon. Ez a feltétele a beteg együttműködésé-
nek. (Partipitáció). (4P: prevenció, predikció, perszonalizáció, partipitáció).

A közös döntéshozatal célja: 
Növekszik a páciens kezelésekkel kapcsolatos kontrollja és kooperációs 

készsége, ami elősegíti a gyógyulást. A beteg választhat, neki kell eldönteni, 
hogy mit akar: melyek a kezelés és az életmód azon tényezői, amelyek bizto-
sítják a legjobb életminőséget és a leghosszabb várható élettartamot? 

Az ideális betegoktató:
„Megpróbál egy eszményhez közelíteni, amely hirdeti az örök emberi 

ethoszt, a szép, a jó és az igaz antik egységét úgy, ahogy azt a klasszikus 
görögök a kalokagathia eszméjében megfogalmazták. Hiszi a Sophia (böl-
csesség) és lányai: Fides (hit, bizalom), Spes (remény), és Caritas (szeretet, 
gondoskodás) által megtestesített klasszikus eszmék elementáris fontossá-
gát, ezek érvényesülésének kategorikus imperativuszát hirdeti és gyakorolja 
még akkor is, ha ezért megmosolyogják.” (Szollár L.)

Hogyan adjunk elő?
Szent Ágoston (354–430) intelmei az előadókhoz, oktatókhoz: … lényegre törően, 

világosan és hihetően adják elő mondanivalójukat…. ….tegyék a hallgatókat kedvük 
szerint szomorúvá vagy vidámmá, legyenek képesek bármire feltüzelni őket… …
Akkor gyönyörködtetjük, ha kellemesen beszélünk, s éppen így, akkor indítjuk meg, 
ha szereti, amit ígérünk, ha fél attól, amivel fenyegetjük, ha gyűlöli azt, amit kár-
hoztatunk, rajong azért, amit kínálunk neki, ha fájlalja azt, amit ilyennek festünk le, 
örül annak, amit örömtelinek hirdetünk, ha megkönyörül azokon, akiket szavainkkal 
könyörületre méltónak állítunk eléje… „…És amint hallgatónkat azért kell gyönyör-
ködtetnünk, hogy lekössük a figyelmét, úgy azért kell megindítanunk, hogy kedvet 
kapjon a cselekvéshez ……És mindezt már nem azért tesszük, hogy megtudják, mit 
kell tenniük, hanem hogy megtegyék azt, amiről tudják, hogy meg kell tenniük.”

4. Betegoktatók és Egészségnevelők Országos Közhasznú Egyesülete 
(BEOKE). Tájékozott beteg – hatékonyabb gyógyítás. Paradigmaváltás 
igénye az egészségügyben.

A magyar egészségügy jövőéért aggódó szakemberek 2010 novemberében 
hozták létre ezt a civil egyesületet. (2011 elején lett bíróságilag bejegyezve).
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Az egyesület szlogenje: „Tájékozott beteg – hatékonyabb gyógyítás”. 
Előadásom címét innen kölcsönöztem.

A BEOKE Ars Poetica-jában összefoglaltuk mindazt, amiért a betegokta-
tást fontosnak tartjuk, s ami – véleményünk szerint – a betegoktatás lényege: 

„A BEOKE … célkitűzése, hogy a betegoktatás, mint a betegek gyógyí-
tásának és rehabilitációjának egyik leghatásosabb és leginkább költséghaté-
kony eszköze foglalja el méltó helyét a magyar egészségügyben.

A betegoktatás élvezzen prioritást az orvosképzésben és a szakdolgozók 
képzésében, a szakmai társaságok munkájában, a politikai és orvos-vezetői 
döntésekben, a mindennapi betegellátásban és az egészségügy finanszírozá-
sában egyaránt. 

A betegoktatónak a tudás mellett hitet és reményt kell nyújtania. Ezzel 
nemcsak a beteg tudása bővül, de a betegséghez és a világhoz való hozzáál-
lása, attitűdje is változni fog. 

A gyógyítás tudománya legyen a tudás, az ismeretek tudományán túlme-
nően a hit, remény, szeretet és a betegek iránti alázat tudománya. 

A gyógyuláshoz a szabad akarat mellett (ami minden ember sajátja) az igaz-
ság és a szépség, a szép tisztelete és a hazugság elutasítása is szükségeltetik. 

A betegek oktatása során mutassuk meg, hogyan lehet többlet kiadás,  
anyagi ráfordítás nélkül egészséges, minőségi, boldog életet élni. 

Hangsúlyozzuk a szabad akarat, a személyes döntés és a felelősség (ön-
magunkért és másokért) jelentőségét. Mindez csak az orvosetikai alapérté-
kek betartása mellett lehetséges.

Gondolkodásunk középpontjába tegyük az emberi méltóság és az emberi 
élet védelmét.”

Az Egyesület az évek során a fenti ars poetica szellemében számos be-
tegoktató versenyt rendezett, amelyeken több száz betegoktató szakember 
(betegápoló, hivatásos betegoktató, egyetemi tanár, orvos, orvostanhallgató, 
dietetikus, diabétesz edukátor, gyógytornász, mentőtiszt, pszichológus, stb.) 
vett részt. A kiváló szakemberek által értékelt, szakmai és laikus közönség 
előtt zajló versenyeknek komoly médiavisszhangja volt. Úgy érezzük, hogy a 
versenyek szervezésével – rendezésével is sokat tettünk a betegoktatás népsze-
rűsítésének elősegítésében, a magyar egészségügyben remélt paradigmaváltás.

(Andrássy G.) sikerében.  (Lásd alább a kínai bambusz leckéjét).
A kínai bambusz leckéje. ( A betegoktatás és a BEOKE  kilátásai?)
Elültetik, öntözik. 1. év: nem történik semmi, 2. év: nem történik semmi, 
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3. év: nem történik semmi, 4. év: nem történik semmi, 5. év: 6 hét alatt nő 30 
métert! (Szollár L. után).

A BEOKE és az általa képviselt betegoktatás koncepciója most van az 
ötödik évében. Reménykedünk. 

A Szentírás üzenete:
 A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben ma-

gatokat csaljátok meg. Ha ugyanis valaki csak hallgatja a tanítást, de nem 
követi, hasonlít ahhoz az emberhez, aki a természettől kapott arcát tükörben 
nézegeti. Jak 1.22-23.

Ez a üzenet minden orvos, egészségügyi dolgozó, betegoktató számára 
meghatározó üzenet.
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