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A XVI. ROMHÁNYI ORVOSTALÁLKOZÓ 
ELŐADÁSAI

Kellermayer Miklós, egyetemi tanár, emeritus professor
„A génszabályozás és a gyermeknevelés.”

Szerencsés Károly, történész
„Nemzeti traumák: vészjelek a XX. századból.”    

Beer Miklós, váci megyéspüspök
„Az irgalmasságról.”

Fekete Károly, református püspök
„Az ember, mint spirituális lény.”

Hegedüs Endre és Hegedüs Katica, zongoraművészek
„Élet a zongorában.”

Kovács Bálint, egyetemi tanár, emeritus professor 
„Tobit vaksága és gyógyulása: a Bibliában, a

képzőművészetben és a zeneirodalomban.”

Szántó Imre, ny. gyermek intenzív főorvos
„Az élet transzcendenciája.”

 
Guzeó András, ny. főorvos

„A békacombtól a gondolat teremtő erejéig 1959-2016.”

Temesvári I. Péter, egyetemi magántanár
„Olcsóbb medicina?

- Romhányi Professzor szeme rajtunk...”

  Moderátor: Szelényi Zoltán, egyetemi tanár, emeritus professor

Prof. Dr. Szelényi Zoltán 
professor emeritus

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

Köszöntés: Moharos Péter, Szár község polgármestere
Kellermayer Miklós, professor emeritus: A génszabályozás és a gyermek-
nevelés

Szerencsés Károly, történész 
Szerencsés Károly Prágában született. Általános iskoláit cseh, orosz és ma-
gyar iskolákban végezte és Pesten érettségizett. Az ELTE BTK történelem-
orosz szakán szerzett tanári diplomát. A történelemtudomány kandidátusa, 
habilitált egyetemi docens. Az ELTE BTK Új-és Jelenkori Magyar Történeti 
tanszékének tanáraként oktat a XX. századi magyar történelem témáiban. 
Főbb kutatási területe a választójog, választások; a második világháború, 
politikai küzdelmek 1945 után, a Kádár-korszak története. Az ELTE BTK 
történeti doktori iskola alapítója és tanára.
Az egyetemi oktatás mellett rendszeresen tart előadásokat különböző hazai 
és határon túli közösségek meghívására. Eddig mintegy 20 kötete, 25 tanul-
mánya és csaknem félszáz cikke jelent meg. Szerzőtársa több televíziós soro-
zatnak, mint például az „Elátkozott XX. század” című 12 részes munkának.
Legfontosabb feladatának a magyar nemzet újbóli megerősítését tartja. 
2007-ben a Magyar Írók Egyesületének Nagydíját kapta meg. 
Előadásnak címe: Nemzeti traumák: vészjelek a XX: századból

Beer Miklós, váci megyéspüspök
Tanulmányait a budapesti Központi Papnevelő Intézetben végezte. Eszter-
gomban szentelték pappá 1966. június 19-én. A Hittudományi Akadémián 
avatták teológiai doktorrá.
Lelkipásztori tevékenységét Kőbányán kezdte káplánként, később Szobon 
volt káplán, majd 1975-ig Márianosztrán plébános. Ezt követően 21 éven át 
Pilismaróton volt plébános. 1988 és 1997 között a dömösi plébánia vezetését 
is ellátta. 1997-ben Esztergom-Belvárosban lett plébános.
Közben 1979-től teológiai tanárként teljesített szolgálatot az Esztergomi Hit-
tudományi Főiskolán, majd 1999-től 2003-ig rektorként átvette a szeminári-
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um vezetését, jelentősen hozzájárult a szeminárium életének megújulásához.
2000. április 8-án az Esztergom-Budapesti főegyházmegye segédpüspöke 
lett. II. János Pál pápa 2003. május 27-én nevezte ki a Váci egyházmegye 
megyés püspökévé. Jelmondata: „Permanentes in fide”, azaz „Rendületlenül 
a hitben”.
Elkötelezett a cserkészet pedagógiája mellett. 2004-től az Országos Ma-
gyar Cecília Egyesület elnöke. 2014-ben körlevelet adott ki a cigány-
pasztorációról.
Szent Cirill és Metód Emlékérem (2013) és a Magyar Érdemrend középke-
resztje (2015) tulajdonosa. Eddig három könyve jelent meg.
Előadásnak címe: Az irgalmasságról

Fekete Károly, református püspök
A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában érettségizett 1978-ban, 
majd a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola orgona szakát 
végezte el Virágh Endre orgonaművész tanítványaként. 
Debrecenben lett teológus: beosztott lelkész volt a Debrecen- Nagytemplo-
mi Egyházközségben, ezzel párhuzamosan tanított a debreceni Teológián. 
Kolozsváron doktori fokozatot szerzett gyakorlati teológiából summa cum 
laude minősítéssel. 1996-ban a gyakorlati teológiai tanszék vezetője lett.
1997 és 2005 között, illetve 2011-től a Debreceni Református Hittudomá-
nyi Egyetem rektorává választották. 2005-2014 között tudományos főtitkára 
volt a MTA Debreceni Területi Bizottságának.
Kutatói ösztöndíjas volt Lipcsében. Habilitációs vizsgát a budapesti Evangé-
likus Hittudományi Egyetemen tett. Tudományos munkáját Károli-díjjal és 
Trefort-díjjal ismerték el.
Eddig több mint kétszáz tanulmányt, szakcikket publikált, és tizenegy köny-
ve jelent meg. Több közegyházi, tudományos és közéleti tisztsége van, egy-
házi lapok szerkesztője és szerkesztő bizottsági tagja.
Előadásának cím: Az ember, mint spirituális lény

Hegedűs Endre és Hegedűs Katica, zongoraművészek
Hegedűs Endre zenei tanulmányait Hódmezővásárhelyen kezdte. Érettségi 
után 1973-ban felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára, ahol 
1980-ban kapott zongoraművész és tanári diplomát. Tanárai voltak többek 
között Kocsis Zoltán, Rados Ferenc és Schiff András.

Tíz nemzetközi zongoraverseny díjazottja: többek között I. helyezést ka-
pott Monzában a Rina Sala Gallo versenyen és Morcone városában a 
Rahmanyinov Nemzetközi Zongoraversenyen. 
Évekig tanított zongorát és kamarazenét a Zeneakadémia Tanárképző Inté-
zetében. Szólistaként és kamaraművészként rendszeresen hangversenyezik 
itthon és külföldön. Eddig több mint 3200 alkalommal lépett a közönség 
elé. Nagy sikerrel vendégszerepelt Európa számos országában, illetve Auszt-
ráliában, Japánban, Dél-Koreában, Kanadában és az Egyesült Államokban. 
Japánban több évig éltek és tanítottak feleségével együtt.
Díjai között Nemzetközi Liszt Hanglemez Nagydíj, Cziffra-György díj, 
Liszt-díj, Köztársasági Elnöki Érdemérem, a Magyar Köztársasági Érdem-
rend lovagkeresztje és a Kossuth díj emelhető ki. Hegedűs Endre a Széche-
nyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja.
Több nyelven beszél: a magyaron kívül angolul, németül, olaszul és japánul 
tanítja növendékeit külföldön és itthon egyaránt.
Feleségével, Hegedűs Katalinnal gyakran lépnek fel négykezes és kétzongo-
rás művek előadásával Magyarországon és külföldön egyaránt.
Előadásuk címe: Élet a zongorában

Kovács Bálint, professor emeritus
A Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát summa cum 
laude minősítéssel. A Szemészeti Klinikán dolgozott több mint 40 éven át. 
1988-tól húsz évig volt a klinika igazgatója egyetemi tanárként.
Számos magyar és nemzetközi szemészeti társasági tagja, elnökségi tagja és 
elnöke volt. Több magyar és nemzetközi szemészet folyóirat szerkesztője, 
szerkesztőbizottsági tagja. Hosszabb külföldi szakmai továbbképzésen vett 
részt, például Hollandiában. Több magyar és nemzetközi szakmai kitüntetést 
kapott
A Pécsi Egyetem Orvosi Karának Dékán-helyettese volt. Jelenleg a kaposvá-
ri Kaposi Mór Kórház Szemészeti osztályán dolgozik és továbbra is aktívan 
vesz részt országos szemészeti szakmai fórumokon, kongresszusokon. 
Előadásának címe: Tóbit vaksága és gyógyulása: a Bibliában, a képzőmű-
vészetben és a zeneirodalomban

Szántó Imre, ny. főorvos
Először bölcsészkaron tanult, majd a Budapesti Orvosi egyetemen szerzett 
summa cum laude diplomát. Felnőtt, majd gyermeksebészeten dolgozott. Je-
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lenleg a Heim Pál Kórház SIDS ambulanciájának vezetője. 
Az országban elsőként szervezett kórházában önálló gyermek-intenzív osz-
tályt és a bölcsőhalál prevenciós programot. Az egykori Jugoszláviában, 
majd Franciaországban is dolgozott gyakorló gyermekgyógyászként illetve 
kutatóként. Gimnáziumi kora óta Regnumista-ként is tevékenykedik. 
Előadásának címe: Az élet transzcendenciája

Guseo András, ny. főorvos
Pécsett avatták orvosdoktorrá 1965-ben. Rövid kaposvári tartózkodás után 
a Pécsi Egyetem Idegklinikáján dolgozott. 9 hónapig a bécsi Neurológiai 
Intézetben, majd 25 évig a székesfehérvári Megyei Kórház Neurológiai osz-
tályán osztályvezető főorvosként dolgozott. 2004-től nyugdíjasként oktat és 
kutat.
Kandidátusi disszertációja házi védésének egyik opponense Romhányi 
György professzor volt. 
A sclerosis multiplex (SM) kutatásában elért eredményei alapján 1982-ben 
beválasztják a Nemzetközi SM Társaságok Orvosi Szaktanácsadó Testületé-
be. Eddig 4 földrész 35 országának 64 városában adott elő kutatási eredmé-
nyeiről. Jelenleg stressz kutatással foglalkozik. 268 tudományos közleménye 
egyharmada német és angol nyelven jelent meg. 2 könyvet írt, 15 könyvet 
szerkesztett és 15 alkalommal rendezett magyar és nemzetközi konferenciát.
Kitüntetései közül a Székesfehérvárért érdemérem, a Szt. György emlék-
érem és a Jeruzsálemi Szt. Lázár Kórházi Lovagrend Parancsnoki Nagyke-
reszt kitüntetése emelhető ki.
Több mint 2000 SM betegnek tartott felvilágosító tanfolyamot. Anyanyelve 
mellett németül és angolul oktat.
Előadásának címe: A békacombtól a gondolat teremtő erejéig 1959-2016

Temesvári I. Péter, egyetemi magántanár
A Semmelweis Egyetem általános orvosi karán Summa cum laude minősí-
téssel végzett. Rövid vidéki működést követően az ORFI orvosa lett, 1983-
tól osztályvezető főorvosként dolgozott. Szakképesítést szerzett neurológi-
ából és reumatológiából. Két évig Svájcban, majd Kanadában, a McMaster 
Egyetemen végzett kutató munkát. 
2007-ben miniszteri kitüntetéssel nyugdíjazták, majd négy évig Angliában 
dolgozott. Jelenleg az Angyalföldi Rendelőintézetben dolgozik.

Beszél franciául, angolul, németül és oroszul. Számos hazai és külhoni orvo-
si konferencia, tanfolyam résztvevője, előadója, szervezője, üléselnöke volt. 
Összesen 110 magyar, angol, francia és német nyelvű közlemény szerzője, 
számos előadás szerzője, társszerzője. 
A Semmelweis Egyetemen PhD fokozatot szerzett és később Reumatológiá-
ból habilitált. 1996-ban magántanári címet kapott. Kétszer kérték fel elnök-
nek az OTKA Konzervatív Orvostudományi zsűrijébe. 
Temesvári dr. 1998-ban egyik kezdeményezője volt a szári „Romhányi Or-
vos-találkozók”-nak. Több cikluson át alelnöke volt a Magyar Reumatológu-
sok Egyesületének és két nemzetközi folyóirat szerkesztőségi tagja. Számos 
nemzetközi társaság tagjaként is működik. Jelentősebb szakmai kitüntetési 
kitüntetései közül a Francia lovagi cím, az „Év doktora” és a „Francia Ér-
demrend tiszti fokozata” emelhető ki.
Előadásának címe: Olcsóbb medicina? – Romhányi Professzor szeme rajtunk
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Prof. Dr. Kellermayer Miklós
egyetemi tanár, emeritus professor

A génszabályozás és a gyermeknevelés közös törvényi alapja

A közös törvényi alap, hogy a százezermilliárd sejtből felépülő emlős 
szervezetekben, így a testünket felépítő sejtek „társadalmában” is, a gén-
szabályozás gátlás (repressiv -„lemondás”) természetű, ahogy a gyermek-
nevelés leglényegibb alapja is a lemondásra nevelés. Erwin Chargaff (1905-
2002)  a Habsburg - Magyar Monarchiában,  Csernovicban  (ma Ukrajna 
területén van) született zsidó származású, az Amerikai Egyesült Államokban 
dolgozott és meghalt tudós volt az első, aki bizonyította, hogy a soksejtű 
élőlényekben, így az emberi testben is, a G0 fázisú, differenciálódott sejtek 
magjában az átörökítő agyag, a DNS mennyisége azonos és egyenlő, a meg-
termékenyített petesejt, a zigóta magjában lévő DNS mennyiségével. Ez azt 
jelenti, hogy a csupán néhány speciális feladat ellátására  differenciálódott  
sejtek magjában az információt hordozó anyag, a DNS mennyisége azonos 
annak a sejtnek  a magjában levő DNS mennyiségével, amelyből a teljes 
élőlény kifejlődött.  Fontos megjegyezni, hogy Erwin Chargaff fedezte fel a 
bázis-párosodást, a G-C és A-T bázis párokat  is a DNS láncban. Az ő felfe-
dezése nélkül a DNS kettős spirál soha nem lett volna felfedezhető. Mind-
ebből az következik, hogy Erwin Chargaffnak is Nobel - díjat kellett volna 
kapnia, amikor Watson - Crick – Wilkins 1962-ben Nobel díjat kapott a DNS 
kettős spirál felfedezéséért. Nem sokkal azután,  hogy Chargaff bizonyította 
a soksejtű élőlények sejtmagjaiban a DNS mennyiségének azonosságát, Sir 
John Bertrand Gurdon (1933-  ) angol kutató bebizonyította, hogy nem csak 
a mennyisége, hanem az információs, a „kódoló” kapacitása is azonos a dif-
ferenciálódott sejtek magjában lévő DNS-nek a megtermékenyített petesejt 
magjában lévő DNS-ével. Békák megtermékenyített petesejtjeinek magját 
kicserélte differenciálódott bél nyálkahártya sejtek magjaival, s azt találta, 
hogy az így módosított petesejtből teljes élőlény, ebihal fejlődött ki. Meg 
kell jegyezni, hogy ezt a sejtmag cserét nevezzük klónozásnak. Néhány év-
tizeddel később, A..J. Kind és munkatársai: Nature, 385, 812-813 (1997), 
ugyancsak angol kutatók emlős állatot, birkát klónoztak (Dolly nevet adták 
neki). Tehát a soksejtű élőlényekben ilyen nagy  „pazarlás” folyik! A leg-
fontosabb anyagból, az átörökítésért „felelős” DNS-ből, függetlenül attól, 

hogy a „sejtek társadalmában”, milyen feladatot tölt be, azonos mennyiség 
van minden sejtben. Nincs alapja, hogy az egyik sejt „lenézze” a másikat, 
nem is teszi, mint ahogy sajnos az emberi társadalmakban ez meglehetősen 
„berögződött” ártó szokás. A részletek, a génszabályozás, a „gátlás mecha-
nizmusának” részletei, a sejtek differenciálódása teljességgel ma sem ismert, 
kutatásuk ma is a sejtbiológia, az élettani kutatások középpontjában áll.

                  Mivel kisgyerek korától zseninek tartották, a híres magyar zon-
goristát, karmestert, Vásáry Tamást (1933-  ) egy alkalommal egy újság-
író  a tehetségről faggatta. Azt a kérdést tette fel, hogy a zongoraművésszé 
váláshoz szükséges tehetség talán az ujjakban van? Ő hevesen tiltakozott: 
nem, nem a tehetség megfoghatatlan, az ember lelkében van! Remek meg-
határozás ez! Nincs jobb, pontosabb, igazabb meghatározás ennél! Felü-
letesen persze azt mondanánk, talán még tudományosnak is tűnne, hogy a 
képesség, a tehetség az emberi személyek esetében is a génekben, a DNS 
molekulákban van. Viszont jól tudjuk, hogy a génekben csak bizonyos fe-
hérjék aminosav összetételének kódja van. Az egypetéjű ikrek, akiknek 
azonos a DNS állományuk éppen a tehetségükben térnek el egymástól. 
Minden szülő, akiknek egypetéjű ikreik vannak, mindenkor bizonyítani is 
tudják ezt a tényt. A tehetség tehát titokzatos adomány! Nem kell istenhí-
vőnek lenni, hogy ezt a tényt elfogadjuk. Mindebből következik, hogy a 
tehetség hatékony kiművelésének mechanizmusa minden emberi társada-
lomban a legfontosabb, a  legelőbbre való közügy! Annak kell/annak kel-
lene lenni! Az emberi személy lényege, hogy szabad, a természeti törvény, 
még az élet folytonosságát biztosító törvény automatikus érvénye alól is 
titokzatosan felszabadított élőlény. Felszabadított, de törvényi renden kell 
ezt a felszabadítottságát érvényesíteni. Mivel szabad, tehet a törvényi rend 
ellen, de ennek mindig súlyos következménye van. Az ”emberi élőlény 
folyam” 150 ezer éves történelme teljességgel ezt a tényt bizonyítja! Az 
emberi személyt körülvevő sok, sok törvényből egy, amit feltétlenül fi-
gyelembe kell venni, s ami ennek a rövid előadásnak/írásnak a tárgya, a 
testét felépítő sok százezermilliárd sejt magjában automatikusan érvénye-
sülő gátló, repressiv génszabályozás. Ahhoz, hogy egy gyermek lelkében 
titokzatosan kapott „kincset”, a tehetségét hatékonyan ki lehessen művelni, 
a gyermeket lemondásra kell nevelni! Egy dolgot csak akkor fog majd az 
életén át tökéletesen művelni, ha elköteleződik arra a tevékenységre. Baj-
nok a sportban, kiváló egy szakmában, kiváló művész a művészet valame-
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lyik ágában, kiemelkedő tudós a természettudomány valamelyik területén 
stb., stb., csak akkor lehet, ha a serdülő korának végére, a felnőtté válás 
korának kezdetére elköteleződik, vagyis „lemond” sok, sok más lehető-
ségről. Ha ezt egy fiatal nem teszi meg, nem tudja megtenni, nem segítik, 
hogy megtegye „parazita”, örökösen eltartott személyiség lesz. Ki se fog 
derülni, hogy mekkora kincset, tehetséget kapott. Persze a csúcs, a cél, a 
„miért dolgozzak?”, a „miért köteleződjek el?” kérdésre adott válasz döntő 
fontosságú! Lehet azt a választ adni, hogy sok pénzt lehet így keresni, nagy 
gazdagságot lehet teremteni, sok sikert lehet elérni, de a legigazabb választ 
a „miért?”- re akkor kapja egy fiatal, ha kellő időben és kellő mélységre 
a szülei, a tanárai beléjük itatták a legfőbb igazságot, azt, hogy a tehet-
séget titokzatos módon a lelkükbe kapták. Mindannyian kaptuk/kapjuk!  
Az „Adományozó” pedig meg fogja kérdezni, mit tettél a tehetségeddel?  
Hogyan sáfárkodtál a kapott kinccsel? Nagy örömet szerzel az Adományo-
zónak és nagyon meg leszel érte jutalmazva, ha életed során a lemondásod 
mellé állandóan József Attila Töredék versét idézgeted magadban:

                        „Én költő vagyok, de nem kell dicsőség,
                          ne ünnepelje bennem senki hősét,
                          ily ünneplést én Istenre hagyok.
                          Ő az, hogy nincs nagy, kinél nincs nagyobb.
                          Versem azé, ki szívem versbe kérte
                          és nekem elég a barátság érte.”
                                                                          József Attila: Töredék

Bármekkora tehetséget is kap valaki, ha nem tanulja meg gyerekkorá-
ban a lemondást, ha nem itatódik belé, ha nem válik élete iránytűjévé a 
lemondás, olyan lesz, mint a sejtek társadalmában az a sejt, amelyik nem 
differenciálódik, csak elvesz, csak mérgez. Az ilyen sejteket rosszindula-
tú, malignusan transzformálódott sejteknek nevezzük.  Ha az ilyen sejtek 
elszaporodnak, megölik az élőlényt. Mindenkinek van a rokonai, barátai 
közt olyan személy, aki rosszindulatú daganatos betegségben halt meg. 
Ezért könnyű megérteni, elfogadni az azonosságot. Minden  társadalom  
elpusztul, ha meghasonlik önmagával! Ha túlzottan elszaporodnak a rossz-
indulatú daganat sejtekhez hasonló „parazita” egyének. Azok, akik nem 
köteleződnek el, akik nem  dolgoznak „pontosan, szépen, ahogy a csillag 

megy az égen”, akik   megfeledkezve a felelősségükről képesek  közössé-
güket, népüket elhagyva pénzért lemondani a hivatásukról és akár meg-
alázóan is teljesen más munkát vállalni. Végül is ezek az emberek, ahogy 
a daganat sejtek a szervezetben, csak elvesznek, testet, lelket mérgeznek.
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Szerencsés Károly
történész, író, egyetemi tanár

Nemzeti traumák, vészjelek a XX. századból

Igen nagy felelősség, hogy Önök előtt szólhatok a XX. század vészjeleiről, 
épp itt, e templomban, ahol nagyapám testvére volt a plébános a legnehezebb 
múlt századi időkben. Egyházi személyek és orvosok előtt szólni különle-
ges kihívás, s csak azért vállalkozom erre, mert hiszem, hogy tanárként és 
íróként az elmúlt harminc évben néhányszor elértem lélektől lélekig, vagyis 
„lelkiekhez lelkieket szabván”. Orvosok előtt azért merek szólni, mert is-
merem hivatásuk ellentmondását: a test, mint anyagi, a lélek, mint isteni és 
a kettő között lebegő szellem, mint emberi valóság egymást csak látszólag 
kizáró egyidejű létezését. Huszonkét éve imádkoznak értem és ugyanennyi 
ideje segít az orvostudomány is. Ebből bő hét évig gépek tartottak életben. 
Az imák meghallgattattak, az orvosok segítettek. Köszönet érte.

Nemzeti traumákról szólnék, vészjelekről, amelyek a XX. századból fogha-
tóak. Testi (anyagi), de inkább lelki sérülésekről, amelyek egy-egy látványos 
összeomlás idején mutatkoznak meg, de amelyek nyilvánvalóan hosszabb 
folyamat következményei. Az első ilyen vészjel, hogy a múlt században 
megingott a Magyarország és a magyarság jövőjébe, küldetésébe vetett ter-
mészetes hit. Általában is megingott a hit, vagyis „a reménylett dolgok való-
sága és a nem látott dolgokról való meggyőződés”1.  A sok trauma, összeom-
lás, pusztulás nem lett volna elegendő, de ez a század arról is megismerszik, 
hogy a keresztény hittel szemben minden eszközt megengedett magának. 
Kommunista ateizmust, nemzeti szocialista újpogányságot, az anyagi javak 
bálványozását, s mindenféle hamis próféták követését. E század „kincsnek, 
vérnek rossz gazdája”2 volt.

A jövőbe vetett hit megingása elkuszálta egész nemzedékektől a pozitív 
célt. S ha hittek is célokban – mint például a területi revízióban Trianon 
után -, a kudarc gyilkos erejű volt. Kikezdte a nemzet önképét. „Zsarnok, 
szolga egy személyben/ ki magával sincs békében”3.  Ezen nagy erők dol-
goztak, dolgoznak ma is. Semleges jóslatok szerint már nem kellene magyar-
nak élnie a Kárpát-medencében (Herder); jó szándékú aggódó legjobbjaink 

szerint is elpusztulunk. Valójában ők pusztították magukat, Vörösmartytól 
Ady Endréig, s máig is. Az ellenséges ítélkezők szerint nincs is helyünk Eu-
rópában, s ha mégis, csak másodrangú polgárként. Masaryk, Benes, Hitler, 
Sztálin is így gondolta. Mai „brüsszeli” szellemi rokonaikról nem is szólva. 
A legnagyobb pusztítást mégis az itthoni hátországban acsarkodók végezték, 
végzik, szívósan, nap mint nap, főleg a médiumokban, de katedrákon is. Kár 
lenne tagadni, hogy érnek el sikereket. A legveszélyesebb, mint Petőfi írta: 
„Mi hátul áll/ A döghalál”4. 

A XX. század traumáinak, a gyakori és drasztikus változásainak a követ-
kezménye a bizonytalanság, a szilárd erkölcsi alapok megingása, az állan-
dó kiszolgáltatottság. Csak ebben a században kilenc rendszerváltozás ment 
végbe. Ez kilenc, gyakran 180 fokos politikai igazodást igényelt; kilenc gaz-
dasági fordulatot, ideológiai azonosulást. Ragadjuk ki most a földkérdést: 
a századelőn a nagybirtokok, hitbizományok fojtásában élt a parasztság, 
másfél millióan vándoroltak Amerikába; 1918-ban meghirdették a földosz-
tást, de nem lett belőle semmi, „csak” az ország kétharmadát osztották fel 
egymás közt a mohó szomszédok; jött a Kommün, amely még azt a földet is 
„szocializálta”, amely a parasztság kezén volt; 1920-21-ben a kisgazdapárti 
Nagyatádi Szabó István osztott volna földet, de igen kevéske jutott, 2-3 hold; 
1945-ben megint földosztás volt, de megint kevés életképes birtok jött létre, 
igaz így már a magyar társadalom 40%-a birtokos paraszt lett! De jöttek 
megint a kommunisták a kollektivizálással, téeszesítéssel, ávós „segítség-
gel”, kuláklistával, kitelepítéssel. 1953-ban Nagy Imrével enyhült egy kicsit 
a nyomás, de jött újra Rákosi, aki – ekkor még el sem ment. Aztán a forrada-
lom alatt összeomlott az egész tákolmány, de érkezett Kádár és 1958-61-ben 
újra a téeszesítés. Aztán 1989-90. „Spontán privatizáció”, „kárpótlás”, licitá-
lás, s ma sem nyugodtak még meg a kedélyek. Ebbe több magyar paraszti ge-
neráció belerokkant! Márpedig ezek alkották a nemzet gerincét évezreden át.

Most itt nincs hely végigvinni az iskolák kálváriáját, az egyházakét Fáber 
Oszkár „likvidátortól” a század végén gombamód szaporodó „egyháza-
kig”, amelyek nagyobb része szimpla gazdasági vállalkozás volt. A kórhá-
zak sorsa sem volt könnyű, de mégis: az urak és elvtársak azért azt tudták, 
hogy ők is megbetegedhetnek… Talán az lehetett kínos, mikor Ratkó Anna 
egészségügyi miniszter el akarta magyarázni, hogyan is kell osztályharco-
san operálni…

1 Pál apostolnak a zsidókhoz írott levele. 11.1.
2 Vörösmarty Mihály: Országháza.
3 Vörösmarty Mihály: Országháza. 4   Petőfi Sándor: Szörnyű idő.
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A bizonytalanság lélekromboló erő. Félelmet okoz, kiszolgáltatottságot. 
Atomizálja a társadalmat. Mennyi bizonytalanság volt ebben a században! S 
hogy egyedül maradtunk! Kezdődött a határok átrajzolásával. Többször is, 
egész Közép-Európában. Milliók (három és félmillió magyar, tízmillió né-
met) találták magukat hirtelen „idegenben”, saját hazájukban. Bizonytalanná 
vált a tulajdon. Elvették, elrabolták, államosították, kisajátították. Hányszor 
vált bizonytalanná a megtakarítás az infláció révén. Egész életek munkái 
semmisültek meg többször is. Bizonytalanná vált az is, hogy az ember él-
het-e saját hazájában, házában. Kitelepítések: németeké, magyaroké, „osz-
tályellenségé”. A puszta élet is számtalanszor veszélybe került. Lágerekben, 
vallató szobákban, börtönökben.

Mindez nem maradt hatástalan. E század lélekölő következménye így vált 
közönnyé. Milliók közönye mellett omlott össze a történelmi Magyarország 
1918-ban. Közönyösek voltak, mert már nem érezték sajátjuknak a Hazát. 
Ahol se földjük, se szavazati joguk, se becsületük. Legfeljebb katonának vol-
tak jók, öt éven át a lövészárkokban. A sok sikertelenség, csalás, hazugság, 
terror eredményezte a közönyt 1944-ben, 1948-ban is, sőt 1957-ben is. Az 
egész Kádár-korban. Csak ez utóbbi egy emberöltő volt! Egész lényege a 
hazugságra, cinizmusra épült. Túl sok mély és tárt síron kellett átlépni. S 
ez csaknem skizofrénné tette a nemzetet. Hiszen minden fordítva volt, s ezt 
mindenki tudta. A „népek önrendelkezési joga” közönséges hazugság volt. 
A demokrácia diktatúra volt, az ellenforradalom forradalom, a felszabadí-
tás megszállás, az internacionalista segítségnyújtás birodalmi elnyomás, az 
igazság hazugság, a becsület becstelenség, a hazafiság hazaárulás. „Bolondot 
játszottak velem/ s már a halálom is hasztalan”- írta egykor József Attila5, s 
hányan haltak ebbe bele.

Sajnos a katartikus megtisztulás 1989-90-ben elmaradt. A Kádár-kor be-
letörődései morális csapdát rejtettek. Nem tudott felemelkedni a léghajónk, 
nem tudtuk kidobni a cinizmust, pesszimizmust, önsajnálatot, tespedést. 
Most már itt lenne az idő: megszabadulni a csalás, a „trükközés”, korrupció 
kultúrájától, ami ránk ragadt. S ha nem vigyázunk, még sokáig gúzsba köt 
ez a nyálas, ragadós anyag. Ma már nem hivatkozhatunk arra, hogy csak 
így tudunk túlélni. Most már nem túlélni kell: élni! Már nincs szükségünk 
rá, hogy a kiskapukon közlekedjünk. Most már tényleg egymást csalnánk, s 
még inkább a jövőt, gyermekeink és unokáink jövőjét.

A XX. század a hatalmas technikai fejlődés és a bűn százada is volt. Eb-
ben a században emelkedett el az ember a Földtől, először néhány méterre, 
majd egészen a Holdig. Ebben szólalt meg a rádió, a televízió, születtek meg 
csodálatos orvosi találmányok az ultrahangtól a lézerkésig. Ebben szűkült le 
a tér és idő, olyannyira, hogy a Föld beláthatóvá, sőt elérhetővé vált. De a 
bűnök is „lépést tartottak” a technikai fejlődéssel. 

Az egyik legsúlyosabb trauma, amely ebből a századból sugárzik mai na-
pig: a bűntudat. Egész iparággá vált, a bűntudat terjesztése. A bűn egyetemes. 
Németek, oroszok, amerikaiak, angolok, franciák, csehek, románok, szer-
bek, zsidók és arabok, khmerek és japánok. mind elkövették. Az emberiség. 
Mi magyarok is. De rajtunk, mintha ott ragadt volna a kollektív bűnösség 
hazug bélyege. Ennek megvannak a külső politikai okai, amelyek lényegé-
ben Trianonra vezethetőek vissza. A rossz lelkiismeret rossz tanácsadó. De 
a frusztrációt nem is ez okozza, hanem, hogy itt belül is sulykolják a bűn-
tudatot. A nemzetet mocskolják, kis koncért, bérért. Telekiabálják a világot 
hazugsággal. A bűntudat súlyos lelki, egészségi károsodást okoz. Bénít. Nem 
engedi az életet, a szellemet szárnyalni. Felelősségünket ismerjük és elismer-
jük. Az új generációknak nincs szüksége bűntudatra, legfeljebb bűnbánatra. 
„Neve szégyen, neve átok:/Ezzé lett magyar hazátok…írta Vörösmarty, s ez 
a zűrzavar csak fokozódott a XX. század által. „A Duna-táj bús villámhárí-
tó.”  A villámhárító nagyon hasznos találmány, nem ártana, ha megbecsülnék 
a szerencsésebb tájakon élő nemzetek is.

A XX. század második felének súlyos traumája, a generációk szétszakadá-
sa. Ez nem magyar sajátosság, de a kilenc rendszerváltás jelentősen felerő-
sítette ezt a hatást. Európa nagy része szintén átment ilyen változásokon, ha 
ennyin, ilyen gyakorisággal és brutalitással nem is. Mentes csak Nagy-Bri-
tannia, az USA, Svédország, Svájc, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, néhány 
arab monarchia maradt. Nálunk a generációk tudásának, életritmusának, ér-
tékeinek, legendáinak átadása szinte lehetetlenné vált. Nem pusztán háborúk 
miatt. Erősebb ok a közöny. A nemzet ezer éves köteléke túl sokszor szakadt 
meg. A legfontosabb, hogy a családok tömegében szakadt meg a szakmák 
átörökítése. S a legendáké is. S velük nem öröklődnek az imák, a tárgyak, 
titkok, még a sírok sem. Ilyen falvakba kell jönni, hogy ez ember érezze a 
sok száz éves fuvallatok illatát, s, hogy mégis! Nem csak Erdélyből jő friss 
szellő, a Vértes aljáról is.

5   József Attila: Íme, hát megleltem hazámat. 6    Ady Endre: A Duna vallomása.
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E néhány trauma, amiről itt szólni tudtam, bizonyosan hozzájárult a legna-
gyobbhoz: a demográfiai katasztrófához, amely megrendítheti a magyarság 
és Európa jövőjét. A múlt század hetvenes éveinek „kicsi vagy kocsi” ré-
misztő valósága ma még tarthatatlanabb, mint akkor. De a lényege nem vál-
tozott. Azóta egy millióval kevesebben vagyunk. Ez is baj, de még nagyobb 
gond a sivárság, az egyedüllét, a magány, a be nem vallott bánat.

A legfontosabb a hit, a jövő – a jövő tudata nélkül nincs élet-, a szabadság, 
amelyek a gyermekben öltenek testet. A gyermek cserél ki minket, megtépá-
zott nemzedékeket. Benne él a siker, a tiszta erkölcs, az optimizmus. Nem 
ismer pénzeszsákdölyföt, bűntudatot, bizonytalanságot, közönyt. Egy szer-
ves egységhez tartozik, amelybe beleszületett, amelynek nyelvéhez, gondo-
latvilágához kötve van. Ha ezek az egységek sérülnek, a jövő is bizonytalan.

Talán kevesebben vagyunk. De soha olyan kicsik nem lehetünk, hogy egy-
más kezét meg ne fogjuk. Lehetőleg még Mohács előtt. Száguldanánk, de 
veszélyben vagyunk. A traumák által okozott bizonytalanság kihúzza lábunk 
alól a talajt. Sárba tiporja önbecsülésünket, kultúránkat, morális alapú meg-
hasonlást okoz.

Nem árt emlékeznünk: „Minden ország, amely magával meghasonlik, el-
pusztul.”7 A XX. század traumái vészjelek, de akkor járunk el helyesen, ha 
ezek mellett látjuk a nemzet erejét is, amely megmutatkozott ezekben az 
időkben. Igen sok villámot elhárítottunk, elnyeltünk a századok során. Ha 
más nem is akarja, legalább mi értékeljük nagyra ezt a teljesítményt. Ami a 
sorsunk. Előadásom kissé pesszimistának hathat, pedig ez nem volt szándé-
komban. Bizonyítják ezt itt jelenlévő lányaim, unokáim, tanítványaim, s az 
is, hogy hiszek a költőnek: „Rám tekint pártfogón e század.” 8

Beer Miklós, váci megyéspüspök úr, 
Fekete Károly, református püspök úr valamint 

Hegedüs Endre és Hegedüs Katica, zongoraművészek előadásairól 
nem készült írásos anyag.

7 Máté. 12. 25.
8 József Attila: Ars poetica
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Kovács Bálint
egyetemi tanár, emeritus professor 

„Tobit vaksága és gyógyulása: a Bibliában,  
a képzőművészetben és a zeneirodalomban.”

Szántó Imre
nyugalmazott gyermek-intenzív főorvos
Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai részlege

AZ ÉLET TRANSZCENDENCIÁJA

   Kél, burjánzik a lét: Szétágaz, gócba verődik
 éled a rest anyag és kezd már eszmélni az élő.
Megjelenik Krisztus. Rejtelmes teste felépül.

    S megtér mind a világ a sugárzó Omega pontba.
Szedő Dénes

                  
A „transzcendencia” latin szó, ám ifjúságom nevezetes szótárában, a „Burján-

ban” ilyen szócikket nem találtam (Burián János – Édes Jenő: Latin – Magyar 
Szótár. Franklin Budapest 1941.) Magam transzcendencián  olyan aktust értek, 
melyben  valami, vagy valaki egy magasabb létformába emelkedik. Kosztolányi 
érzékletesen jeleníti meg a transzcendenciát  egyik versében:

Csak bot és vászon,
De nem bot és vászon,

Hanem zászló.

Az értelmetlen, jelentés nélküli anyag túllép önmagán és eszmévé nemesül.  
Számomra ez a transzcendencia.

Az élet önmagában transzcendens jelenség. Jól látta ezt C.W.F. Hegel 
(1770-1831), aki szerint   létünk  egy szellemmel átitatott, magasabb létforma 
felé irányul.

Az élő és élettelen között kozmikus értelemben az a különbség, hogy amíg a 
holt anyagi világ sorsa a leépülés, addig az élet: fejlődés és  tökéletesedés.

Murphy bölcs törvénye szerint, ami elromolhat az el is romlik. Nos, az anyag  
elromolhat és maradék nélkül el is romlik. A tudósok nevet is adtak ennek a je-
lenségnek. Úgy hívják: Entrópia. 

Ismerjük az Entrópia törvényét, a Hőhalált. A holt Univerzumban  minden 
energiát emésztő folyamat növeli a molekulák rendezetlen mozgását, azaz a hő-
mennyiséget. Az élettelen világ úgy épül fel, hogy benne  a rendezetlenség nö-
vekszik a rend ellenében. Az Univerzum energia készlete végül egészében hővé 
alakul. A hő a molekulák rendezetlen mozgása. Végül minden rendezett mozgás 
megszűnik, marad a teljes rendezetlenség. 
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Az Univerzum ezek szerint úgy viselkedik, mint egy felhúzott óra, amely vé-
gül is lejár. Ezt a víziót nem fantázia szülte, hanem a termodinamika második fő-
tétele. Ez a törvény  egyben azt is magában foglalja, hogy az Idő véges, egyszer 
majd megszűnik.

Csak, ha mindezt végiggondoljuk, akkor ámulunk el igazán az Élet csodáján. 
Ha van reménység és kiút a Mindenség tragikus determinációjából, akkor  ezt a 
kiutat éppen az Élet  ígéri nekünk. 

Ami magát a fizikai helyzetet illeti, ezt a jezsuita  P.Teilhard de Chardin (1881-
1955) a következőképpen foglalja szavakba: „Energetikai szempontból végül is 
minden úgy történik, mintha a Mindenség nem csak egy tengely mentén mozog-
na, hanem két összehangolt tengely mentén: az egyik (Entrópia) a mind nagyobb 
valószínűségé, a másik (Élet) a mind nagyobb komplexitásé”(7.).

Természetes, hogy ezt a zavarba ejtő kettősséget nem könnyű racionálisan fel-
dolgozni. Sokáig meg kellett elégednünk azzal az okoskodással, hogy az életet 
egy titokzatos erő tartja fenn a pusztulás általános fenyegetettségével szemben. 
Ezt az erőt egyszerűen vis vitalis-nak, életerőnek neveztük. Csak hát ezzel az 
volt a bökkenő, hogy róla a nevén kívül semmit sem lehetett tudni.

A huszadik század közepén aztán egy osztrák biológus, Ludwig von Bertalanffy 
feltalálta a Kolumbusz tojását. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a termodinamika 
törvénye csak zárt rendszerekre érvényes. Az élet viszont nyílt rendszerként vi-
selkedik(2.). Természetes tehát, hogy az élő rendszereket nem érinti az általános 
destrukció kényszere, az Entrópia. Ennyiben persze igaza is volt Bertalanffynak. 
A vitalista spekulációk hamvukba holtak.

Csak hát azért ettől még az Élet iránti bámulatunk  jottányit sem halványulhat. 
A nyílt rendszerek úgy működnek, hogy a külvilágból folyamatosan anyagokat 
vesznek fel, oda anyagokat adnak le. És ebben a meg nem szűnő anyagáramlás-
ban képesek megőrizni belső struktúrájukat,  megvédeni önazonosságukat. 

Talán Claude Bernard (1813-1878) volt az első, aki már a tizenkilencedik szá-
zadban megfogalmazta  az élet alapfeltételét. Híres szavai így hangzanak: „Sza-
bad és független életünk alapja belső miliőnk állandósága” („La fixité du milieu 
interieure est la condition de la vie libre et independant.”) (1.)

Addig él egy sejt, amíg képes függetleníteni magát környezetének agresszív 
behatásaitól. Szeretném röviden érinteni  azokat a megoldásokat, amelyekkel 
egy élő rendszer  képes függetleníteni magát élettelen környezetétől. 

Három tényezőt emelnék ki. Az önfenntartó munkát, az energetikai egyensúlyt 
és a „mini-tengert”.  Ha e három tényezőből akár csak egy is sérül, az élő állapot 
teljes összeomlása fenyeget.

Ami az önfenntartó munkát illeti, a sejt folyamatosan megdolgozik azért, 
hogy önmagát megkülönböztesse élettelen környezetétől. Minden sejt munkát 
végez, specifikus feladatának  megfelelően. A mirigysejt elválaszt, az izomsejt 
összehúzódik stb. Ám ha egy izomsejt nyugalomban van, akkor is fogyaszt oxi-
gént. Ez azt jelenti, hogy a sejt „nyugalomban is dolgozik”, ezzel a munkával 
(maintenance work)   tartja fenn önmaga számára az élő állapotot. Példa erre  
az ionkoncentráció különbsége a sejten belül és azon kívül. A sejt halálakor ez 
a grádiens kiegyenlítődik (Az önfenntartó sejtmunka illusztrálására talán ez az 
egyetemi tanulmányaimból rám maradt modell is elegendő. Magam is megle-
pődtem azon,  - ami persze legkevésbé sem meglepő – hogy a valóságban leját-
szódó folyamatok mennyivel mélyebb analízist igényelnek. Az élő rendszerek 
komplexitását belátható időn belül az emberi értelem  aligha képes teljességében 
áttekinteni. E témakör részleteit tekintve utalok Kellermayer profeszor legfris-
sebb monográfiájára (5.)

És most lássuk az energetikai viszonyokat. A földi élet energiaforrása a Nap, 
- ezt már a szerencsétlen sorsú Ehnaton fáraó (Kr.e. 1353-1336) is megsejtette. 
Az életfolyamatokhoz szükséges energiát e földön  a Napból érkező fotonok 
szolgáltatják. 

Az már egy újabb bravúr, ahogyan a fotonok energiája soklépcsős, transzfor-
mációs folyamatok útján az élő sejt számára fogyaszthatóvá válik. A részletekre 
ezúttal nincsen szükségünk.  csak e jelenség emberfeletti bonyolultságának az 
érzékeltetésére vetítenék egy folyamat-ábrát. 

Minden sejtünkben fellelhető egy elektromos erőmű (a neve: mitokondrium), 
amelyben a messziről jött napenergia makroerg, azaz nagy energiatartalmú ké-
miai kötésekbe épül be (ATP). Bármilyen munkát végezzen a sejt, a szükséges 
energiát e makroerg vegyületek felhasználásából nyeri. Ha az aktuális munka-
végzés energiaigényét a sejt képtelen megtermelni, energetikai csődhelyzet kö-
vetkezik be, amely a sejt halálához vezethet. Bizonyos határokon belül a sejt 
képes alkalmazkodni a megnövekedett energia igényekhez (lépösszehúzódás, 
perctérfogat emelkedés stb.) Az élő rendszer e tekintetben hasonlatos a mese-
beli Münchausen báróhoz, aki magát hajánál fogva húzta ki a kátyúból. Nehéz 
olyan kályhát elképzelni, amely nem csak hőt termel de önmaga elő is állítja az 
égéshez szükséges fűtőanyagot. A sejt saját energetikai rendszerét magam ilyen 
kályhának képzelem el.

A további részletektől eltekintve, itt csupán az oxigén szerepét szeretném még 
kiemelni. Nagy hatásfokú energiatermelés a sejtben csak oxigén jelenlétében 
lehetséges. E mellett azért anaerob (oxigén nélküli) ATP szintézis  is folyik a 
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sejtben. Ennek a hatásfoka azonban olyan csekély, hogy csak a klinikai halál 4 
percére képes oxigénnel ellátni az agyszövetet. További oxigénapport hiányában 
4 perc után eltűnik az agyból az ATP és megindul az agyszövet leépülése.

Az Első Világháború befejeztével a brit hadi-sebészet egyik vezetőjét felkér-
ték, hogy foglalja össze ennek a példátlan vérontásnak a szakmai tanulságait. Ő a 
tapasztalatait végül is egy (zseniális) mondatban foglalta össze: The pink patient 
doesn’t die. A rózsaszín páciens nem hal meg. Milyen egyszerűnek tűnik ezek 
után választott szakmámnak, az intenzív terápiának a  perspektívája. Az emberi 
élet védelmében  nem kell mást tennünk, mint hogy a redukált hemoglobin kék 
színét valamilyen trükkel rózsaszínűre változtassuk.

És végül a harmadik fontos tényező, amely stabil feltételeket teremt az élet 
működéséhez, az extracelluláris folyadék. Mint a középkori várakat körülvevő 
vizesárok, úgy védi sejtjeink belső stabilitását az extracelluláris folyadéktér. Úgy 
gondolom, hogy az őstenger, amelyben az élet kicsírázott, hatalmas tömegénél 
fogva, biztosította  a stabil környezetet az élő partikulumok számára. Ezt a sta-
bilitást van hivatva fenntartani a sejtjeinket körülvevő „mini-tenger”, a sejtközti 
folyadék. Ezért engedhetem meg magamnak, hogy az  őstengert (vagy „ős-le-
vest”) a jelenlegi extracelluláris tér archetípusának tekintsem. 

A sejtjeinket körülölelő „mini-tenger”-nek, azaz az extracelluláris folyadék-
nak,  összehasonlíthatatlanul csekélyebb a volumene, (testsúlyunk durván 15 
százaléka). Így hát tömegénél fogva nem veheti föl a versenyt az őslevessel. 
Működnek viszont bennünk olyan  autoregulációs mechanizmusok, amelyek a 
sejtközti folyadék homeosztázisát aktív munkával fenntartják (gondoljunk csak 
a vércukorszint összetett regulációjára). 

Összegezve az elmondottakat, végül  is azt emelném ki, hogy az Élet jelensége  
nyílt rendszerként értelmezhető. Az élő rendszerek Claude Bernard-i független-
ségét – tehát az életfolyamatok zavartalanságát - erőteljes élettani mechaniz-
musok biztosítják, melyek közül hármat tárgyaltam. Éspedig: a sejt önfenntartó 
munkáját, az energetikai egyensúlyt és a sejtközti folyadékot. 

Ezek a mechanizmusok talán azt sugallják, hogy tarnszcendens magyarázatra 
nincs szükség, az élet lényege immanens módon megragadható. Én azt hiszem, 
hogy ez csak látszat. Valószínű, hogy az Élet, mint jelenség az Univerzum leg-
bonyolultabb  konstrukciója, amely szellemi közreműködés nélkül aligha téte-
lezhető. Hiszen e nélkül a feltételezés nélkül nem adódna más lehetőség az élet 
jelenségének a magyarázatára, mint a véletlen játéka (ahogyan ezt J. Monod 
(1910-1976) nevezetes tanulmánya (6.) sugallja). Freund Tamás, világhírű agy-

kutatónk erre azt mondaná, hogy az élet kialakulása csupán véletlen lépéseken  
keresztül  annyira abszurd, hogy feltételezéséhez erősebb hitre volna szükség, 
mint egy teremtő szellem tételezéséhez (3.).                                                                                                                                   

És akkor még szót sem ejtettünk az ember megjelenéséről e földön, ami  az 
Élet evolúciójában határtalan távlatokat nyitott. Az Ember fellépése e földön 
megkérdőjelezi az Entrópiát. Az Idő végtelenné tágul. Megnyílnak az Örökké-
valóság kapui.

J-P. Sartre  (1905-1960) egyenesen két részre osztja a világot: az emberre és 
az összes többi létezőre. Azt mondja, hogy az ember nélküli  világ statikus, ön-
magában (en-soi) való. A fa sohasem fogja túllépni növényi létét, - ezt már én 
teszem hozzá. A ló nem törekszik felül emelkedni ló-létén. Sartre azt mondja, 
hogy egyedül az ember él önmagáért (pour- soi). Az ember ugyanis egy tervvel 
rendelkezik. Mégpedig azzal, hogy túllépjen önmagán, önmaga fölé emelkedjék 

(4.) (A mi Széchenyink ezt úgy fejezte ki, hogy: „Magasbra tör az ember”,)
Hegel az Élet útját a Világszellem fejlődésébe ágyazza. A fejlődés első fázisa – 

szóhasználatában a Tézis: Az Isten gondolatai a világ teremtése előtt. Az Antité-
zis: az anyagi világ megteremtése. Hegel szavaival: „a szellem másléte”. Ebben 
a nevezetes Hegel-i megfogalmazásban bennfoglaltatik a szellem principátusa 
az anyag felett. Azt írja, hogy ”Az anyag önmaga máslétébe fordult szellem”, Az 
anyag tehát szellemi eredetű –  ez már transzcendencia.

A Hegel-i szellemfejlődés csúcsa: a Szintézis. A szintézisben a Szellem „magá-
hoz emeli az anyagot”. Az  anyagi világ ilyen módon egészében „szellemiesül”. 
A Szintézis megjelenítésére Hegel az Aufhebung szót használja. Ezzel jelzi a 
szintézis lényegét: a „megszüntetve megőrzést” Azaz az anyag önálló léte meg-
szűnik ugyan, de a szellemben megőrizve, azzal azonosul.

A jezsuita Teilhard de Chardin erőteljesebben  fogalmaz. Nevezetes „Hitvallá-
sában” így ír:  „Hiszem, hogy a világegyetem fejlődés, - Hiszem, hogy a fejlődés 
a szellem felé tart” (10.). 

Teilhard a fejlődés csúcspontját az „Egyetemes Krisztusban” jelöli meg. Ez az 
a nevezetes Ómega pont, amely felé Teilhard szerint a Mindenség halad. Az em-
beri élet végső célja a „Chrisztogenezis”, amely folytonos közeledés az Ómega 
pont felé. (8.)

A jezsuita teológusnak, Nemeshegyi Péternek  végül is sikerült egyetlen mon-
datban (brilliás módon) összefoglalnia életünk transzcendenciáját. „Vissza a 
gyökerekhez” című művében ez olvasható:   „A transzcendens Isten immanenssé 
teszi magát, hogy bevonhasson minket a Szentháromság szeretetközösségébe” 
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(9). Íme a Hegel-i triász így jelenik meg a keresztény hit eszmerendszerébe építve. 
Ezek után nekem már egy szavam sem marad. 

Tisztelt Hallgatóság!
Előadásomban megkíséreltem az élet transzcendenciáját saját gondolataimmal 

megközelíteni. Ez a kérdés számunkra, egészségügyben dolgozók számára kü-
lönleges megvilágítást nyer. Hiszen mi mindannyian az emberi élet szolgálatára 
és védelmére esküdtünk fel. Gyönyörű, bár nem egyszer gyötrelmes és áldozatos 
munkánk erkölcsi alapja az emberi méltóság  tisztelete. Az ember méltósága pe-
dig szerintem az emberi élet transzcendenciájából fakad.

Megkérdezték egyszer Teréz anyát, hogy hogyan tud közeledni azokhoz a 
beteg és visszataszító emberroncsokhoz, akiket mosdat és ápol. „Mert minden 
megnyomorodott ember arcában Krisztust keresem” – válaszolta Teréz anya.

Előadásomat egy verssel kezdtem, Most befejezésképpen is egy versből idéz-
nék, amely az ember transzcendens méltóságáról szól.

Egy kortárs magyar költő, Bálint Géza, aki inkognitóban orvosprofesszorként 
jár közöttünk, írja egy versében:

Az ember mindenütt pótolható,
mint a csapágyban a golyó,
malomkerékben a kövek,
a sátrakat rögzítő cövek,
mindenkor, minden alakban.
csak a mindenségben, ott pótolhatatlan.
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neurológus, pszichiáter ny. főorvos

A békacombtól a gondolat teremtő erejéig
. 
Amikor e falu határát átlépem, hatalmába kerítenek, és megelevenednek az 

egyetemi emlékeim, azok, amelyek Romhányi professzorhoz fűztek. Méltatását 
előttem már sokkal hivatottabbak megtették, így ma e rövid pár percben csupán 
személyes pályámra, és abban azokra a hatásokra hivatkoznék, amelyek e falu szü-
löttjéhez kötöttek. 

1959 októberében jelentkeztem diákkörösnek a POTE Biofizikai Intézetbe, ahol 
első témaként Ernst Jenő azon elképzelésének kellett volna bizonyítékot szolgál-
ni, hogy a béka harántcsíkolt izmából denerválás után milyen morfológiai elvál-
tozások lesznek, mert úgy reagál, mintha simaizom lenne. Szentágothai Klárival 
estünk neki a békáknak. Megtanultam a különböző mikroszkópos technikákat, és 
megismerkedtem az elektronmikroszkóppal is. 1961 októberében, Pavlov összes 
műveinek olvasását követően eldöntöttem, hogy az idegrendszer kutatása jobban 
érdekel, és jelentkeztem az idegklinikán tudományos diákkörösnek. Egyedüli 

externista voltam az intézet 
történetében. A szövettani la-
boratóriumba kerültem, hogy 
jobban megismerhessem az 
idegrendszer szerkezetét. Itt 
a xilol, szantálgyanta és for-
malin vegyes illata elkábított. 
Később a technikák elsajátí-
tása után a mikroszkópikus 
világ ejtett rabul, és tart ma 
is fogva. A rendszeres esti 
agyboncolások szertartását 
néha egy-egy érdekes eset-
hez meghívott vendégek, 
mint pl. Romhányi, Hámori 
professzorok jelenléte ünne-
pi „misévé” varázsolta. (1. ábra)

Az igazi kihívást akkori-
ban az idegrendszer gyulla-

1. Ábra. Agyboncolás az Idegklinikán 1969-ben. A felső 
képen balról jobbra: Halas Anna asszisztens, Kopa Já-
nos, Pálffy György, Környey István, Guseo András, Rom-
hányi György, Bodosi Mihály, Gaszner Péter.
Az alsó képen: Barton Attila, Bobest Mátyás, Pálffy 
György, Romhányi György, Környey István, Gaszner Pé-
ter Bodosi Mihály, Guseo András
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dásos folyamatai jelentették. A subacut sclerotizáló panencehalitissel kezdtem. Itt 
hála az elektronmikroszkópnak a kórokozót sikerült morfológiailag, majd szero-
lógiailag is azonosítani, majd tenyészteni, és a bevezetett kanyaró védőoltással a 
probléma meg is oldódott.  A másik, akkor megoldatlan idegrendszeri gyulladás a 
misztikus sclerosis multiplex volt.

Az immunológia még csak gyermek-topánkákban járt, ismertük a kis ke-
rek limfocitákat és a plazmasejteket, és néha láttunk Russel testes sejtet is. A 
liquor sejtjeinek ülepítéses vizsgálatát Szántó József, a kislabor vezetője, ak-
koriban honosította meg, és mindjárt megfogott az ülepítéssel jól vizsgálha-
tó sejtek szépsége. Jól jött a módszertani jártasságom e sejtek vizsgálatánál 
akkor, amikor a szakirodalomban arról szólt a vita, hogy a liquorban találha-
tó kis kerek sejtek a lágyagyhártya leszármazottai, vagy a vér limfocitáival 
azonosak. Fény, fáziskontraszt, immunfluoreszcens, hisztokémiai, elektron-
mikroszkópos és sztereoelektronmikroszkópos vizsgálatokkal sikerült bizo-
nyítanom, hogy ezek immunsejtek, és a lokális immunvédekezés, esetenként 
a támadás effektor sejtjei, ami az egyszerű ülepítéses vizsgálattal is jól kö-
vethető volt (2. ábra). 

2. Ábra. Balra a leptomeninx képe pásztázó elektronmikroszkóppal. Jól látható, hogy 
a lágyagyhártya sejtje milyen szoros összeköttetésben van a körülötte futó rostokkal, 

a leválás nagyon nehezen képzelhető el. Jobb oldali képcsoportban a liquor sejtes 
elemei: vörösvértest, limfocita, monocita, granulocita négy maggal, kis limfocita.
Bécsi ösztöndíjam alatt rendszeresen használhattam az intézet elektron-

mikroszkópját, amivel feldolgozhattam a klinikán korábban összegyűlt érde-
kes anyagaimat. Így került sor a Fahr és Sturge-Weber betegség vizsgálatára, 
ahol az erek falában mész rakódik le. A kérdés akkoriban az volt, hogy ez a 
mész kalcium apatit kristályokból, vagy kalciumfoszfátból áll-e? Félmillió-

szoros nagyítással sikerült molekuláris szinten láttatni a fehérje mátrixot a 
benne ülő kalcium foszfát gömbszerű molekuláival. (3. ábra)

3. Ábra. Ábra a Hopf-Poeck-Schliak: Neurologie in Praxis und Klinik tankönyv 
6.26 oldaláról. Mészlerakódás az agyban: agyszeletek Rtg. felvétele, átnézeti kis 

nagyítás, févastag metszeten az ér körüli mészrögök, majd elektronmikroszkóppal 
500 000-szeres nagyítás ahol a fehérje mátrixba ágyazottan kálcium foszfát göm-
bök találhatók. Professzor úr előadásaiban sokat emlegette egy angol kórboncta-

ni intézet bejárata feletti mondatot.

A sclerosis multiplex kutatása mindig érdeklődésem előtérben volt. A kli-
nikán a liquor limfocitáinak szubpopulációit vizsgáltam vvt-rozetta teszttel a 
világon elsőnek. Ebből fejlődött ki Székesfehérváron a monoclonális antites-
tekkel jelölt színes golyókkal végzett vizsgálat, amellyel a limfociták helper/
supressor sejtarányát vizsgáltuk. 

Székesfehérvári lehetőségeket alapul véve az epidemiológiai kutatás lát-
szott a leggyümölcsözőbbnek. Ennek eredményeit számos pályamunka, 
poszter és előadás, cikk és könyvfejezet, majd könyv örökítette meg. Az egy 
kézben összpontosult követés hasznosnak bizonyult, mert lehetőséget bizto-
sított az azonos szempontok szerint követett betegek hosszmetszeti elemzé-
sére, összehasonlítására különböző sorsú esetekben. A sorselemzések ered-
ményei egyértelművé tették, hogy a betegségben a rosszabbodásokat vagy 
stressz, vagy vírusfertőzés előzi meg. Végül a vírusfertőzés is egy belső 
stressz a szervezet számára, és mindkettő ugyanazokat a védelmi rendszere-
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ket mobilizálja.  A betegeknek szerettem volna segíteni azzal, hogy elmesé-
lem, és bemutatom, hogy mi alakítja sorsukat olyannak, amilyen. Ez volt az 
SM kontroll tanfolyam. Ebben összehasonlítva a jó és rosszindulatú eseteket 
egyértelművé tettem, hogy a stressz játssza a rosszabbodásokban a vezető 
szerepet. Ha igazán segíteni akarok, akkor a stressztől kell megszabadítanom 
a betegeket, ezért kidolgoztam az SM-Stresszkontroll tanfolyamot, amely-
ben bemutattam, hogy a stressz hogyan okozza a károkat, és milyen egyszerű 
módszerekkel lehet azokat kivédeni. A két tanfolyam előtt és után évenként 
követtem a résztvevők állapotát, és az összehasonlított eredmény a vártnál 
sokkal jobb lett. A javulás két évvel a tanfolyamot követően 62.5% volt, ami 
messze felülmúlta az addig alkalmazott legdrágább gyógyszerek hatását is. 

Egyik alkalommal Romhányi professzor úr azt mondta: „A hit gyógyítja 
meg a betegek nagy részét. A régi orvosoknak csak hitük volt, de gyógysze-
rük nem”. Ma fordult a kocka. Az orvosoknak gyógyszere van mindenre, és 
elvesztették hitüket.  Sajnos sokszor tönkreteszik a betegek hitét is azokkal 
a „mérgező gondolatokkal”, amelyekkel a krónikus betegeket útjukra bo-
csátják, pedig a hit az alapja a gyógyulásnak, és akkor is működik, ha az 
akadémikus orvoslás már mindenről lemondott. Amikor egy beteg Jézushoz 
fordult, hogy szabadítsa őt meg a betegségétől, akkor Jézus nem azt mondta, 
hogy gyógyulj meg, hanem azt, hogy: „legyen a Te hited szerint”. Amikor a 
beteg gyógyultan visszament, és megköszönte, Jézus akkor azt mondta: „a 
Te hited meggyógyított téged!” Ma már molekuláris szintű evidenciánk van 
arra, hogy a különböző gondolataink milyen neurotransmittereket termelnek, 
és azoknak milyen hatása van az immunrendszerre. A pozitív gondolatoknak 
pozitív, serkentő, míg a negatív gondolatoknak gátló a hatása. Ha valakinek 
azt mondják, hogy két hónapja van hátra az életből és el is hiszi, akkor két 
hónap múlva meghal. Ezért az orvos nem ölheti ki betegéből a hitet. Egyre 
szaporodik azoknak a betegeknek a sora, akikről az akadémikus orvoslás 
lemondott, és hazaküldték „meghalni”. Három hónap múlva visszament, és 
sem az alapfolyamatnak, sem az áttétek sokaságának nyomát sem találták. 
Mi történt? Nem más, mint a szervezet végezte eredendő feladatát, a gyógyí-
tást, mert nem akadályozta ebben semmi, és senki!

Mi a szerepe a gondolatoknak egy betegségben? A gondolataink alapját az 
idegsejtek működése adja. Az idegsejt áramot termel, és kémiai anyagokat, 
amivel kommunikál szervezetünk többi sejtjével. Az áram direkt kontaktust 
jelent, míg a kémiai anyagok bekerülve a keringésbe, minden sejtünkhöz el-
jutnak. Minden sejtünk felszínén vannak receptorok, amelyek minden kémi-

ai üzenetet képesek fogni, bárhonnan jöjjön is az. Az idegsejtek termelte ára-
mot mérni tudjuk. Ahol áram van, ott mágnesesség is keletkezik, amit szintén 
tudunk mérni. Tehát agyunk elektromágneses hullámokkal is kommunikál. 
Az elektromágneses hullámok rezgések, és fénysebességgel akadálytalanul 
terjednek. Egyetlen gondolatunk, egy másodperc alatt hétszer megkerüli a 
földet. Ha valakinek a vevőkészüléke rá van hangolva, képes fogni ezeket 
a rezgéseket. Vannak népcsoportok, akik tudnak gondolatot olvasni, és ezt 
gyakorolják is mobiltelefon helyett. Tehát agyunk működése közben gon-
dolatainknak megfelelő elektromágneses rezgéseket bocsát ki. Ez a rezgés 
természetesen agyunktól távolabbi testrészeinkre is hat. Ha a rezgés harmo-
nikus és jó, akkor jó hatással van a sejtjeinkre, ha nem harmonikus, akkor ha-
tása káros is lehet, befolyásolhatja, megváltoztathatja génjeinket. A másik, a 
humorális oldal sem hatástalan. Tehát nem mindegy, hogyan gondolkodunk. 
A pozitív gondolatok hatására teljesen más neurotransmittereket küldenek 
idegsejtjeink a keringésbe, mint negatív gondolatok esetén. Ezek immun-
sejtjeinket pozitív, vagy negatív irányba befolyásolják. Tartós negatív hatás 
szervi betegségben nyilvánulhat meg. Az egyik ilyen hosszan ható negatív 
ágens a stressz. A rövid ideig tartó kifejezetten jó hatású, mert frissít, erősít, 
jobb teljesítményre ösztönöz, míg a tartós, kimeríti a rendszert, és legyengít. 

A stressz egyik, nem régen felfedezett általános hatása, hogy lyukas, áteresz-
tő vékonybél szindrómát okoz, aminek következménye, hogy a bélből rendsze-
resen félig emésztett táplálékok, és baktériumok kerülhetnek a túloldalra, azaz 
a szervezetbe, ahol az immunrendszernek fokozott feladatot adnak, kialakítva 
a különböző ételek iránti intoleranciákat. Ha az áteresztés állandóan ismétlő-
dik, akkor az immunrendszer túlterhelt lesz, és nagyobb az esély arra, hogy le-
térjen a normális útról, és autoimmun állapot jöjjön létre. Ebben a molekuláris 
mimikri nagy szerepet játszhat, és sorban alakulnak ki a különböző szerveink 
elleni érzékenységek és támadások. A stressz változtatásával, csökkentésével, 
megszüntetem az áteresztés okát a vékonybélben, az állandó immunaktiválást, 
amivel egy autoimmun betegségben a rosszabbodásokat jelentősen csökkent-
hetem. És ez minden autoimmun betegségre vonatkozik. Ma már azt tartjuk, 
hogy az összes krónikus betegség alapja a gyulladás.

Legfrissebb stressz-kutatásaim arra mutatnak, hogy sclerosis multiplex 
esetében a betegek 97%-ának van egy vagy több olyan személyiségvonása, 
amelyik állandó öngerjesztéssel, állandó stresszt jelent, ez állandó lyukas 
béllel a háttérben, autoimmun kórképek sorozatát hozhatja létre egy beteg-
ben. Az elmúlt két hónapban észleltem olyan esetet, akinek 6 autoimmun 
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betegsége volt egyszerre, 2-3 autoimmun kórképpel rendelkezőt többet is 
láttam. Új fogalom jelent meg, az autoimmun spektrum betegségek fogal-
ma, azaz egy személynek több autoimmun betegsége zajlik párhuzamosan, 
és számuk idővel gyarapodhat. Jelen életstílusunk, és adottságaink, minden 
lehetőséget megadnak arra, hogy ez minél gyakrabban be is következzen. 
Nem véletlenül beszélünk ma már autoimmun világjárványról. Az 1967-ben 
Romhányi professzor úr egy előadásában azt mondta, hogy „korunk betegsé-
ge az arteriosclerosis, de a jövő századé a tumor”. A látomása alig fél évszá-
zad alatt már igazolódott, és a daganatok előfordulása világszerte átvette a 
vezetést. Bennünket, orvosokat, még az átlagnál is keményebben érint, mert 
vizsgálataim egyértelműen mutatják, hogy 20 évenként megduplázódik a 
rákhalálozás vezető orvosaink körében. Egy kórházban 1950-1970 között 
az osztályvezető főorvosaink 23%-át vesztettük el rákban, 20 évvel későbbi 
időszakban 54%-át, és 1990-2010 közötti periódusban már 100%-át, tehát 20 
évente megduplázódott a rákhalálozás legjobbjaink között. (4. ábra)

4. ábra. Egy kórházunk osztályvezető főorvosainak rákhalálozása 20 éves 
periodusonként megduplázódik.

Ébresztő! Itt az ideje elgondolkodni azon, hogy jó úton haladunk-e? Min-
denki fel tudja mérni, hogy mi a különbség a jelenlegi követelmények és a 
szakmája kezdésekor támasztott követelmények között. Itt kellene gondola-
tainkat megregulázni egy kicsit! Nem mindegy, hogy azt a hihetetlen stressz-
halmazt, amit nekünk, egészségügyi dolgozóknak a mindennapi munkánk 
során passzívan el kell szenvednünk, hogyan reagáljuk le, mennyit szánunk 

a levezetésre! Sajnos nincs rá idő – mondjuk sokszor! 
Pedig ilyenkor lenne a legfontosabb. A másik gond, pedig az, hogy a kol-

légák is alig tudják, hogy számukra mi a stressz. Észre sem veszik, mert az 
évtizedek alatt beépült viselkedésmintájukba, és a láthatatlan stressz naponta 
végzi áldásosnak nem mondható munkáját. Személyes kapcsolatom Romhá-
nyi György professzorral többrétű volt. 

Mint neuropatológus rendszeresen találkoztunk a boncasztalnál, ami csak-
nem napi élményt nyújtott. Kitüntetés volt az a nap, amikor az agyboncolá-
sokon és a klinikopatológiai megbeszéléseken vendégül látva, élvezhettük 
éleslátását. Rendszeres résztvevője, sőt előadója voltam az intézetében folyó 
önképzőköri munkának, amelyet akkoriban, későbbi utóda Kelényi Gábor 
vezetett. Később, kandidátusi értekezésem házi opponenseként élveztem 
előremutató tanácsait. A kapcsolat azután sem szakadt meg, miután  elhagy-
tam Pécset. 1981-ben meghívtam kórházunkba, aminek nagy örömmel tett 
eleget, mert az osztályokat zömében tanítványai vezették. Kórházunk új, 
modern épületének elkészültével méltó új tantermet kaptunk, amelyet újabb 
látogatásával ő avatott fel 1991. február 20-án. (5. ábra) 

5. Ábra. 1991. február 20-án „Visszatekintés az elmúlt 50 év eredményeire az 
orvostudományban és azok történeti hátterére” című előadásával „szentelte” fel 

az új előadótermet a ma „Romhányi auditóriumát”.

Később, mint a Kórház Tudományos Bizottságának elnöke javasoltam a 
terem róla való elnevezését, és ma a Romhányi auditóriumban folynak az 
oktatások kórházunkban. A mai, feje tetejére állított, indusztrializált ellátású 
orvoslásunkban ugyancsak elkelne egy olyan egyéniség, aki alapjaiban rázza 
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fel az orvostársadalmat, hogy álljatok már meg emberek, vegyétek észre, 
ha ezt teszitek, megölitek magatokat, és a betegeiteket is! Ahogy ő mondta 
előadásán egy medikus válaszára: „most öltél meg engem!” Ezért vagyunk 
ma itt, hogy a gyógyulásba, a gyógyításba vetett hitet erősítsük, úgy ahogy 
azt a Mester is tette. 

Végezetül Romhányi professzor néhány olyan mondásával szeretném zár-
ni előadásom, amelyek mindannyiunknak útmutatóul szolgálhatnak a min-
dennapok nehéz pillanataiban. (6. ábra)

6. Ábra. Útravaló.

Temesvári I. Péter
egyetemi magántanár

OLCSÓBB MEDICINA?
ROMHÁNYI PROFESSZOR SZEME RAJTUNK…

Napjaink orvostudománya szép sikerekkel büszkélkedhet, ennek azonban 
ára van.  A korszerű diagnosztikus és terápiás eljárások, a megelőzés mód-
szerei sokba kerülnek, a hozzáértők egyenesen „költség-robbanásról” be-
szélnek.  Gazdag országok számára is gond ez, valószínűleg ez hívott életre 
egy új tudományt és szakértői szakmát, az egészség-gazdaságtant.  

MEDICINA ÉS GAZDAGSÁGTAN
Az élet védelméért, megmentéséért mérlegelés nélkül mindent el kell kö-

vetnünk, ez az ősi zsidó és a keresztény tanítás fontos üzenete az orvos szá-
mára.  Ezért szörnyűködtünk az 1970-es években, midőn azt hallottuk, hogy 
Erdélyben nem mozdul a mentőautó, ha 70 év feletti beteghez hívják, mond-
ván: ezen betegeket általában úgysem lehet meggyógyítani, benzinből meg 
hiány van. 1981-82-ben Kanadában, a MacMaster Egyetemen, a „bizonyíté-
kokon alapuló gyógyítás” fontos szülőhelyén dolgoztam. Ekkor és ott már 
komoly vizsgálatok taglalták, hogy a gyógyítás költsége nem lehet korlátlan.  
A bizonyítékokon alapuló medicina egyik első hazai konferenciáján, a 90-es 
években  meglepte a hallgatóságot egy lelkes fiatal orvos, dr. Gulácsi László, 
ma a Corvinus Egyetemen az egészség-gazdaságtan professzora. Ismertette 
ugyanis  azokat a kutatásokat, melyek szerint a   prosztatarák korai kimuta-
tására szolgáló és meglehetősen költséges PSA- szűrővizsgálat rutin-szerű 
alkalmazása  félrevezető lehet, paradox módon egészségkárosodást okoz-
hat (Lásd: http://www.biztositasiszemle.hu/files/201302/prosztatarakszures_
psa_tudomanyos_ bizonyitekok). Korábbi felfogásunk szerint ugyanis ha 
létezik egy módszer a prosztata-rák korai kimutatására, akkor azt minden 
férfiban, nagy rendszerességgel el kell végeznünk, kerül amibe kerül. 

 1995-ban az Orvosi Hetilap felkérésére egy brit közleményt referáltam a 
skót háziorvosi gyakorlat új szerveződéséről.  Ezen kísérletes alapellátás lé-
nyege: 2-10 háziorvos, maguk által felkért pénzügyi menedzser (nem orvos) 
irányítása alatt működési–pénzügyi társulást hoz létre, az egészségbiztosítási 
pénztárral szerződve.  A szerződés pénzalapja a területen élő lakosok egész-
ségügyi fejkvótája, amelyből fenntartják rendelőjük működését s fedezik a 
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betegek minden költségét (beleértve a kórházi kezelést, szakkonzíliumokat, 
vizsgálatokat, gyógyszereket stb.) Érdekük, hogy minél több egészségügyi 
problémát saját hatáskörében a háziorvos lásson el, mert az olcsóbb, mint a 
szakorvos és a kórház.  A piaci működés elemeit igyekszenek meghonosítani 
gyakorlatukban. A megtakarításokat magukra, fejlesztéseikre fordíthatják.  
Két év gyakorlatát utólag  elemezve az ellátás minősége nem romlott, csök-
kent viszont a kórházba utalások és szakkonzíliumok száma (Orvosi Heti-
lap,1995, 136 , II. 911-912). 

Manapság a bizonyítékokon alapuló orvoslás uralkodóvá vált, immár meg-
jelent továbbfejlesztése, az értéken alapuló orvoslás (value based medicine) 
. Nem csupán az fontos, hogy egy gyógyszer vagy gyógyeljárás hatékony-e, 
hanem az is, hogy eléggé hatékony-e egy másikhoz viszonyítva, nevezetesen 
hogy ez a hatékonyság arányban áll-e például a ráfordított költségekkel. A 
közgazdasági szemlélet nem az, hogy pénzt takarítsunk meg, hanem az, hogy 
a szűkös forrásokat olyan hatékonyan hasznosítsuk, amennyire csak lehet.  
A közgazdászok nem azt mondják, hogy „olcsó” vagy „drága”, hanem azt, 
hogy „költség-hatékony” avagy nem. (Gulácsi L.: Egészség-gazdaságtan: 
mire jó és mire nem,Balassi Int., 2010, szept.23.; Cornes, P.: NICE approach 
to biological and biosimilar drugs.  Corvinus Egyetem, 2015. okt. 20)

GAZDASÁGI SZEMLÉLET A  BRIT EGÉSZSÉGÜGYBEN
A közelmúltban több mint 5 évig Angliában dolgoztam reumatológus szak-

orvosként, a gyógyítás első vonalában. A brit állami egészségügyi rendszer 
szolidaritáson, betegbiztosításon alapul. Egészségügyükre a britek legalább 
olyan büszkék, mint arra a tényre, hogy ők indították el az ipari forradalmat. 
60 éve folyamatosan tökéletesítik egészségügyi rendszerüket, a főbb politi-
kai erők konszenzusa alapján. Kormányváltáskor a reformok fő iránya nem 
változik. A fő irány pedig a magas szakmai színvonal, úttörő újítások és a 
gazdaságosság, továbbá a lakosokhoz közeli területi ellátás, a háziorvosok 
kiemelt és egyre növekvő szerepe, a járóbeteg-ellátás dominanciája, a kórhá-
zak leépítése. Háziorvosok kapják a legmagasabb fizetést, egyesek állítólag 
többet, mint az angol miniszterelnök. Egyik legnagyobb vívmányuk, hogy 
a gyógyítás színvonala közel azonos a híres egyetemi klinikákon és vidéki 
kis kórházakban. Ez azért lehet így, mert mindenütt azonos, írásban lefekte-
tett irányelvek alapján dolgoznak. A javaslatok teljesülését elvileg kötelező, 
valójában önként megvalósított rendszeres átvilágítással, az egészségügyi 
auditálás rendszerével ellenőrzik. Az orvosi továbbképzés kötelező, ellen-

őrzött, színvonala magas.  Az a meglepő, hogy ez az irigylésre, de még in-
kább követésre méltó egészségügy ráadásul  viszonylag olcsó, kevesebből 
működik, mint az Európai Unió 15 legfejlettebb tagországának átlaga. (Az 
egészségügy részesedése a GDP-ből 15% az USA-ban,9.4% az EU 15 fejlett 
országának átlagában, 8.4% Angliában-2003-as adatok szerint.) E  munka 
részesei, megbecsült tagjai az Angliában dolgozó magyar egészségügyiek. 

A szakmai irányelvek követése egyúttal gazdaságos működést is jelent. A 
reumás  fájdalom csillapításának nemzetközi irányelveihez való ragaszko-
dást éppen volt munkatársaimmal mértük fel Anglia, Magyarország, Szerbia 
összesen 5 centrumában, 600 beteg bevonásával. Ez egyúttal az irodalom 
első nemzetközi auditálása a fájdalomcsillapítás  gyakorlatáról általánosság-
ban, az 5 kutató magyar.

(Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) fájdalomcsillapításra vonatkozó 
ajánlásait, az úgynevezett „lépcsőzetes fájdalomcsillapítást” az egész vilá-
gon ismerik, használják. Daganatos betegekre dolgozták ki, később bármely 
típusú fájdalomra kiterjesztették. Eszerint közepes vagy enyhe fájdalom-
ban kezdetben  vény nélkül kapható paracetamolt adunk, s ha ez nem csök-
kenti eléggé a fájdalmat, akkor minor opiátot, kodeint vagy steroid-mentes 
antireumaticumot, s ha ez sem elégséges, akkor major opiátot, morfint illetve 
a drágább COX2 gátló antireumaticumot).

Felmérésünk szerint az irányelvek követésében és ilyen módon a helyes orvosi 
gyakorlatban jelentős különbségek deríthetők ki az öt centrumban. Százalékos 
arányban helyes gyakorlatot, az irányelvek betartását találtuk Dél-Angliában 
az esetek 50%-ában, Észak-Angliában az esetek 34%-ában, Buda és Pest egy-
egy kórházában az esetek 14%-ában, végül Szerbiában az esetek 12%-ában. 
Az utóbbi központban fájdalomcsillapításra általában antireumaticumokat ad-
nak, ezek azonban drágább gyógyszerek és többe kerülnek esetenként súlyos 
mellékhatásaik is (gyomor-és veseszövődmények). (Simoncsics et al.: Pain 
management in rheumatology, EULAR Congress, Rome, 2010. ARD, 2010, 69, 
653.Suppl.3).  Ez azt jelenti, hogy Angliában és általában Nyugaton a betegek  
kezdetben magukat kezelik, orvos bevonása nélkül,  a relatíve biztonságos, 
ugyanakkor filléres paracetamollal, Kelet-Európában pedig – orvosi rendelő-
ben is megfordulva – a drága  antireumaticumokkal. Ráadásul az utóbbiak 
esetenként szövődményt okozhatnak, ami a betegek kínjait és a költségeket 
megnöveli. A gyógyszergyártóknak persze hasznot  jelent  a „keleti” megoldás 
és  az általuk támogatott konferenciákon e kérdésről csend honol.

Egyébként hazánkban a nemzeti összjövedelem 2,5%-át költjük évente 
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gyógyszerekre, Európában viszonylag a legtöbbet. Gazdag országok rela-
tíve kevesebbet, Svájc például 1,1 , Luxemburg 0,6%-ot. (Konferencia a  
Corvinus Egyetemen, 2015 ápr.)

Angliában az orvosok egyik írásban lefektetett és megkövetelt munkaköri 
kötelessége a takarékosság, a mindent átható gazdasági-pénzügyi szemlélet, 
költségkímélő és megtakarítást eredményező újítások keresése. Továbbkép-
zési rendszerükben kötelező az egészség-gazdaságtan fogalmainak megle-
hetősen alapos ismerete, valamint azok alkalmazása a napi gyakorlatban. Az 
éves kötelező  továbbképzésben a szakmai kérdések mellett  jelentős részt 
(legalább 20%-ot) tesznek  ki  a nem orvos-szakmai kérdések, a szervezés 
és vezetés kérdései, gazdasági ismeretek. Ezek teljesüléséről évente írásban 
is számot kell adni.  Ezek az ismeretek nagyon fontosak az új állások elnye-
rése érdekében alkalmazott felvételi vizsgák során. Az egymással versengő 
jelölteknek közgazdasági definíciókat is meg kell tanulniuk, hogy a felvéte-
li bizottság várható kérdéseire válaszolhassanak. Angliában ezért néha úgy 
éreztem, utolért a múltból a marxista-leninista oktatás lendülete, népszerű 
gúnynevén a „foxi-maxi esti egyetem” szelleme és gyakorlata, természete-
sen ellenkező előjellel, nem a kapitalizmus ostorozásával, hanem a piacgaz-
daság dicsőítésével.

GAZDASÁGI SZEMLÉLET A GYAKORLATBAN  ANGLIÁBAN 
(KÉT SZÉLSŐSÉG)

Angliában az orvosoknak folyamatosan gondolniuk kell gyógyító munká-
juk költségeire, mert szembesítik őket az adatokkal, ha költekezésük eltér az 
átlagostól. Bár ebben a légkörben  élnek,  brit  kollégáinknak az egészségügy 
gazdaságosságához való hozzáállása nem egyöntetű, íme két ellenkező elő-
jelű példa. A magas költségű biológiai terápiát sok más országhoz hasonló-
an Angliában is csak akkor lehet elkezdeni, ha a hagyományos szerek nem 
voltak eléggé hatékonyak vagy a beteg nem tolerálta azokat.  A legfontosabb 
ilyen gyógyszer a Methotrexat tabletta. Ismeretes, hogy létezik ennek injek-
ciós készítménye is, amely szintén nem drága, kevesebb mellékhatással jár 
és azonos adagban 30%-al hatékonyabb, mint a tabletta. Sok beteg azonban 
idegenkedik attól, hogy akár csak hetente egyszer is önmagát injekciózza. 
Ezen előnyök és hátrányok ecsetelése többlet-munkát ró az orvosra, tartalék 
idő pedig ott sincs.  Skót orvosok a takarékoskodás alapelveit oly komolyan 
vették, hogy önként a meglévő  előírások szigorítását dolgozták ki: a fenti in-
jekció kipróbálását is kötelezővé tennék a költséges gyógyszerek elkezdése 

előtt. Önként ezt eddig is megtehették a javaslat előterjesztői is, a kötelező 
jelleg alapján viszont így a saját napi munkájukat is szaporítanák az áhított 
takarékosság érdekében. Ők tehát hajlandók egyéni- és csoportérdekeiket 
alárendelni a köz érdekeinek. Persze a „köz”-be ők maguk is beletartoznak, 
a köz nyereségéből ők is részesednek.

 Nézzük azonban az ellenpéldát.  Az új konzervatív brit  kormány  2010-
ben, a gazdasági válság tetőfokán igen merész ugrásra szánta el magát. Az 
egészségügy pénzének felhasználásában már eddig is lényegében az alapel-
látásnak, a háziorvosnak volt döntő szava, nem az egészségügyi irányítás-
nak, nem a kórházaknak, nem a szakorvosoknak. A kormány tovább akart 
haladni ezen az úton és az évi 100 milliárd fontot kitevő brit egészségügyi 
költségvetés 80%-át – évi 80 milliárd fontot – a háziorvosok kezébe tették 
volna le. Ha a reform teljesül, a háziorvos válik az egészségügy talán legfon-
tosabb láncszemévé, aki pénzkérdésben is dönt. Érdekes, hogy az ellenzéki 
Munkáspárt  inkább csak azt kifogásolta, hogy miért a gazdasági krízis te-
tőfokán kell nagy változtatásokat erőltetni. Presztízs-okokból, mivel kima-
radtak e reformból, tiltakoztak a nővér szakszervezetek nagy hangerejű ve-
zetői és morgolódtak az ebben a reformban mellőzött szakorvosok. A reform 
azonban akkor bukott meg, amikor kiderült, hogy maguk az elkényeztetett 
háziorvosok nem vállalták ezt az előre vivő, számukra kitüntető, bizonyára 
kifizetődő, ámde gonddal, felelősséggel, tanulással, többletmunkával járó 
lehetőséget és feladatot. Tanulságos, hogy az egészségügyi miniszter vitára 
hívó különböző összejöveteleire általában csak ugyanazok, a legvállalko-
zóbb szellemű háziorvosok, az összes háziorvos 10%-a jött el, akik lelkesen 
egyetértettek a számukra hízelgő és nyilván anyagilag is kecsegtető terve-
zettel. A miniszter nem vette észre, hogy a többség hallgat. A háziorvosok 
többsége végül úgy döntött, hogy elég a meglevő fizetés, elég a megszokott 
munka.  A reformjavaslat és a miniszter megbukott, a kormány tekintélye 
csorbult.  A reform története valószínűleg imigyen nem ért véget, mert a 
tervezett átalakítás egyébként logikusan következne az utóbbi évtizedek brit 
reformjaiból, stratégiájából.

 KÖVESSÜK-E AZ ANGOL PÉLDÁT ÉS MELYIKET?
Itthon is működnek az egészség-gazdagságtan intézményei, van egyete-

mi tanszék, két színvonalas szakmai lap (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 
IME- Informatika és menedzsment az egészségügyben) vannak képzések és 
továbbképzések. A gazdaságosság kérdései szerepelnek a szakmai konferen-
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ciákon és a különböző orvosi diszciplínák szakmai lapjaiban, a szakmai aján-
lásokban. Azt ma már a magyar orvosnak is tudnia illik: kiadásaink pénzügyi 
fedezete véges, amit feleslegesen költünk el egy betegre, azt nem fordíthat-
juk a többi beteg kezelésére.  Ám megkívánható-e a hazai orvosoktól, hogy 
kövessék a legjobb angol példát, önként és cselekvően vállalják magukra 
egyebek mellett az egészségügy gazdaságosságának kérdéseit?

 A honi egészségügyet a benne dolgozó orvosok, egészségügyiek fokozott 
erőfeszítései tartják a felszínen, az ő terhelésük aligha fokozható. Bárme-
lyikünk azt mondhatja, az már igazán nem az ő dolga, hogy az egészségügy 
működési költségeit segítsen előteremteni vagy egészség-gazdasági kérdé-
sekkel foglalkozzon, nyilván szabad idejében, mert az a munkahelyen a túl-
terhelés miatt nem megy.

Vagy mégis?

MIT MONDANA ROMHÁNYI PROFESSZOR?
Emlékezetem szerint 55 éve pénzre, gazdaságosságra irányuló kérdések 

nem kerültek szóba a kórbonctani órákon. Kedves professzorunk sokszor 
idézte Montecuccoli híres mondását: „A háborúhoz három dolog kell: pénz, 
pénz és pénz”. Ez az idézet azonban csak bevezetésül szolgált fontos megál-
lapításához: „a tudományos kutatáshoz három dolog kell: módszer, módszer 
és módszer”.  Ahogy őt ismertük, a pénz nem játszhatott központi szerepet 
az életében, munkája, hivatása annál inkább. Bennünket, hallgatóit gyakran 
ösztönözte ironikusan önvizsgálatra, munkára, teljesítményre. Egyik példa-
beszéde elárulta, hogy a pénz jelentőségével tisztában van. Amidőn egymás 
után többször kapott tőlünk kérdéseire gyatra és utólag szerintünk is nevet-
séges választ, imigyen fortyant fel: világ-körüli útra fogok indulni, pénz nem 
kell hozzá, viszek magammal két magyar királyi medikust – ezek volnánk 
mi. Útközben mutogatni fogom őket a piacokon, a közönség boldogan fizet, 
ebből körülutazzuk a Földet. 

Ha ma itt lenne közöttünk, ebben a kérdésben is eligazítana bennünket. 
Mert a tanítása világos volt: ha valaki abban a kivételes kegyben részesül, 
hogy orvosnak mondhatja magát, ez a kiváltság az általában elvárhatónál na-
gyobb felelősséggel, és igen, szükségszerűen többletmunkával, áldozatvál-
lalással jár. Mivel Ő igazán nem volt vaskalapos, valószínűleg hozzátenné: 
persze az egyén lehetőségeinek, körülményeinek megfelelően.

Én máig magamon érzem tekintetét. Ez sarkallt arra, hogy jó szándékú 
laikusként megszólaljak a Romhányi emlékülés számomra igencsak meg-

tisztelő közönsége előtt, egy olyan területről beszélve, amelyhez nem értek. 
Segítségéért köszönetet mondok dr. Péntek Márta Professzor asszonynak 
(Budapest, Corvinus Egyetem, Egészség- gazdasági Tanszék).

UTÓIRAT
Végül témámtól ellépve, de Romhányi Professzornál maradva szeretném 

felidézni két vele kapcsolatos emlékemet.
Az első híres memóriájáról szól, arról, hogy volt hallgatóit még évek, évtize-

dek után is felismerte, megnevezte. Nemrég találkozott régi pécsi évfolyamunk és 
előkerült 7 fénykép, mely a kórbonctan előadótermében készült, l960-ban, rajtuk 
akkori teljes évfolyamunk. Ezek egyikét mutatja az 1. ábra. Állítólag Romhányi 
Professzor minden évfolyamról készíttetett ilyen panoráma-felvételt és valame-
lyikünk tudni vélte, hogy Ő a fényképek segítségével memorizálta hallgatóit. Így 
volt, nem így volt, nem tudhatjuk.  Társunk kétkedő-, ironikus megjegyzése azt 
bizonyítja, hogy nehezen viseljük el, ha valaki nagyon kimagaslik közülünk, sok 
egyéb mellett még különleges emlékező-képességével is. Saját emlékem, tanúbi-
zonyságom a következő: l960-ban voltam hallgatója, év végén Budapestre kerül-
tem, ezt követően nem is láthatott. 6 év múlva a pesti orvosegyetem könyvtárában 
ültem, körülöttem könyvek. Valaki érkezett, leült a szomszédos helyre: Romhányi 
volt. Megilletődve köszöntem volna, de megelőzött, ál-szigorúsággal szólt: ”Mi 
az, Maga már soha nem végzi el ezt az egyetemet?” Méltatlankodva soroltam győ-
zelmeimet, azaz soroltam volna, mert közbevágott, a mosolyt legyűrve az arcá-
ról: ”Na, dolgozzunk!” Nos, ha jelentéktelenségemet egy pillanat alatt így helyére 
tette, akkor személyemet illetően az a bizonyos memorizálási trükkje egészen jól 
működött.

A második:
Egy ma már nagyon viharvert vastag füzet 400 oldalát 56 évvel ezelőtt Romhá-

nyi Professzor előadásain írtam tele. Ma is őrzöm, élmény lapozni. Benne van a 
teljes medicina, még pszichiátriai elvek is, benne a helyes orvosi magatartás és sok 
rejtett útravaló. A feljegyzéseimből kiderül, hogy kezdetben Romhányit is ellenfél-
nek tekintettük, miként összes professzorunkat és vizsgáztatónkat, akiket a vizs-
gáinkon  valamiképpen le kell gyűrnünk, különben megbukunk. Pillanatok alatt 
kiderült azonban, hogy Ő nem ellenfél, Ő ROMHÁNYI PROFESSZOR, csupa 
nagybetűvel!

 A füzet megörökíti egy, a fekete táblára rajzolt ábráját. Ezt mutatja a 2. ábra.  
Ez egy Röntgen-diagramm, az emberi haj szerkezetéről: a hajat alkotó kis szá-
lacskákat kén-hidak kötik össze. Meleg gőzben a hidak lazulnak, a haj hosszának 
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duplájára meg tud nyúlni, lehűléskor megmerevedik. Elképedve hallgattuk pro-
fesszorunkat, hogy így dolgozik a hölgyfodrász, így születik a tartós hullám. Arra 
igazán nem voltunk felkészülve, hogy a kórbonctani órán a hajfürtök készítésének 
műhelytitkairól hallunk. Aztán rövidesen kiderült, hogy ez csak a bevezető volt, 
hogy felfogjuk a szaruképződés lényegét.

Abban a korban, amikor Magyarországon is kezdtek feltűnni a modern kor cso-
dái, például az autó, a magnetofon, szeretett  Professzorunk azt a meggyőződést ül-
tette belénk, hogy az élő szervezetnél nincs csodálatosabb és boldog lehet az orvos, 
mert hivatásában ezzel a csodával foglalkozhat. Az ő hatása lehet, hogy az internet, 
ez a kétség kívül csodálatos és nélkülözhetetlen emberi találmány számomra máig 
egy puszta eszköz és nem pedig minden üdvösség forrása.

Szár, 2016.szeptember 3.

Szerencsés Károly: Összehangzó szavak

Ha eljön az idő, és egy nagy információs bárkát kell építenie az emberi-
ségnek, onnan nem hiányozhat a magyar kultúra...

Megjelent: Magyar Hírlap 2016.09.06.

Nehezen viselik, akik bérüket állandó önostorozásunk, nemzethalál-ví-
zióink, bűntudatunk táplálásáért kapják, hogy egyre többen ismerik fel: az 
életünk, közösségünk, nemzeti létünk hatalmas érték. Az önismeret nélkü-
lözhetetlen a harmonikus élethez. Az önkritika is fontos, de nem lendülhet 
át önpusztításba, meghasonlásba. És a magyarság és a vele sorsközösséget 
vállalók nem is akarnak elpusztulni, sem állandó meghasonlottságban, bűn-
tudatban élni itt a Duna–Tisza táján. Több magyar emberöltőt kínzott e csak-
nem skizofrén állapot, elég, ha csak a Kádár-korszak harminchárom évére 
gondolunk.

Vörösmarty Mihálynak joga volt leírni saját nemzetéről, hogy „Zsarnok, 
szolga egy személyben / ki magával sincs békében”. Azért írta, hogy se zsar-
nokok, se szolgák ne legyünk. De főként azért, hogy végre képesek legyünk 
összehangzó szavakra, egységbe babonázó tettekre. Valljuk be, hajlamosak 
vagyunk az önsajnálatra és a sok százados megpróbáltatások – leginkább 
a 20. századbéliek - el is kuszálták a küldetéstudatunkat, magunkba vetett 
hitünket. A haszontalan élet – egyéné és nemzeté – kiölte sokakból a jövő 
biztos tudatát. S oly könnyű a haszontalanságunkat elhitetni!

Adunk rá okot bőven. Ebből fakad a cinizmus, a tespedés, az önsajnálat és 
végső soron az élet megvetése. A sokféle önpusztítás, amelyek közül a legfá-
jóbb az utód hiánya. Így lehet eljutni addig, hogy az élet után már a halál is 
hasztalan. Pedig haszontalan élet és halál sincs.

A magyar nemzet már nem pusztulhat el, mert olyan kultúrát teremtett, 
amely maradandó és pótolhatatlan. Ha majd egyszer eljön az idő, és egy 
nagy információs bárkát kell építenie az emberiségnek, mert megfojtja a 
„multikulturalizmus” rémisztő árja (a jelenlegi trend szerint történelmi lép-
tékkel mérve ez az idő már nincs messze), onnan nem hiányozhat a magyar 
kultúra. Éppen a sokszínűség okán.

Mindez szeptember 3-án este jutott eszembe, amikor a fáradtság már behú-

RENDEZVÉNYÜNKRŐL JELENT MEG:
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zott az ágyba, és volt időm végiggondolni az elmúlt napok történéseit. Első 
unokám első napját töltötte az óvodában a mamájával, a másodikkal otthon 
voltam. Ijesztően elfáradtam. Huszonnégy órás szolgálat. Milyen nagypapa 
lehetek, nem tudom. De a kicsik szeretnek, ez felér egy monte-carlói fényes 
nyereménnyel és bármilyen nagydíjjal. Aztán másik élmény ért: részt vettem, 
szóltam a XVI. Romhányi György orvos-lelkigyakorlaton, konferencián. A 
professzor szülőfalujában tartják, Száron, Fejér megyében. Nem is akárhol, 
hanem a falu szépen felújított katolikus templomában. Mivel sem orvos, sem 
egyházi ember nem vagyok, megtisztelő volt a felkérés.

Meglehet, mondanivalóm kissé pesszimistának tűnt, és ezt sem orvos, sem 
pap nem tűrheti, és ez a falu sem, ahol csodálatos élet van, vitalitás, hagyo-
mányőrzés, dús földek, szép fia- talság. De hát a 20. század trau- máiról be-
széltem, amelyek még mai traumáink is. Legfőképp a meghasonlás miatt. A 
lábunk alól kihúzott talaj miatt. A természetes kézfogások elmaradása miatt. 
Ahogy Tisza István mondta: lehetőleg még Mohács előtt. Nagyon hasznos 
figyelmeztetés, mert Mohács után már a reményük is elszállt az összehangzó 
szavaknak, tetteknek, kézfogásoknak. „Minden ország, amely magával meg-
hasonlik, elpusztul.” Végre itt semmi jelét nem láttam a meghasonlásnak és 
a pusztulásnak! Felemelő érzés volt.

A rendezvény lelke, Kellermayer Miklós professzor megadta a választ arra 
a kérdésre, hogy mi a teendő. A sok súlyos seb gyógyítása. Nem pusztán 
orvosi értelemben. Most már tényleg itt az idő. Nagyatádi Szabó Istvánnak 
volt ez híres mondása, amikor a csizmás parasztok beléptek a magyar par-
lamentbe 1920-ban. Nem sebeket ütni, hanem gyógyítani jöttünk! Nem si-
került. A parlamenti padsorokban azóta már szinte minden politikai árny és 
szín megfordult. Rángatták az országot erre-arra. Ma a nagy többség ott is, 
az országban is sebeket gyógyítani akar. De az ellentétek szításának bajnokai 
soha nem nyugszanak. Felmerül a gyanú: valóban önostorozásról, a magunk 
bűntudatának megéléséről van-e szó. Jobbító szándékról? Vagy a kritika már 
kívülről jön? Nem értünk, hanem ellenünk? Jó lenne, ha mindenki értené az 
egykori találó szellemességet, amelynek mély, tárt sírok adnak nyomatékot: 
Érted jöttünk, elvtárs, nem ellened!

Az útmutatás nagyon nehéz dolog. Lehet szóval, lehet tettel, gesztussal, 
természetes életörömmel, szorgalommal, a munka örömével, a gyermekek-
ben tükröződő áldozattal. A megingathatatlan erkölccsel, a mindennapok szi-
lárd eltökéltségével. Lehet művészettel, mosollyal. S ahogy itt Beer Miklós 
váci püspök üzente: a tornasorban ne csak a nálunk magasabbakra nézzünk, 

de az alacsonyabbakra is. Ő ezt az irgalmasság jegyében fejtette ki – Teréz 
anya szellemében –, és én továbbgondoltam, mert az igaz gondolat legfőbb 
erénye, jótéteménye, hogy továbbgondolható. Hol is állunk mi? Nagy erőket 
mozgósítanak az acsarkodó, bűntudatot gerjesztők, hogy az utolsók között 
láttassanak. S közülünk sokan lábujjhegyre állnának, talán mások vállára is 
kapaszkodnának, hogy előrébb kerüljünk. Nem kell! Egészen megfelelő he-
lyen állunk. Éppen a helyünkön. Ahogy egy tölgyfa áll az erdőben. Ambíció, 
munka, önbecsülés kell. Idegen tollakkal ékeskedés, majmolás, kishitűség 
nem kell. Mi csak akkor tudtunk nagyot alkotni, ha a saját lelkünket szaba-
dítottuk fel és önmagunkat valósítottuk meg. S elerőtlenedtünk, sőt buktunk 
is, ha mások ránk erőltetett elkábító céljait szolgáltuk.

A templomban férfiak beszéltek, de a csodát, mint mindig, a nők terítették 
körbe, a templom köré, a falu virágainak szirmaira. Mindig így volt. A pusz-
tán a sátor környékén is, itt bent, Európában is a ház, sőt egyház körül is. Ott 
ültek a padokban, ott sürögtek hajnal óta a konyhában is, ők vezényelték a 
gyönyörű népviseletbe öltözött fiatalokat, akik az ételt hozták, és ők nyug-
tatják majd meg finom szóval, simogatással akit lehet este – gyermeket és 
férfit –, ha már elillan ez a különös, adományos nap. Ők a nélkülözhetetlen 
láncszem az ősök és az utódok között.

Nagyapám testvére ennek a falunak volt a lelkipásztora a legnehezebb 
időkben. Feljegyezte, hogy 1945. június 28-án kapott egy oltárterítőt és egy 
miseruhát. Itt semmi sem maradt. És a mise a szétlőtt, szétvert templomban 
megtartatott. Miként most is. Nagyapámat internálták. De túlélte. Sem Köl-
csey, sem Vörösmarty, sem Ady nem halatta meg ezt a népet. Inkább élteti. 
S a sírásók? A hangjuk lassan elhal majd az időben. Nem hallhatják a harang 
bongását, és valahol majd egy magányos pillanatban lázadón megszólal ben-
nük: érdemes volt?
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