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A XIX. ROMHÁNYI ORVOSTALÁLKOZÓ ELŐADÁSAI

Kellermayer Miklós, egyetemi tanár, emeritus professor  
„Gyógyszer az örökhalál ellen.”

Gerendai Sándor, esperes, Szár község plébánosa
„Bingeni Szent Hildegart.”

Legeza József, teológus, görög katolikus parókus
„A magyar görögkatolikus egyház története, helyzete.” 

Rieger Tibor, szobrászművész
„A művészet szellemi alapjai a Koronázó palásttól napjainkig.”

Poór Gyula, egyetemi tanár, intézményi főigazgató
„A közjó előmozdításának szolgálata az ORFI-ban 
- Több mint kórház program.”

Emődy Levente, egyetemi tanár, emeritus professor 
„Romhányi György klinikopatológiai szemléletének 
példája az utódgenerációk számára.”

Kondákor István, egyetemi magántanár, ov. főorvos 
„A hívő orvos.”

Moderátor: 
Szelényi Zoltán, egyetemi tanár, emeritus professzor
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A XIX. szári Romhányi Orvostalálkozó programjának 
moderátori szövege, az előadók bemutatása 

2019.09.31

Dr. Szelényi Zoltán, egyetemi tanár, emeritus professzor

Üdvözlések: Németh Norbert, Szár község polgármestere

Kellermayer Miklós, professor emeritus

Előadásának címe: Gyógyszer az örökhalál ellen. 

Gerendai Sándor, esperes, a csákvári Szent Mihály főangyal 
templom plébánosa

Székesfehérváron szentelték pappá 1978-ban. Káplánként szolgált 
Ráckevén, majd Székesfehérváron. Adminisztrátor volt Isztiméren, 
plébános Fehérvárcsurgón. 

A kapucinus rend novíciusa, majd plébános Sárbogárdon, később 
Magyaralmáson, Móron. 2014-től Csákváron plébános, de ellátja 
Szárt, Vértesboglárt, 2018-tól pedig Környét, Várgesztest és 
Vértessomlót is.

Címzetes esperes 1997-től helyettes esperes 2007-2014, majd 2014-től 
esperes. 2012 és 2014 közötti időben a móri Szent Erzsébet Római 
Katolikus Általános Iskola püspöki biztosa.

Előadásának címe: Bingeni Szent Hildegárd
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Legeza József teológus, görög katolikus parókus

1981-ben szentelték pappá Nyíregyházán. Ugyanitt, majd Budán volt 
segédlelkész. 2002 óta parókusként szolgál Újpesten.

Egy lengyel eredetű családba született, amely családról közel 1000 
éve vannak dokumentumok. Magyarországra valamikor a XVII. 
század alatt kerültek, bár már néhány századdal korábban is voltak 
magyarországi kapcsolataik. Összesen 45 lelkész szolgált a család 
tagjai közül és közülük heten mártírok voltak.

Egyik jellemző kijelentése a következő volt: Sok mindent odaadnék 
az életemből, de a szenvedéseimet nem, mert életemet azok 
alakították leginkább jobb irányba.

Előadásának címe: A magyar görögkatolikus egyház története, 
helyzete

Rieger Tibor szobrászművész

1966-ban végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, mesterei: 
Szabó Iván és Pátzay Pál. Dante-pályázatot, Ravenna város 
díját nyerte el majd a salgótarjáni Tavaszi Tárlat díját, később 
az Ezüstgerely-pályázat fődíját. A Nemzetközi Dimitrov 
Emlékpályázaton diplomát kapott. 

Szobrászatának anyaga a kő és bronz, esetenként a fa. Kisplasztikák 
alkotásai mellett a 80-as évektől a monumentális, megbízásra 
készített, köztérre állított körplasztikák és középületeken elhelyezett 
domborművek váltak dominánssá munkásságában. Monumentális 
műveinek sorában kiemelkedő jelentőségű a Pannonhalmi Bencés 
Apátság bazilikájának millenniumi kapuja, a mosonmagyaróvári 56-
os emlékmű és a kecskeméti II. világháborús áldozatokra emlékező 
dombormű. 

Előadásának címe: A művészet szellemi alapja a koronázó 
palástunktól napjainkig
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Poór Gyula egyetemi tanár, intézményi főigazgató

A SOTE-n kapott általános orvosi diplomát. Belgyógyászatból, majd 
Reumatológiából szerzett szakvizsgát.

Tevékenységét 2000-től az ORFI-ban fejti ki, jelenleg főigazgató 
főorvos professzorként. Korábban a SOTE-n, a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen és az Orvostovábbképző 
Egyetemen volt professzor.

Tudományos publikációinak száma 500 feletti magyar és angol 
nyelven. Hat szakkönyv felkért szerzője és szerkesztője, 37 
könyvfejezet szerzője. 

Az MTA Bolyai Ösztöndíj szakértője, az MTA Környezet és 
Egészség Bizottságának volt elnöke 2011-től, titkára 2004-2011. Az 
International Osteoporosis Foundation Paget-projektjének európai 
vezetője 2005-2008 között. Az Európai Reumaellenes Liga (EULAR) 
két európai projektjében a board tagja

Számos OTKA és ETT pályázat nyert meg. Tanulmányútjai voltak 
Angliában és az USA-ban. Igen nagyszámú hazai és nemzetközi 
társaság, bizottság elnöke. 1994-től a Nemzeti Osteoporosis Program 
és az Országos Osteoporosis Központ vezetője.

Kitüntetései közül az Orvosi Hetilap Markusovszky díja, a Cseh 
Reumatológiai Társaság és a Purkinje Társaság tiszteletbeli tagsága 
emelhető ki, valamint a Batthyány-Strattmann díj, a Köztársaság 
Elnökének Érdemérme, a Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai 
Társaság életmű díja, MOTESZ-díj, a Magyar Érdemrend 
Középkeresztje. 

2018-ben az MTA levelező tagjává választották.

Előadásának címe: A közjó előmozdításának szolgálata az ORFI-
ban – Több mint kórház program
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Emődy Levente, emeritus professzor

„Summa cum laude” végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Az 
orvostudományok kandidátusa cím után 1993-ban az orvostudomány 
doktora lett. A POTE Mikrobiológiai intézetben tanszékvezető 
egyetemi tanár volt. Jelenleg emeritus professor ugyanott. 

Elméleti előadások és gyakorlati oktatás a PTE ÁOK-n az orvosi 
mikrobiológia és immunitástan tárgyköréből a magyar és angol 
nyelvű általános orvosképzésben és fogorvosképzésben. Több 
kreditpontos kurzust is tart. „Témavezető mester” címet nyert 1995-
ben. Több akkreditált doktori program témavezetője.

A kutatómunka a bakteriális fertőzések kór-fejlődésére, a 
mikroorganizmus és a gazdaszervezet kölcsönhatásaira, valamint 
a diagnosztikai módszerek fejlesztésére terjedt ki humán, állati 
és növényi kórokozók esetében. Eddigi munkái összesen mintegy 
120 eredeti közleményt eredményeztek. Publikációt eredményező 
kapcsolata van 19 külföldi intézménnyel.

Szakmai kitüntetéseiből a Széchenyi Professzori Ösztöndij, 
Manninger Emlékérem és a Szentágothai díj emelhető ki.

Előadásának címe: Romhányi György klinikopatológiai 
szemléletének példája az utódgenerációk számára: hivatástudat, 
felkészültség, perifériás látás, kreatív gondolkodás és etikai 
tartás.

Kondákor István, egyetemi magántanár, orvos főigazgató

Dr. Kondákor István 1990-ben szerzett orvosi diplomát a Pécsi 
Orvostudományi Egyetemen, neurológia és klinikai elektrofiziológia 
szakvizsgával rendelkezik, emellett a Hagyományos Kínai Orvoslás 
szakorvosa.
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A PTE Neurológiai Klinikán dolgozott 2007-ig orvosként, 
oktatóként és kutatóként. Eközben két évet dolgozott Svájcban, a 
Zürichi Egyetem Neurológiai Klinikáján. Tanulmányutakon, ill. 
nemzetközi továbbképzéseken és konferenciákon vett részt többek 
között Freiburgban, Tübingenben, Buenos Aires-ben, Párizsban, 
Londonban, Rómában, Eilatban, Amszterdamban, Barcelonában, 
Koppenhágában, Stockholmban és Kyotóban.

2007-2012 között a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Kórház 
Neurológiai Osztályának osztályvezető főorvosa volt

2010 óta egyetemi magántanár a Szegedi Tudományegyetemen. 
Jelenleg a szekszárdi Balassa János Megyei Kórház és Egyetemi 
Oktatókórház Neurológiai Osztályának osztályvezető főorvosa.

Előadásának címe: A hívő orvos
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Gerendai Sándor
esperes úr 

Bingeni Szent Hildegart
című előadásáról nem készült írásos anyag.
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Prof. Dr. Kellermayer Miklós 
egyetemi tanár, emeritus professzor

Gyógyszer az örökhalál ellen

 Ez az elnevezés lényegében Antiochiai Szent Ignáctól 
(cca: 30-107) származik. A fennmaradt 7 leveléből az Efezusiaknak 
írtban nevezi az Eucharisztiát, az „Oltáriszentséget”, az „Átváltoztatott 
Kenyeret” így: „halhatatlanság orvossága”- „gyógyszer a halál 
ellen”. Se a születési helye, se az ideje pontosan nem ismert, annyi 
bizonyos, hogy valamikor 30 körül az akkori Szíria területén volt ez. 
Él egy legenda, hogy ő lett volna az a kisfiú, akire Krisztus rámutatott, 
amikor ezt mondta:”Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, s 
nem lesztek olyanok, mint ez a gyermek, nem mentek be a mennyek 
országába.”(Mt 18, 3). 

 Tudom önző tett, hogy minden alkalommal a „megnyitó” 30 
percében tartok egy, rövid néhány perces „bevezető” előadást. Ezen 
„vétségem” alól, azzal próbálom magamat felmenteni, hogy talán 
tekinthető úgy, mint „fizetség”. „Fizetség” az előadók felkutatásáért, 
felkéréséért, a programok évenkénti összeállításáért. Úgy gondolom 
azonban, hogy van egy másik, ettől eltérő „mentségem” is. A 
„folytonosság” szolgálata! Ezekkel a rövid „bevezető” előadásokkal 
valóban a „folytonosság” fenntartását szeretném szolgálni. Senki 
előtt nem lehet kétséges, hogy ezeken a találkozókon, itt ebben a 
csodálatos kis templomban valami rejtélyes „folytonosság” van jelen, 
Romhányi György professzor úr titokzatos lelkisége, szellemisége!  
Ez nem a briliáns kórbonctani tudásából és legendás oktatói  
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karizmájából fakad, hanem a lelkének felfoghatatlan titokzatos 
kisugárzása, amivel mindenkit elbűvölt, ami engem személy szerint 
teljességgel átalakított. De ez az, amit Rétfalvi Sándor a ma élő 
legnagyszerűbb magyar szobrász belevarázsolt abba a csodálatos 
szoborba, ami Pécsett a „48-as” téren áll 2006. ősze óta. Ha tényleg 
tudni szeretnénk, mi is ez a kisugárzás, miben is gyökerezik, csak 
egy választ találunk, az értelem és a hit, az igazság tudása és a hit 
a Szentháromság Egy Istenben, ami maga a Szeretet, ez a forrás! 
Tehát a titok maga nem más, mint a Professzor úr folytonos szeretet 
kisugárzása, Krisztus szeretetének tovább sugárzása. Ehhez egy életen 
át élni kell és ő élte is Szent Ágoston intelmét: „Credo ut intelligam, 
intelligo ut credam” („Hiszek, hogy értsek, értek, hogy higgyek”), 
de mivel ő mindig tanított a felszólító mód talán még kifejezőbb is: 
„Crede ut intelligas, intellige ut credas!” („Higgy, hogy érts, érts, 
hogy higgy!”).

 Nagyon remélem, hogy a rövid előadásaim, amelyek szinte 
kivétel nélkül azt a pontot érintették, ahol a „feltárt igazságok”, az 
egzakt tudomány világa és a „szavakban kinyilatkoztatott igazságok” 
találkoznak, amikor a folytonos létezések egyszeri kezdetét bizonyító 
tudományos tények a számunkra soha meg nem ismerhető határt tárják 
elénk, vagyis amikor kötelezően beletorkollanak a teremtés tényébe, a 
Teremtő Isten létének bizonyosságába. Különösen izgalmas, amikor 
önmagunkban ennek a soha meg nem ismerhető határnak, a titoknak 
4 fokozatát ismerjük fel tagadhatatlan bizonyossággal. Az első, 
hogy hordozzuk magunkban az anyagi világ 13.7-13.8 milliárd évvel 
ezelőtti titokzatos egyszeri kezdetének bizonyosságát, hiszen atomok, 
molekulák a mi testünk elemei is. A második, hogy százezermilliárd 
élő sejt titokzatos „társadalma” a testünk. Az élőlény voltunkban a 
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3.5-4 milliárd évvel ezelőtt titokzatosan létrejött egyetlen élő sejttel, 
Darwin elnevezésében a „progeintorral” vagyunk összekapcsolva. 
Minden sejtünk ennek az első egyetlennek - ahogy minden élőlény 
- a „leszármazottja”. A harmadik az a tény, amit ma már biztosan 
tudunk, hogy volt hirtelen, titokzatosan létrejött első emberpár, akik 
nagyjából 150 ezer évvel ezelőtt Afrikában éltek, vagyis az emberi test 
létrejötte is külön bizonyítottan titok. Végül a negyedik, a legdöntőbb, 
az egyedüliségünk, a személy voltunk titka, az egyedüli módon kapott 
szabadságunk és a saját lelkünk titka.

 Az egyik rövid előadásomat külön Szent John Henry Newmannak 
(1801-1890) szenteltem, aki Darwinnak kortársa volt. Először anglikán 
püspök, utána katolikus pap, élete végén XIII. Leo pápa által bíborossá 
kreáltatott. Halála után 120 évvel XVI. Benedek pápa boldoggá, az 
elmúlt évben Ferenc pápa szentté avatta. Ő az, aki ránk, emberi 
személyekre a legpontosabb, legigazabb, „legtudományosabb” 
meghatározást fogalmazta meg:”Van két abszolút, s szembeszökően 
magától értetődő létező, én és az én Teremtőm”. Minden számunkra 
soha meg nem ismerhetőségi határ a két igazságtár, az „igaz tudomány 
világa” és a „szavakban kinyilatkoztatott igazságok” egymásba 
kapcsolódásának tere. Tehát teljesen bizonyos, hogy valóságosan 4 
ilyen csatlakozási pont van minden emberben! Ez akkor is igaz, ha 
eddig nem így tudta, nem így élte meg az emberek döntő sokasága! A 
4 titok fokozaton felül 2.000 év óta azonban van még kettő: Krisztus, 
az emberiség Megváltója, aki valóságos Isten és valóságos ember és az 
általa alapított „Egyedüli Gyógyító Intézmény”, az Egyház. 
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Antiochiai Szent Ignác meghatározása egészen pontos, sőt nem csak 
pontos, hanem végtelenül fontos is! Itt vagyunk a 3. évezred kezdetén, 
a 2. évtized végén és még mindig elhallgatjuk az igazságot, pedig itt, 
legalább itt, Romhányi György professzor úr lelki kisugárzásában 
tartott lelkigyakorlaton, manrézán ki kellene mondanunk, meg 
kellene élnünk, hogy a mi gyógyító intézményeinkben, klinikákon, 
kórházakban legyenek azok bárhol a világon, akár a leggazdagabb, 
legfejlettebbnek vélt országban, csak időt tudnak adni a betegeknek! Időt 
arra, hogy betérjenek abba a gyógyító intézménybe, ahol az „örökélet 
orvosságát” kaphatják meg. Krisztus világosan megmondta:”Én 
vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, 
örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.”(Jn 6, 51). 
És így pontosította:”Bizony, bizony, mondom nektek, ha nem eszitek 
az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De 
aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, s 
feltámasztom az utolsó napon.” (Jn 6, 53-54). Az Ő „Egyedüli Gyógyító 
Intézményében” megkapható ez a gyógyszer! Tehát ez nem vallási 
ügy, nem a katolikusok magánügye, hanem az egész emberiségnek 
legközpontibb ügye! Krisztus Gyógyító Intézményében „előállítják” 
ezt a gyógyszert, az „örökélet orvosságát”. A „megbetegedetteket” 
előtte előkészítik a „gyógyszer” bevételére. Előzőleg minden 
„gócot” itt el lehet távolítani, minden személyes vétkezéstől, bűntől 
itt előzőleg meg lehet szabadulni, feloldozást lehet nyerni. Ha kell 
a „góceltávolítást” is és a „gyógyszeres” kezelést is itt, ebben az 
„Egyedüli Gyógyító Intézményben” ismételni lehet! Azt kell pontosan 
tudni, hogy úgy, ahogy a bennünk lévő 4 titok esetében az „értelem 
és a hit” egymásba kapcsoltsága a teljes bizonyosság előfeltétele, itt is, 
nem csak a hit, hanem a teljes értelem közreműködése kell! 
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Ekkor rájövünk, hogy az „örökélet orvossága”, a „földi élet orvossága” 
is, az élethez, a szeretet gyakorlásához szükséges erő, energia van benne, 
tehát már az itteni, a földi életünk, az egész élővilág biztonságához, 
folytonosságához is nélkülözhetetlen.
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Legeza József 
teológus, görög katolikus parókus

 A magyar görögkatolikus egyház története, helyzete.

 A görög katolikusokról még a keresztény közösségek sem tudnak 
sokat Magyarországon. A katolikus egyházban melynek keretében a 
görög katolikusok élnek jelenlétüknek nincs különösebb jelentősége, 
mert itt Magyarországon mintegy hat millió római katolikus mellett 
csak körülbelül háromszázezer görög katolikus él. Ha azt is figyelembe 
vesszük, hogy mennyien élnek tudatosan görög katolikusként, akkor 
jelentőségük még kisebbnek tűnik. Érvényesen lehet mennünk görög 
katolikusoknak római szentmisére, litániára stb, ott is gyónhatunk, 
áldozhatunk. Nyilván kevesebb görög katolikus templom van még az 
ország kelet, észak-keleti részén is, és ha közelebb van a római katolikus 
templom, akkor oda mennek a hívek, fordítva ez nem nagyon fordul 
elő.

 A görög katolikusok aránya, ahogy említettem Magyarországon 
északi és keleti megyéiben magasabb, mint az ország többi részén. 
Ha azonban azt vesszük figyelembe, hogy a görög katolikusok a 
nyugati és a keleti egyház között helyezkedik el, és ez nemcsak 
földrajzi értelemben igaz, hanem a vallási életüket is ez jellemzi, 
akkor jelentőségük sokszorosan nagyobb annál, amit a számuk alapján 
gondolhatnánk. Ebben a helyzetben ugyanis mindenképpen vállalnunk 
kell a híd, az összekötő kapocs szerepét a keleti és a nyugati egyház 
között. Ennek ökumenikus szempontból van igen nagy jelentősége. 
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 Krisztus egyháza ugyanis alapítójának szándéka szerint egy és 
oszthatatlan. A valóságban azonban fájdalmasan megosztott. Szakadás 
van a katolikus és az ortodox egyház között is, amely 1054-ben vette 
kezdetét. A görög katolikusok különösen szívükön viselik ezt a 
kérdést, azon fáradoznak, hogy elősegítsék a szakadás megszüntetését. 
Tudatában vannak, hogy ez a cél szívügye a pápának is és az egyház 
minden tagjának. 

 Szent II. János Pál pápa azt mondta, az egyház két tüdővel 
lélegzik, az egyik a keleti, a másik a nyugati egyház, mivel „valóban 
hisszük – folytatja a Szentatya, - hogy a keleti egyházak tiszteletre 
méltó és ősi hagyománya Krisztus egyházának szerves részét alkotja, 
a katolikusok első feladata – írja a Szentatya - ennek megismerése.” 
/Kelet Világossága apostoli levél 1995-ben jelent meg./ A pápa 
Máriapócson 1991 augusztus 18-án görög katolikus liturgiát végzett.

 A keleti és a nyugati egyház között elfoglalt helyzetünk miatt 
az ortodox és a katolikus egyház felé is nagy jelentősége van annak 
a kérdésnek, hogy kik vagyunk mi görög katolikusok. Ők ugyanis 
úgy tekintenek ránk, mint akiket a katolikus egyház erőszakos térítő 
tevékenysége szakított el az ortodox egyháztól, sőt a katolikussá tett 
ortodoxokat még latinizálta is. Ez azt jelenti szemléletük szerint, hogy 
a latin szertartás elemeit vitték be a keleti szertartásba és ezzel együtt 
egyházjogi és teológiai kérdésekben is a keleti egyház szempontjából 
idegen elemek kerültek a görög katolikusok vallásos életébe.

 Már az előző püspökünk Szilárd atya is, de különösen a mostani 
főpásztorok Fülöp érsek, Athanáz és Ábel püspök atyák is erőteljesen 
azon igyekeznek a régi hagyományokhoz visszatérni és a latinizáló 
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elemeket elhagyni. E miatt nem lettünk kevesebben és nem lettünk 
kevésbé kedvesebbek a római katolikusok előtt, hisz nem az a cél, 
hogy uniformizálódjunk, hanem hogy színes legyen az egyház, mint 
a kertben is az a jó, ha sokféle virág van. A misszió lényege nem 
az, hogy többen legyünk, mint a reklám célja, hogy több fogyasztót 
szerezzen. A misszió célja az, hogy van egy kincs az egyház kezében 
– így a keleti egyházéban is – és örömmel szeretné szétosztani minél 
több embernek.

 Mit jelent a görög katolikus név? A szó kelet felé mutat, erre a 
görög jelző utal. Első pillanatra úgy tűnik, van nyugathoz kapcsolódó 
jelentése is, amit a katolikus szó jelez. Így figyelnünk kell a keletről és 
nyugatra utaló észrevételekre egyaránt. Bár a közvetlen képzettársítás 
valóban ez, a katolikus szó az egyház egyetemességét fejezi ki, tehát 
azt, ami keleten és nyugaton közös benne, azaz a közös lényegét.

 A katolikus jelző Antióchiai szent Ignácnak a szmirnai 
egyházhoz írott levelében fordul elő először. „Ahol a püspök, ott a 
gyülekezet, és ahol Krisztus, ott a katolikus egyház.”

 A görög katolikus hívő közösséget sokszor illetik az unitus /
egyesült/ jelzővel. Különösen az ortodox testvérektől lehet sokszor 
hallani e jelzőt. E mögött az a történelmi tény van, hogy a mai görög 
katolikusok uniós zsinatok közvetítésével hozták létre közvetlen 
kapcsolatukat Rómával. Ezek az uniós zsinatok a tridenti zsinat után 
jöttek létre az ellenreformáció légkörében. A tridenti zsinat 1545-től 
1563-ig tartott.

 Híveink ma legszívesebben a görög katolikus jelzővel szeretik 
jellemezni magukat. Ezzel először is kifejezik a keleti egyházzal való 
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kapcsolatukat. Ebbe beletartozik nemcsak a keleti szertartáshoz való 
tartozás tudata, hanem a keleti hagyományok ápolása, a keleti teológia 
iránti érdeklődés.

 A görög katolikus jelző azonban kifejezésre juttatja az egyetlen 
krisztusi egyházhoz való tartozás tudatát is, amelyet egyértelműen 
jellemez a szent Péter utódához való hűség. Ehhez nemcsak a 
pápa személyéhez való ragaszkodás tartozik, hanem a primátus 
intézményének elfogadása is. A pápa személye és hivatala nem a 
nyugati, hanem az egyetemes egyházhoz tartozik.

 Ennek érdekében a görög katolikusok is megkülönböztetett 
figyelmet szentelnek az egyházi tanító hivatal rendes 
megnyilatkozásainak, a pápai enciklikáknak, leveleknek egyéb 
írásoknak, amelyekkel szent Péter utóda a hívő élet elmélyítését segíti 
elő. AZ egyetlen egyházhoz való tartozás tudatához kapcsolódik 
az újabb teológia iránti érdeklődés, amelyet a görög katolikusok 
is sajátjuknak vallanak. Ez a katolikus egyháztudatból származó 
érdeklődés nem akadályozza azt, hogy a görög katolikusok szívügye 
legyen a szertartásuk szeretete, keleti hagyományaink ápolása, a 
különös figyelem és szeretet a keleti egyház lelkiség iránt.

 Magyarországon a görög katolikus hívek, ahogy mondtam, 
a legutóbbi évtizedekig az ország északi és észak-keleti megyéiben 
találhatók. Borsod, Abaúj-Zemplénben, Szabolcs-Szatmárban, 
Hajdú-Biharban. Aztán a munka lehetőségek hiánya a keleti, észajk-
keleti régiókból az embereket elvonzotta az ország nyugati részébe. 
Az ezerkilencszázhatvanas években alakult meg Pécsett, Kispesten, 
Újpesten, Rákoskeresztúron, Csepelen, Esztergomban, majd még 
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később Győrben, Dunaújvárosban, Veszprémben, Érden, Pomázon, 
Budaörsön, Budakeszin egy-egy görög katolikus egyházközség még, 
azután más vidéki nagyvárosokban, Szolnokon, Sopronban, mert 
előtte csak Pesten, a Rózsák terén és Budán, a Fő utcában volt görög 
katolikus egyházközség, ahogy említettem.

 Az országban egy görög katolikus egyházmegye volt egészen 
2015-ig Hajdúdorog névvel, ugyanis ők járták ki, hogy először a 
Munkácsi egyházmegye keretén belül önálló, egy külön helynökség 
legyen Hajdúdorog központtal, mert ebből a görög katolikus városból 
indult ki az egyházmegye felállítását kérelmező mozgalom is. 
Láthatjuk, hogy ennek a közösségnek igen jelentős szerepe volt a 
magyar görögkatolikusság történeti alakulásában, például 1911-ben 
háromezres zarándoklat ment Rómába a pápához, hogy kérje az önálló 
egyházmegye felállítását.

 Végül X. szent Piusz pápa 1912. június 8-ám a Christifideles 
Graeci kezdetű bullával megalakította a Hajdúdorogi egyházmegyét 
Debrecen székhellyel. Ugyanis Hajdúdorog nehezen megközelíthető, 
egyetlen vasútvonala van, a földet sajnálták a földművesek, hogy a 
sínek hasítsák keresztül. Ugyanígy járt Nagykálló is, amely Szabolcs 
megye székhelye volt összezsugorodott emiatt. Az impozáns 
megyeháza elmegyógyintézet lett.

 Első püspöke az új egyházmegyének Miklóssy István volt 1937-
ig, aztán 1939-től Dudás Miklós, később 1975-től Timkó Imre, 1981-
től Keresztes Szilárd, 2006-tól Kocsis Fülöp lett a püspök.

 Debrecenben volt egy sikertelen merénylet az első püspök ellen. 
Romániából 1914. február 23-án érkezett egy ismeretlen nevű, magát 
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görög katolikusnak nevező adományozótól postán, becsomagolva 
egy kegytárgy. A csomagban egy bomba volt. A bomba felrobbant a 
csomag felbontásakor. A püspök életét megkímélte, mert a helynök, 
a titkár és az egyházmegyei ügyész bontották fel a csomagot, 
akiknek az életét a bomba kioltotta. Az első püspök áttette székhelyét 
Nyíregyházára. Egészen 2011-ig tartott ez, amikor is megalakult a 
görög katolikus Metropólia, azaz érsekség Debrecen központtal. A 
metropólia, vagyis érsekség alá tartozik az akkor alakult nyíregyházi 
és miskolci egyházmegye. 

 Minden érsekséghez tartozik két püspökség, Egerhez a 
Debreceni és Nyíregyházi, Esztergomhoz a Pécsi és a Székesfehérvári, 
a Veszprémi érsekséghez a Szombathelyi és a Győri egyházmegye 
tartozik. A görög katolikus Metropóliához tartozik tehát a miskolci 
egyházmegye Orosz Athanáz miskolci és a nyíregyházi egyházmegye 
Szócska Ábel nyiregyházi püspök atyák vezetéséhez.

 Az Metropólia lelki központja Máriapócs. Itt működik a görög 
katolikus szerzetesek monostorai, a szent Bazil rend női és férfi 
ága. A bazilita atyák a kegyhez lelkipásztori ellátásban segítenek, 
gyóntatnak, végzik a szertartásokat, fogadják a zarándokokat. A 
nővérek szociális otthon vezetnek. Sajópálfalán is él néhány nővér, ők 
egy új egyházmegye által alapított a Feltámadt Krisztusról elnevezett 
szerzetes nővérek rendjéhez tartoznak, imádkozó és szemlélődő életet 
folytatnak, gyertyát öntenek, kegytárgyakat készítenek, és a kertjüket 
művelik.

 A papnevelő intézet Nyíregyházán működik. Itt tanulnak a görög 
katolikus papnövendékek zöme, de a Központi Szemináriumban is 
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készülnek néhányan a papságra, akik a Pázmány Péter Hittudományi 
Akadémián tanulnak, de Rómában és más különféle városokban is 
tanulnak néhányan. A papi utánpótlás hiánya miatt mi is szenvedünk, 
de talán nincs annyira paphiány, mint más egyházmegyékben.

 Keresztvetésünk egy kicsit más, mint a római katolikusoké, jobb 
kezünk három ujját összetesszük, a másik kettőt tenyerünkbe hajtjuk. 
A keresztjel vízszintes szárát a jobb vállunktól a bal vállig „húzzuk 
meg” kézmozdulatunkkal. A három összetett ujj a Szentháromsága, a 
két behajtott ujj Jézus Krisztus isteni és emberi természetére utal.

 A templomban mi nem térdhajtással, hanem mély meghajlással, 
metániával köszöntjük Jézust a tabernákulumban lévő oltáriszentségben. 
Általában „Dicsőség Jézus Krisztusnak” – köszönünk egymásnak, 
amire a felelet „Dicsőség mindörökké!” Húsvétkor és utána 
mennybemenetelig „Feltámadt Krisztus” a köszönésünk, amire a 
válasz „Valóban feltámadt!” Karácsonykor: „Krisztus születik!” - 
„Dicsőítsétek!” a válasz. Evangélium és keresztcsókoláskor: Krisztus 
közöttünk! A válasz: „Van és lesz!”

 A görög katolikus papok házasodhatnak. Ennek a pappá szentelés 
előtt kell megtörténnie. A felszentelt pap már nem házasodhat, még 
akkor sem, ha özvegyen marad. A papi nőtlenséggel és nősüléssel 
kapcsolatos hagyományok az ortodox egyházban is hasonlóak.

 Ha imádkozik egy nyugati ember, Isten elé áll és párbeszédet 
folytat vele. A keleti ember szerint úgy se tudok szebbet mondani, 
mint amit az Isten mondott nekünk, és azt imádkozza vissza, amit Ő 
mondott, vagyis a Szentírás szövegeivel átitatott liturgikus szövegeket 
mondja vissza. 
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 Ötvenszer szerepel a szent liturgiánkban az irgalom szó. 
Az irgalom azt a magatartást jelzi, ahogy az anyaméh viselkedik 
a magzattal. Ahogy anyaméh védi, táplálja, óvja a magzatot és 
alkalmassá teszi a magzatot a földi életre, úgy teszi az Isten irgalma 
alkalmassá az embert a mennyei életre. És ez egy feladatot is ró ránk. 
Ahogy a magzat rá hagyatkozik, együtt él az anyaméhhel, úgy kell 
nekünk ráhagyatkozni az Isten irgalmára. 

 Úgy tűnik a keleti szertartásban nincs helye az egyéni 
gondolatoknak. De ez nem így van, mert az előírt ima alá „toljuk” a saját 
dolgainkat, kívánságainkat stb. Például ahogy a Miatyánk szövege alá 
„helyezzük” egyéni dolgainkat, úgy „helyezzük” idézőjelben mondom 
a saját dolgainkat a kötött liturgikus szövegek alá. Erre jó példa, hogy 
a Miatyánk ki tudja fejezni a boldogságának tetőfokán levő házasuló 
jegyespár érzéseit épp úgy, mint szomorúságának mélypontján lévő 
gyászolók érzéseit is.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, most pedig engedjék meg, hogy 
elénekeljem a húsvéti tropárunkat: Feltámadt Krisztus halottaiból, 
legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek éneket ajándékozott.
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Rieger Tibor 
szobrászművész

A művészet szellemi alapjai a Koronázó palásttól napjainkig.

A művészet szellemi alapjai a koronázó palásttól napjainkig.

 Engedtessék meg, hogy kicsit hosszabban de így is csak nagyon 
hézagosan beszéljek a koronázó palástunkról. Mint képzőművész főleg 
megérzéseimre hagyatkozom, no meg arra a mágikus hatásra amely 
arra ösztönzött, hogy 2000-2004 között megbízás nélkül elkészítsem a 
koronázó palástot bronz domborműben megjelenítve. Beleélve magam 
a korba, egyes részeit újrafogalmazva és a már nem látható részeket 
láthatóvá téve. Azon túl, hogy saját örömömre készítettem, bíztam 
abban, hogy ezzel mások figyelmét is felhívom erre a Szt. István kori 
szakrális értékünkre. Ez a művem ma a Budai Várban, a Kapisztrán 
téren a Mária Magdolna templomrom apszisában látható. Aki teheti 
nézze meg!

 1031-et írtunk, amikor Szt. István és Gizella királyné a fehérvári, 
akkor még épülő Szűz Mária templom egyik oltárára ünnepélyesen 
elhelyezték a királyi ajándékot, a csodálatosan szép miseruhát. Az 
oltárra helyezéssel is kifejezve, hogy hálájukkal a Mindenhatóhoz 
fordulnak. Hálával azért, hogy a magyarok győzelmet arattak a 
németek fölött. 124 évvel a pozsonyi csata után, mikor is szintén 
ott volt a végveszély, hogy a magyarságot végleg elnyeli a germán 
tenger. Mámorítóan boldog örömünnep lehetett volna ez a győzelmi 
hálaadó mise. De nem volt az. Szörnyű tragédia vetett mély árnyékot 
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az ünnepségre. Államalapító királyunk már Szt. Imre herceg nélkül, 
a nagyreményű utód nélkül állhatott az oltár előtt. Úgy vélem, hogy 
ennek a casulának (amit később palásttá alakítottak) az ünnepélyes 
átadása oly drámai esemény lehetett, mely az azon résztvevőkben 
igen mély nyomot hagyhatott és ennek emlékezete tovább öröklődött 
a későbbi királyi udvarokban. Azon túl, hogy Szt. Istvánhoz kötődik 
a palást, talán ennek is lehet szerepe abban, hogy nálunk a koronázási 
szertartásokban a palástnak jelentősebb szerepe alakult ki, mint 
más országok koronázó ritusában. Itt azért megjegyzem, hogy pont 
a koronázó palástunk van múzeumban elhelyezve. Pedig bizonyos, 
hogy minden kétséget kizáróan Szt. Istvánhoz kötődik és csak a többi 
koronázási jelvény van a Parlamentben kiemelt ünnepélyességgel 
elhelyezve. Pedig a jogar és az országalma bizonyosan későbbi korban 
készült. A Szt. Korona eredetéről és koráról pedig sok elmélet született, 
melyeket sokan vitatnak. Ebben a kérdésben teljes megnyugvás még 
nincs. Koronázó palástunk szakralitását még az is erősíti, hogy pont ez 
a legesendőbb anyag, a textil közel ezer évet bírt ki, közben még földbe 
ásva is, miközben Szt. István korából szinte minden elpusztult. Még a 
kövekből is alig- alig maradt valami, ami jellemző a mi történelmünkre. 
Számomra ez maga a csoda. És ha azt akarjuk tudni, hogy milyen 
volt Szt. István udvarának szellemisége, akkor arról a legtöbbet ez 
a koronázó palást árulja el nekünk. A legenda szerint a palástot a 
veszprémi apácák szőtték és ilyen módon még az is elképzelhető, hogy 
maga Gizella királyné is részt vett benne. Azonban itt nem szabad 
műkedvelő, hímezgető apácákra gondolni, hanem csakis egy a korban 
nagyon magas színvonalú szövőműhelyről lehet szó, amely képes volt 
erre a magas színvonalra. E korban egyébként voltak céhekbe tömörült 
takácsműhelyek. Erre utal például az éppen Veszprém megyei Takácsi 
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falunév is. A koronázó palást létrehozója azonban véleményem szerint 
csakis egy, az Egyház magas igényeit ellátó szövőműhely lehetett, 
mely számára az igen magas bizánci kultúra is ismert volt, de nem 
csak színvonalban, hanem mennyiségben is jelentős számú miseruhák 
készülhettek a nyilvánvalóan nagyszámú igényen túl a palástunkra 
rávarrt más miseruhákból kivett foltok is ezt mutatják. De bármilyen 
magas színvonalú műhelyről is beszélünk,hiba lenne ezt a remekművet 
egyszerűen egy műhelynek vagy pláne egy személynek tulajdonítani. 
Erre a korra nem az indivídum teljesítménye vagy önkifejezése volt 
a jellemző. Ami itt megjelenik az a Szt. István udvarában megjelenő 
szellemiség. Minden bizonnyal itt egy nagyon kontemplatív szellemű 
teológus vázolta föl a tematikát szavakban és fő szerkezetében, aki 
képviselte a királyi udvar szellemi világát. Majd egy kitűnő rajzkészségű 
mester előrajzolhatta az egyes képmezőket, majd beszerezve a bizánci 
selymeket, aranyszálakat és fonalakat, a kiváló szövők vagy apácák 
kivitelezték a művet. Tehát ahogyan később egy katedrális építésénél 
a sarokkő faragójától az építés vezetőjéig mindenki érezhette, hogy 
katedrálist épít, úgy itt is hasonlóan készülhetett a mű. Természetesen 
a tematika is fontos de önmagában ez nem elég a nagy műhöz. A formai 
eszközök egyes részletekben délnémet hatást mutatnak de gondoljunk 
arra, hogy ekkor még ősi hitvilágunk nem merülhetett feledésbe, 
minden tiltás ellenére. Hiszen az áttérés is egy hosszú folyamat volt 
hazánkban. Így egy mélyen mitikus hitvilágba lett beoltva a keresztény 
hit. Talán nem alaptalan a feltevés, hogy ezzel magyarázható, hogy az 
európai uralkodó dinasztiák közül éppen az árpádházi királyok adták 
legtöbb szentet Európának, mert nem szűrődhetett be a kissé léha 
hellén világ hatása, hanem egy ennél szigorúbb mitikus világképből 
indultak. Tehát így mi vettük ebben a korban a legkomolyabban a 
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kereszténységet és én ezt a komolyságot érzem a palástunkon. Ha most 
azt a kérdést tesszük föl, hogy miről szól a palást, helyesebb ezt úgy 
tenni, hogy miről szól a casula? A palást ugyanis síkban jelenik meg, 
az eredeti casula forma viszont térben, a maga sátor formájában. A 
12. század második felében, amikor ez a drasztikus átalakítás történt 
az elülső részen egy sávot ki kellett vágni, hogy az ott lévő golgotai 
áldozat képe és az alatta lévő Krisztus színeváltozása kép ne jelenjen 
meg kettévágva. Így azok ma nem láthatóak. Csak zárójelben jegyzem 
meg, hogy a casula átalakítói mintha veszítettek volna a Szt. István 
kori tudásból Ha most elképzeljük, hogy ezt a miseruhát a főpapra 
öltik, akkor azt látják a vele szemben állók, hogy legfelül a miséző pap 
szív fölött kis négyzetes mezőben a golgotai áldozat jelenik meg, mint 
a legfőbb intelem. Örök példa, hogy életünket áldozatban kell eltölteni. 
„ Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte” Áldozat, 
amely szeretet a szívben. Ha viszont hátulról látjuk a miseruhát, 
legfelül az Atyaistent szimbolizáló áldó kezeket látjuk. Innen árad ki 
minden. A hierarchikus rend legfőbb alapja. Az abszolút rend. Minden 
más már csak rendszer lehet. Rendszer, ami majd egyszer felbomlik. 
A miseruhát hátulról nézve nagy villáskereszt osztja részekre és az 
Y ágai közötti háromszög alakú terület, ahol az Atyaisten áldó kezei 
sugároznak, az Égi szférát látjuk. Mandorlában ábrázolva Krisztus 
a mennyei király, másik oldalon az Égbe emelt Mária és középen a 
győzedelmes Krisztus angyalokkal, evangélista szimbólumokkal és 
ha visszalépünk a casula elejére ott az előbb említett Golgotai áldozat 
alatt egy mandorlában Jézus színeváltozását látjuk. Ha innen elindulva 
az óramutató járásával megegyezően körbejárjuk egy sávban a 
casulát, próféták sorát látjuk. Egy negyed fordulattal a próféták között 
Krisztus jelenik meg előttünk, principium et finis felirattal. Újabb 
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negyed fordulat a prófétákkal, amikor félúton vagyunk és két Krisztus 
ábrázolást látunk egymás fölötti mandorlában. Az alsó a trónoló, 
uralkodó Krisztus, felette pedig a már előbb említett győzedelmes 
Krisztus, a 91-ik zsoltárt idézve, oroszlánra és sárkányra taposva. Egyik 
kezében hosszú szárú kereszt, mint pásztorbot. A másik kezében, hogy 
mi van, csak találgatják. Én lélekszimbólumot látok benne stilizált 
pólyás képében. Gondoljunk Szt. István szarkofágjára, ahol egy 
angyal pólyás képében viszi Szt. István lelkét az Égbe. Tovább haladva 
a próféták kíséretében 3/4-ed fordulatnál újabb Krisztus ábrázolás alfa 
és omega jelekkel. Tehát ismét a kezdet és a vég hangsúlyozása. Majd 
újabb negyed fordulat a prófétákkal és visszatalálunk oda ahonnan 
elindultunk, Istenhez. Íme az alfa és omega!

 Aztán a próféták sora alatt egy újabb igen gazdag Mennyei 
Jeruzsálem ábrázolás, amely sávosan körbe visz bennünket. Az Égi 
Város 12 díszes kapuzattal ékes tornyokkal, bennük 12 apostollal. 
A tornyok körül nyüzsgő emberkék, a legkülönbözőbb szerepekben 
érzékeltetik a földi világot. Különös, hogy az égi Jeruzsálem és a 
földi világ mennyire együtt jelenik meg. Bár az apostolok belül, 
a földi sokaság kívül. Ily módon is egy kozmikus világábrázolás 
jelenik meg előttünk a Mindenség egységéről. Aztán a Mennyei 
Jeruzsálem sor alatt még egy sor jelenik meg, a mártír szentek sora 
medalionokban elhelyezve. Jelentőséggel bír, hogy Szt. István és 
Boldog Gizella itt jelennek meg. Feltételezem, hogy Szt. István nem 
engedte meg, hogy külön kiemelt helyen jelenítsék meg, mert tudta, 
hogy a nép élén állni, áldozatot jelent, amihez a mártírok lelkülete 
kell. A mártírok sora alatt még egy sor volt, ami ma már nem látható. 
Egyes feltevések szerint ott is egy medalion sor volt. Én ezt kétlem. De 
így is, megcsonkított állapotában is elképesztően gazdag ábrázolások 



30

és díszítések láthatóak, melyekről most nem beszéltem. Azonban itt 
szeretnék egy tévhitet eloszlatni. Manapság az a közhiedelem, hogy 
erre azért volt szükség, mert a korabeli hívek nem tudtak olvasni. 
Nohát ez nem így van. Gondoljuk el, ha ezt a casulát ráadták a miséző 
főpapra, akkor sűrű függőleges redőzet jött létre, sőt a karoknál még 
keresztirányú gyűrődések is, mivel a miséző papnak a kezét végig 
orante tartásban kellett tartania. Így aztán a hívek az ábrázolatokból 
semmit sem láthattak. Kivéve elöl a szív fölött a golgotai áldozatot és 
hátul az Atyaisten áldást osztó kezét, de többet aligha. Nyilvánvaló 
tehát, hogy a korabeli alkotók előtt a feladatuk imádságos hódolat 
volt a Mindenható előtt és nem tetszeniakarás a többi ember számára. 
Ugyanúgy ahogyan később a gótikus katedrálisokban is remekműveket 
alkottak oda, ahol az emberek nem is láthatták. Mintha ars poétikájuk 
lett volna a korabeli mestereknek a Szt. Pál-i gondolat: „Bizonyára, ha 
még embereknek akarnék tetszeni, Isten szolgája nem lennék”.

 Ha most ebből a korból indulva végigtekintünk az évszázadokon 
egészen napjainkig, azt látjuk, hogy a középkor volt messze a 
leghosszabb, melyben ugyan voltak a kereszténységet beárnyékoló sötét 
hatalmi harcok és súlyos tévedések, de ott volt az egész kereszténységre 
hatás kifejtő szentek sokasága és így ez a kor még tudott egylelkű lenni 
és ez az unanimitás tette a népet is igazán néppé és létezett a néplélek. 
Ezt a nagy kort követte egy viszonylag rövid de hatalmas fordulatot 
jelentő reneszánsz, melyet még kornak sem neveznék. Hatása azonban 
napjainkig tart. Példának tekinteni a görögséget de nem az archaikus 
görögöket hanem a hellén életévező világot. Aztán következetett egy új 
nagy reményekkel teli kor a barokk kor. Az ellenreformációval kísért 
hatalmas és diadalmas érzésekkel teli barokk kor, de a rokokóval ez is 
leáldozott. Ami ezután következett, az új kor és abban a stílusok, azok 
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egyikét sem lehet már kornak tekinteni, csak ilyen olyan izmusnak, 
mint klasszicizmus, romanticizmus, realizmus, historizmus. Ez már az 
új kor világa. Majd a 20. századi avantgarde, neoklasszicizmus egyre 
rövidebb kifutási idővel. Gyakran világmegváltó teátrális kiáltvánnyal, 
mint például a szürrealizmus, mert úgy gondolták, hogy ha André 
Breton és Freud az élükre állnak, megválthatják világot, de aztán már 
az izmusok sem jöttek csak ilyen olyan divatok. Az opartban például 
tényleg szó szerint, mert egy nyáron át a divat csak erről szólt. Már 
a középkorban is a gótika rövidebb volt mint a román kor, de az azt 
követő intervallumok már vészesen egyre rövidebbek. A 20. századtól 
mintha az idő egyre jobban gyorsulna. Mint az elkényeztetett gyerek 
a játékait egyre gyorsabban eldobja és újat akar, mindig újat, mert ez 
a haladás, de hogy hova azt nem tudja. Hacsak azt nem hiszi, hogy ez 
vezet a mennyországba. Napjainkban pedig mintha kifogytak volna az 
ötletek. A modern műveket nézegetve egyre gyakrabban érzem, hogy 
ezt mintha már láttam volna valahol. Ha az idő az örök elfelejtése, 
ez a gyorsuló idő még inkább az. A mai deszakralizált világ már 
csak elméletekből kiinduló művészetéből most csak véletlenszerűen 
vegyünk egy példát. Mondrian festészetét a 20. század elejéről. 
Függőlegesekkel és vízszintesekkel osztott színes képmezőket látunk 
és ezek variációit. Ez azért is szerencsés példa, mert ez a fajta festészet 
a mai napi sikeresen tovább él. A nem tudom hányadik követő is 
babérokat arat. A szakmai zsargonban csak gunyorosan csíkfestőként 
emlegetik őket. Az ideológia világos és tetszetős: Megszabadulni 
minden sallangtól, a természet utánzásától, minden irodalmiságtól. A 
művészetben is a racionális megfontolás érvényesül és valóban létrejön 
egy tiszta, steril világ. Én azért itt megjegyzem, hogy a Jóisten mentsen 
meg bennünket a racionális művészettől, mert én a fertőtlenítő szagától, 
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ami ugyan steril, mégis jobban szeretem a virágillatot. De nézzük meg, 
hogy kiknek is készülnek ezek a művek. Számomra ugyanis a mű és 
befogadója összetartoznak. A művet a befogadójukkal együtt érdemes 
vizsgálni, mert ebből derül ki annak morális értéke. Ezt az absztrakt 
vagy mondjuk inkább nonfiguratív művészetet gyakran az igen gazdag 
pénzvilág luxuskörnyezetében látni. Ebbe a földi létbe beleragadt 
társadalom elitje pedig szívesen látja e műveket sznobságán túl azért 
is, mert ezek a művek nem fogják komfort érzetéből kizökkenteni, 
nem fogják megrendíteni, nem váltanak ki katarzist bennük. Vagyis 
nem fogják életélvezetében megzavarni. Íme a szellemi kiüresedés. 
És itt szeretném még az Új kor egy másik jelenségére is felhívni a 
figyelmet. A 19. században megjelent a kiállítás intézménye, melynek 
sok művész örülhetett, hiszen ott esetleg megvették a művét és ez az 
egzisztenciális kérdés mindig is fontos volt. Csakhogy ott a polgárság 
ízlése döntötte el, hogy kit vesznek be és kit zsűriznek ki. Így aztán 
a párizsi Szalonban Cézanne-t is simán kizsűrizték. Majd kialakult 
a műkereskedelem az egyre nagyobb profit reményében műértő 
kritikusokkal felvértezve. A pénzvilág azonban előbb utóbb mindent 
elront. Talán a művészet templomából is ostorral kellene kiűzni 
a kufárokat, ha lehetne. A kiállítások mellett azonban továbbra is 
születnek köztéri alkotások is. Hogy milyenek, az azon múlik, hogy 
ki a megrendelő és kit választ az alkotás létrehozásához. Elsősorban 
a szobrászatban így alakult ki a kettősség, ami szerint teljesen más 
szellemiségű műveket látunk a kiállításokon és mást a köztereken. 
Míg a kiállításokon többnyire modern törekvésekkel találkozunk, 
gyakran nonfiguratív plasztikákkal, addig a köztereken főleg figurális 
ábrázolásokkal, melyeket a műkritika többnyire negligál. Ez azért nem 
ok nélkül történik és nem csak az alkotók felelősök ezért. Az emberek 
nagy része nem képes a különbséget meglátni egy Donatello szobor 



33

és egy mai naturalista ábrázolás között. Többnyire a téma a fontos 
számukra. Pedig egy dalnál is a dallam a fontosabb, nem a szövege. 
Edgar Degas a nagyszerű festő, aki szeretett volna költő is lenni és 
Mallarménak elpanaszolta hogy benne pedig milyen nagy érzések 
vannak, mégsem sikerül neki azt átadni. Mallarmé megjegyezte, 
hogy a nagy verseket nem nagy érzéssekkel írják, hanem pontos 
szavakkal. A szobornál sincs ez másként. A tiszta szép formák ritmusa 
változatossága, arányai, ahogyan a térben megjelenik, ez jelenti a titkot. 
Ugyan a természetből indul ki (honnan is máshonnan?), de a természeti 
képet felemeli, a valóság égi másává teszi és így válik szoborrá a maga 
tárgyi egzisztenciájában. Ez azonban ma csak kevés műről mondható 
el. Régebben még mindenki tudta, hogy a panoptikum figurái nem 
szobrok. Ma pedig ezek a panoptikum figurák, mint utcaszobrok 
bronzba öntve ellepik a világ városait. Jellemzőjük, hogy lent vannak 
az utca szintjén. Ha jeles személyiséget ábrázol le lehessen ülni mellé, 
vagy akár a nyakába ülni jópofáskodni vele. Csak nehogy kiemeljük 
vagy pláne fölemeljük a mi hétköznapjainkból. Ez az egalitárius 
szemlélet, az eltorzult demokrácia, ahol semmi sem szent, mindent 
meg lehet kérdőjelezni. Tejed a bugyutaság ahol az emberek már saját 
magukat sem veszik komolyan, de elvárnák, hogy mások komolyan 
vegyék őket. Vágyódás az érdekesre az izgalmasra a mindenáron 
újszerűre, ami még sose volt. Lényeg a szellemeskedés, amire Pascal 
azt mondta, hogy „a szellemeskedés gyenge jellemre vall” Ez a jelenség 
persze régebben is megvolt, zsánernek hívták. A kispolgárság, kiknek 
életideálja a tele has, az ő sajátos műfaja ez. Csakhogy ez a lakások 
szekrényein olcsó, édeskés kerámia vagy porcelán nipp formájában 
privát ügy, ne bántsuk őket ezért. Ma pedig a zsáner ott van a városok 
reprezentatív terein drága nemes anyagokban kivitelezve. Szellemi 
alapjaiban pedig sokkal ártalmasabb mint a vitrinek polcain bájos kicsi 
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társai. Mintha már az egész társadalom kispolgárivá vált volna. Olykor 
előfordul, hogy az utcaszobor szakmailag kitűnő. Mondhatni virtuóz 
módon megoldott. Ez azonban nem jelent mást, minthogy a szobrászt 
a Jó Isten tehetséggel áldotta meg de ő azt aprópénzre váltotta.

 No most ennyi panaszáradat után, összehasonlítva Szt. István 
korát a mienkkel mégis azt kell mondanom, nem reménytelen a 
helyzet, mert vannak szép számmal olyanok akik a szellemvilág 
óceánjában nem tévednek el, magas intellektussal rendelkeznek, látják 
a kereszténység igazságát, az egyetlen járható utat a történelmünk 
tapasztalatát átérezve erőteljesebben mint valaha és vannak látomásos 
alkotók napjainkban is. Igaz még kevesen. De vannak és bízom benne, 
hogy lesznek is és amikor egy katartikus élményt nyújtó művel 
találkozom, úgy érzem a Jó Isten, a Jó Pásztor terelget bennünket.
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Emődy Levente  
emeritus egyetemi tanár 

Romhányi György klinikopatológiai szemléletének példája az 
utódgenerációk számára: hivatástudat, felkészültség, perifériás 

látás, kreatív gondolkodás, etikai tartás

 Nagy örömmel fogadtam el a felkérést, hogy Romhányi György 
professzorhoz fűződő emlékeimről beszéljek a szülőhelyén immár 19-
ik alkalommal megrendezett Romhányi orvostalálkozón. A felkérésért 
ezúton is köszönetet mondok Montz Ferencné elnök asszonynak és 
Kellermayer Miklós professzor úrnak.

 Mint elsőéves orvostanhallgató léptem először az anatómia, 
kórbonctan és igazságügyi orvostan oktatását akkoriban szolgáló 
Dischka Győző utcai épületbe. Már maga az épület az „Mens sana 
in coropore sano/Ép testben ép lélek” latin mondás szimbólumát 
testesítette meg, mivel a szellemi gyarapodást szolgáló egyetemi 
funkciója előtt városi tornacsarnokként segítette a helyi lakosság 
fizikai épülését. A három tantárgy közös előadótermének falán 
a szakmai elődök tiszteltének jeleként – bizonyára monarchikus 
hagyományokra is tekintettel – a „Második Bécsi Orvosi Iskola” 
olyan híres képviselőinek kerámia plakettjeivel találkoztunk, mint 
Joseph Hyrtl anatómia professzor, Karl von Rokitansky kórbonctan 
professzor és Semmelweis Ignác szülész – meggyőződésem szerint 
inkább szülészetet és kórbonctant egyaránt művelő klinikopathológus 
- tanársegéd. Akkor még nem tudatosult bennem, hogy valójában 
az orvosi gondolkodás legfontosabb szempontját a három személy 
közül ő képviselte. Az épületben oktatott három tantárgyra utalt 
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a tanterem másik falán látható latin szentencia is: „Hic mortui 
vivos docent”. Ez a közmondás adta az alapját az első két évben az 
emberi szervezet alaktani megismerésének, majd harmadévben a 
kóros folyamatok által okozott elváltozások tanulmányozásának. A 
később leírtakat megelőzően már itt fontosnak tartom leszögezni, 
hogy a Romhányi-féle kórbonctan oktatás a klinikopatológia igazi 
mintapéldája volt előadásait és a bonctermi gyakorlatokat tekintve 
is. Nem tankönyvszerűen, hanem esetközpontú megközelítéssel 
oktatott. Nem tankönyv vagy jegyzetek, hanem előadásai alapján 
kaptunk muníciót a vizsgára, mondhatjuk úgy is, hogy Kölcsey 
parainéziséhez hasonlóan útravalót az orvosi hivatásra. Oktatói 
személyiségének különlegességét és egyediségét, gondolatainak 
vibrálását, foglalkozásai hangulatát lehetetlen írásban visszaadni. 
Akiket oktatott, mindnyájan rendelkezünk személyes élményekkel, 
amelyeket az előadásokon az évfolyam szintjén, a gyakorlatokon a 
csoportra vonatkozóan, vagy akár konkrétan személyünkre szólóan 
kaptunk tőle. Lazaságról szó sem lehetett, mivel a kérdéseit sokszor 
nem csak úgy általában tette fel gyakorlatilag bármelyikünktől választ 
várva, hanem valamelyikünkkel szemkontataktust létesítve, ujját 
arra a személyre irányítva adta. Ezekből a kérdésekből szakmailag 
és emberileg rengeteget profitáltunk, gondolkodni tanított. Nem 
ritkán humoros helyzetek adódtak, esetenként a válaszaink miatt 
pironkodnunk is kellett. Harmadév előtt még csak a felsőbb évesek 
beszámolóiból voltak információink róla. A medikus összejöveteleken 
legtöbbször őt idézték, az elmaradhatatlan imitálási programpontban 
a többi professzornál sokkal gyakrabban utánozták, pontosabban 
próbálták utánozni. Alkalmanként a közös oktatási épületben, 
ritkábban a városban láttuk. Az utcán gyors léptekkel, cipőjével az 
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aszfaltot csaknem súrolva, szinte dallamtalanul fütyörészve haladt. Az 
volt a benyomásom, hogy ilyenkor a dallamra nem is figyelt, inkább a 
gondolataival volt elfoglalva. 

 A harmadik évfolyamra eljutva nagy várakozásokkal 
tekintettünk az előadásai elé. Katalógust sohasem tartott, de erre nem 
is volt szüksége. Már az első szemeszter közepén a több, mint 150 fős 
évfolyamon mindenkit a nevén szólított. Mindenkinek állandó helye 
volt a tanteremben, ezért az üres hely alapján a hiányzó személyt a 
neve ismeretében rögtön azonosítani tudta. 

 Ő volt az egyetlen professzor, aki minden gyakorlati foglalkozást 
is meglátogatott az összes csoport esetében. Akkoriban szinte 
mindennapos volt, hogy a vezető klinikusok munkatársaikkal együtt 
jelen voltak a boncoláson, leggyakrabban Hámori belgyógyász és 
Környey ideggyógyász professzorok. Ők természetesen a kórtörténet 
birtokában vettek részt a Romhányi professzorral tartott konzultációkon. 
A professzorok közötti magas szintű rögtönzött klinikopatológiai 
értekezés egész hallgatói időszakom egyik legstimulálóbb eseménye 
volt. 

 Az írásom elején említett személyek közül nem a kórboncnok 
Rokitanskyt, hanem Semmelweis Ignácot tartom Romhányi György 
szellemi elődjének, amit ott a vastag betűs kiemeléssel is igyekeztem 
hangsúlyozni. Bocsájtsa meg nekem az olvasó, de nem tudok ellenállni 
annak a tudományosan nem igazolható, de szilárd meggyőződésemnek, 
hogy Semmelweis helyében, az adott szituációban Romhányi professzor 
is felismerte volna azt a tényt, hogy a gyermekágyi láz kóroka a 
boncolás közvetítésével kerül a gyermekágyas asszonyok szervezetébe. 
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A bonctermi sérülést követően elhunyt Jakob Kolletschka igazságügyi 
orvostan professzor és a gyermekágyi láz áldozatainak kórbonctani 
diagnózisa egyaránt gennyvérűség volt, ahogy azt a boncolást végző 
Rokitansky is megállapította. Ő, valamint a boncoláson részt vevő, vagy 
a boncleletet biztosan ismerő többi professzor mind kiváló szakember 
volt, de egyikükben sem merült fel, hogy betegségek forrása közös 
lenne. Nem volt meg bennük a Romhányi professzor által sokszor 
emlegetett asszociációs készség és a szükséges perifériás látás, ami 
a serendipity jellegű felismerések alapfeltétele. Utóbbi, amiről szintén 
Romhányi professzortól hallottam először, azt jelenti, hogy a véletlen 
adta lehetőséget felismerve valaki az eredeti célkitűzésétől eltérő, annál 
akár jelentősebb nem várt felfedezésre jut. Semmelweis rendelkezett 
az ehhez szükséges képességgel. Ő túllátott az éppen vizsgált eseten, 
megtalálta bennük a közöset, nevezetesen a kórerdet azonosságát. Sehol 
sem találkoztam írott formában azzal, hogy Semmelweis patológus is 
lett volna, de erre nincs is szükség, hiszen bizonyító erejű az a tény, 
hogy a szülészeti osztályán elhunytakat a hallgatóival együtt saját maga 
boncolta. Ezáltal egyértelmű, hogy a boncolást a gyakorlatban nem csak 
végezte, de oktatta is, vagyis a klinikopatológia művelője és oktatója 
is volt a szó legszorosabb értelmében. Lelki teherként viselte, hogy az ő 
osztályán volt a legmagasabb a gyermekágyi halálozás aránya. Mialatt 
ennek enyhítése céljából tartózkodott Velencében, akkor halt meg 
Kolletschka professzor. Bécsbe visszatérve a boncolási lelet alapján jött 
rá a gyermekágyi láz kóreredetére. Romhányi professzor bár közvetlen 
klinikai munkát nem végzett, de a mindennapos konzultációk révén 
benne élt a klinikai gyakorlatban, látóterébe biztosan bekerült volna az 
összefüggés.
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Ha megkérnének minket, akik még közvetlenül hallgattuk Romhányi 
professzort, hogy idézzük fel legalább tíz mondását vagy intelmét, az 
semmilyen nehézséget sem okozna. Ha azt kérnék, hogy mondjunk 
az összes többi professzortól tízet, azt nem tudnánk teljesíteni. Már 
az öt is nehézséget okozna. Ez mutatja oktatásának hatékonyságát és 
emlékezetének maradandóságát. Mivel az emlékek az évfolyamra, 
a csoportunkra és akár konkrétan a személyemre szólóan születtek, 
ezeket a három szintre vonatkozóan csoportosítva mutatom be. A 
számuk jóval meghaladja a tízet. Pályafutásom során ezek a mondások 
sokszorosan visszaigazolást nyertek hozzáfűzött megjegyzéseimmel 
ezt igyekszem igazolni. Célom semmiképpen sem volt egy átfogó 
visszaemlékezés írása, inkább mozaikszerűen igyekeztem felidézni azt, 
amit Romhányi professzortól szakmai és etikai útmutatásként kaptunk.

Az évfolyam szintjén született emlékek a tanteremből (csak a 
legemlékezetesebbeket idézem fel)

1. Előadását egy kórbonctani készítmény felmutatásával és a 
következő szavakkal indította: „K.I.! 20 éves! Meghalt!” (Ő a nevet 
akkor még teljesen kimondta, de én a korunknak megfelelően 
itt csak a kezdőbetűit adom meg.) Nem úgy kezdte, hogy aznap 
milyen betegségről lesz szó, hanem egy 20 éves lány tragédiájával. 
Nem teljes mondatokkal, hanem csak a legsúlyosabb, megrendítő 
szavakkal. Bizonyára nem emlékeznék konkrétan az előadásra, 
ha csak a tuberkulózis kórokozójáról és a szervi elváltozásokról 
beszélt volna, majd ennek keretében személytelenül mutatta 
volna be a miliáris tuberkulózist ábrázoló tüdőkészítményt. 
Tőle kaptuk meg a betegcentrikus szemléletet, amely minden 
esetben a beteg/szenvedő emberből indul ki. A mikrobiológus 
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helyzete ebből a szempontból speciális. Mi nem közvetlenül 
a betegekkel, hanem a hozzánk beküldött diagnosztikai 
mintáikkal találkozunk. De a klinikai mikrobiológiai munkánk 
és oktatásunk és áttételesen a kutatásunk során mi is mindig 
a beteg embert szolgáljuk. Nem általában vért, vizeletet vagy 
sebváladékot vizsgálunk, hanem konkrétan egy-egy beteg 
ember vérét, vizeletét vagy sebváladékát. A helyzetünk azért is 
különleges, mert a mi vizsgálataink közvetlen tárgya a potenciális 
„ellenség”, a mikroorganizmus. De jelenlétének szerepe csak a 
vizsgálati anyag forrásául szolgáló konkrét személy adataival 
együtt ítélhető meg. Ugyanaz a mikroba ugyanabban a vizsgálati 
anyagban lehet kórokozó, tünetmentesen hordozott (és ürített!) 
csíra, mikrobiota tag vagy akár szennyezés. Másrészt a beteg 
részéről az életkor, immunállapot (nem specifikus és adaptív), 
vagy egy alapbetegség döntően befolyásolja a lelet klinikai 
értelmezését. Az csak személyre szólóan és klinikopatológiai 
szemlélettel tehető meg.

2. A professzor úr Budapestre utazott. Egy fülkébe került egy 
hallgatóval. A beszélgetésbe annyira belefeledkeztek, hogy a 
hallgató éppen csak leugrani tudott a vonatról Dombóváron a 
Hámori féle belgyógyászati propedeutika jegyzetét a fülkében 
felejtve. A következő heti első előadás így kezdődött: „Utaztam 
a vonaton egy katonával. Ez a katona nem az én katonám. 
Ez a katona elhagyta a fegyverét”. Ezután szólt Rajkovits 
tanársegédnek, hogy hozza be a jegyzetet az irodájából az 
íróasztalról. A jegyzet be volt kötve, mert: „A jó katona gondozza 
a fegyverét”.
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3. „Magyar királyi medikus”, vagy „Keskenyvágányú medikus”: 
Nem gondolkodik, csak szemellenzővel, kincstári optimizmussal 
halad a megadott vágányon. Nincs perifériás látása, ezért nem 
ismeri fel a váratlan eredmény vagy jelenség adta lehetőséget a 
serendipity jellegű felfedezésre. 

4. „Az igaz pillanat hamar elmúlik”. Ha nem ismerjük fel és 
ragadjuk meg az adott lehetőséget annak pillanatában, az többé 
már nem tér vissza. 

5. „Az élére állított kérdés”. Az orvos élére állított kérdéseket kap a 
munkája során. Döntenie kell, mert a kérdés valamelyik irányba 
mindenképpen el fog dőlni. A késlekedés mindenképpen a 
kórfolyamat előrehaladásával, súlyosbodásával fog járni.

6. „Szent alázat”: Az orvosi tevékenységet szent alázattal kell 
végezni. Ez vonatkozik a gyógyításra, kutatásra és oktatásra is. 
Alázattal kell tisztelegni az elődök teljesítménye előtt, így kell 
közeledni a beteg emberhez és a kutatási feladatokhoz is. A 
tanítás során pedig erre az etikus magatartásra kell ösztönözni 
a hallgatókat is.

 Sajnos nincs minden hallgató számára kötelező orvostörténeti 
oktatás. Az előzmények alapos ismerete és az elődök tisztelete nélkül 
nehezen alakul ki az orvosi hivatáshoz szükséges alázat és kreativitás. 
Romhányi professzor előző négy mondása segített minket ennek a 
hiánynak a pótlásában, a hozzáállás és a szemlélet kialakításában. 
Fontos, hogy ezek a mondások a tanteremben, az egész évfolyam 
számára hangzottak el, a felsőbb évfolyamos hallgatók tanúsága 
szerint nem csak nekünk. Hogy a kreatív gondolkodás, a perifériás 
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látás, az igaz pillanat megragadása mennyire lényeges az igazán 
jelentős, gyakran serendipity jellegű felfedezésekhez, jól illusztrálja 
Wilhelm Konrad Röntgen és Alexander Fleming példája. Röntgen 
a katódsugárzás tanulmányozása során fedezte fel a róla elnevezett 
sugárzást. Fleming esete még tanulságosabb. Kizárt, hogy korábban 
mások soha sem észlelték baktériumtenyészeteik penészgombás 
szennyezését, hiszen a gombaspórák nyilván más laboratóriumokban 
is röpködtek. Ezért az is nagyon valószínű, hogy már más is észlelte 
a baktériumtelepek eltűnését a szennyező penésztelep környékén, de 
inkább csak bosszankodott a kísérletét zavaró tényezőn.

A perifériás látás hiánya miatt eltékozolt sokat ígérő igaz pillanatnak 
magam is tanúja voltam egy alkalommal. Külföldi tanulmányutam 
során egy virológus kolléga egy elektronmikroszkópos metszetet 
mutatott a gyomorról, amelyben virális kórokozót keresett. A metszet 
a Helicobacter pylori felfedezése előtt készült. A felvételen ennek a 
spirális baktériumnak az összetéveszthetetlen képe látszott. Büszkén 
mondta, hogy ő előbb látta azt, mint azok, akik öt évvel később 
leírták. Látta, de mivel nem baktériumot keresett, a perifériás látás 
hiányában az igaz pillanatot elmulasztotta. A baktérium felfedezőit a 
későbbiekben Nobel díjjal jutalmazták!

7. „A katedra átadása”. A tanteremben feltett kérdésekre nem 
lehetett nem válaszolni valamit. A most leírt esetben a 
professzor úr a tekintetét és az ujját is rászegezte a hátsó padsor 
közepén ülő hallgatótársunkra. A kérdésre és a válaszra már 
nem emlékszem, de az utóbbi kifejezetten humorosra sikerült. 
Derült az egész évfolyam, professzor úr is humorosan reagált 
a szituációra: „Nagyszerű, jöjjön le, átadom a katedrát”. 
Hallgatótársunk a padsoron átküzdve magát megindult lefelé a 
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lépcsőzetes elrendezésű tanteremben. Félúton realizálta, hogy 
a katedra átvétele mivel járna. Kétségbeesetten nézett körbe, 
majd visszakullogott a helyére. A helyzetkomikumot szavakkal 
nem lehet visszaadni, mindannyian nevettünk, Professzor 
Úr is. Többször láttuk nevetni, ilyenkor egyik kezét szinte 
szemérmesen a szája elé tette. Ezúttal a másik kezére is szüksége 
volt, mert azzal a zsebkendőjét vette elő és a könnyeit törölgette.

8. „Mit mondtam két héttel ezelőtt annak, aki magától balra 
a harmadik?” Nem csak a hallgatók neveit tudta, hanem 
emlékezett arra, kiket szólított fel a korábbi előadásokon. A 
kérdezettel együtt egyikünk sem emlékezett már addigra, hogy 
mit mondott két héttel korábban. 

9. Türelem és kitartás: „Kicsit fázni, kicsit éhezni...” A kutatónak 
kicsit fázni és kicsit éhezni kell. Nehezebb a kutatás kellemes 
melegben és tele hassal, ezek kényelmessé tesznek, ami 
csökkenti a kitartást. A teljes fizikai komfort hajlamosít a 
szellemi tunyaságra.

10. „Egy fokkal okosabbak és két fokkal szerényebbek 
lettünk.” A gyógyításban és kutatásban elért eredmények 
eltölthetnek egészséges örömmel, de nem vezethetnek túlzott 
megelégedéshez, túltengő önbizalomhoz és önértékeléshez. 
Inkább fokozniuk kell azt az alázatot, amellyel a kérdéseket a 
továbbiakban megközelítjük.

11. „A professzort a hangsúlyért fizetik”. Kiemelte a lényeg 
felismerésének és megragadásának szükségességét. Előadáson a 
cor bovinum (ökörszív) kórképet ismertette, ami a szív nagyfokú 



47

megnövekedésével és kitágulásával jár. Megkérte a hallgatóságot, 
hogy készítsenek erről rajzot a táblán. Több jelentkező is volt, 
mindegyik a tankönyvi ábrák részletességével ábrázolta a 
kórképet. Egyik sem felelt meg. Ezután ő ment a táblához, és a bal 
felső sarokból ívesen a tábla aljának közepéig, majd a jobb felső 
sarokig ugyancsak ívesen folytatva húzott egy vonalat. Ezután 
csak annyit mondott, hogy „Ez az én rajzom”. Egyáltalán nem 
rajzolt billentyűket, mivel az a billentyű, ami nem zár, az nem 
billentyű. A hatalmasan kitágult szívkontúrok mindent továbbit 
kifejeznek, ami azokon belül van. Kontrasztként eszembe 
jutnak a mostani előadásokon gyakran vetített folyamatábrák, 
amelyek 6-7 sorban soronként legalább 3-4, csak betűjelükkel 
illusztrált vegyületet tartalmaznak. A folyamat többirányúságát 
oda-vissza és föl-le mutató nyilakkal jelzik. Írott közleményben 
is hosszú idő szükséges az ilyen ábrák áttanulmányozásához, 
előadás alkalmával pedig a hallgatóság már a második sornál 
elveszti a fonalat.

12. „Az igazi gyöngyszemekért le kell menni a tenger mélyére”. A 
kutatónak a gyöngyhalászhoz hasonlónak kell lennie, az értékes 
és lényegi ismeretekért a mélybe kell leszállnia, azok sokszor 
csak a felszíni akadályok leküzdése után kerülnek a birtokunkba. 
A közlési kényszer az elmélyült kutatómunka ellen hat, ezáltal 
sokszor sekélyes közleményeket szül. Ahogy József Attila írja 
„A Dunánál” című versében: „…fecseg a felszín, hallgat a mély.”
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13. Romhányi professzor sokszor idézett egy nem tőle, hanem 
Pasteurtől származó mondást: „A kíváncsiság az első lépés 
a megismeréshez.” A kutatói kíváncsiságot munkatársaitól is 
elvárta, ezt előadáson számunkra is példával illusztrálta. Egy 
készítmény elkészítését és vizsgálatát adta feladatul egyik 
munkatársának. Az egyetemi étkezdében ebédelt, ahol egy idő 
után az említett munkatárs is megjelent. Azonnal a készítménnyel 
kapcsolatos eredményről érdeklődött tőle. A munkatárs 
elmondta, hogy a készítményt elkészítette, a mikroszkóp mellé 
helyezte, és ebéd után szándékozott azt megnézni. Professzor 
úr az esetet rezignáltan mesélve teljes értetlenségének adott 
hangot: „Képzeljék el, képes volt lejönni ebédelni anélkül, hogy 
a készítményt megnézte volna”.

A boncteremi emlékek

Egyszerre több csoportnak volt gyakorlata a boncteremben. A 
gyakorlatvezető irányításával a klinikai adatok megismerése után 
magunk végeztük a boncolást. Romhányi professzor általában akkor 
jött be, amikor várhatóan a szerveket már feltártuk. Részben az aktuális 
esettel kapcsolatos, részben pedig általános jellegű kérdéseket tett fel.

1. „Mit csinálok először?”- hangzott a kérdés, amikor belépett. 
Miután egyikünk sem tudta a megfelelő választ megadni, 
azt ő adta meg: „Megszagolom a holttestet”. Már a boncolás 
megkezdése előtt, a klinikai zárójelentés ismerete nélkül 
diagnosztizálta a diabéteszes ketoacidózist abból, hogy a 
holttestnek aceton szaga volt.
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2. „Mivolt az ATP tavaly?” Az adenozin-trifoszfát (ATP) egy 
energiaszolgáltató vegyület. Próbálkoztunk a molekula 
bioszintézisének folyamatával kapcsolatos válaszokat adni, 
de egyik sem volt megfelelő. Végül professzor úr megadta 
a megoldást: „Napfény”. Ugyanis amennyiben növények 
szintetizálják a vegyületet, ahhoz a nap energiáját használják fel.

3. „Honnan jöttem?” Természetesen az általunk ismert konkrét 
helyekre gondoltunk, ezért a keskenyvágányú medikushoz illő 
válaszokat adtunk: az irodából, a lakásáról. Egy ambiciózusabb 
változat Szombathely volt, ahol egyetemi kinevezése előtt 
kórboncnok és laboratóriumi főorvosként dolgozott. Mikor 
már kifogytunk a találgatásokból, megkaptuk a választ: „Az 
ősóceánból”. Az ő dimenziója évmilliókban volt mérhető, és az 
élő sejt keletkezésének idejéig ment vissza.

4. „Hány gramm az engram?” A fogalom az emlékezetbe bevésett 
tapasztaltot jelenti, nincs köze a fizikai tömegfogalomhoz. 
Kisebb és nagyobb számok hangzottak el válaszként mire 
megadta a helyes megoldást. Bevallom, én opportunista módon 
kerültem a szemkontaktust, ezzel a válaszadást is.

5. „Orvost akartam magából nevelni, és tűzoltót neveltem”. A 
feltett kérdésre már itt sem emlékszem, csak arra, hogy az a 
hallgatótársam, akitől a választ várta professzor úr, a mellette 
lévő teljesen letisztított boncasztalt kezdte pótcselekvésként 
locsolni.

6. „Ne haragudj rájuk Pistám, sietnek a következő órára!” 
Harmadévben gyakorlatilag a város annyi különböző pontján 
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voltak szétszórva az oktató intézetek, ahány tantárgy volt. 
Kórbonctan gyakorlat után negyedórán belül el kellett érnünk 
a következő tantárgy színhelyét. A gyakorlat befejezése után a 
köpenyeket le kellett vennünk, majd kimosakodnunk. Sietnünk 
kellett. Szokás szerint a köpenyeket feldobtuk egy körfogasra. 
Egy esetben a gyakorlat egybeesett a Környey professzorral 
tartott bonctermi konzultációval, ami után ő sietett vissza a 
klinikájára. A fogason lévő kalapjáért nyúlt, de az beborították 
a köpenyeink. Kortársaim emlékeznek rá, hogy Környey 
professzor viselkedésében és öltözködésében is meglehetősen 
konzervatív volt. Mikor méltatlankodni kezdett, Romhányi 
professzor empátiája velünk volt, a fent idézett mondattal 
megvédett minket. Fontosnak tartotta, hogy egy másik tantárgy 
órájáról se késsünk el.

Személyre szóló emlékeim, és a Romhányi örökség hasznosítása 
kutatómunkámban 

1. „A rachitis és a B vitamin”. Kórbonctan szigorlatom alkalmával 
ez volt a három közül az első kérdésem a gépelt vizsgasoron. 
A vizsgaláz miatt nem vettem észre, hogy a helyes „D” betű 
helyett gépelési hiba következtében a „B” betű szerepelt a 
vitamin megnevezéseként. A tétel kidolgozása és az egész 
felelt során sem ért el a tudatomig a betűcsere. Mindvégig a 
”D” vitaminra vonatkozó szükséges ismereteket mondtam el, 
de azt következetesen „B” vitaminnak nevezve. Professzor úr 
nyilván látta a nála lévő tételsoron a gépelési hibát, tudhatta, 
hogy az zavart meg, de csak a feleletem befejezése után szólt. 
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Bizonyára a felelelet alatt meg akart kímélni az „alapjáratnál” 
is fokozottabb vizsgaláztól. Nem vagyok meggyőződve, hogy 
mindent egybevetve megérdemeltem a jeles érdemjegyet, de 
végül is azt kaptam.

2. „Hol vagy diákkörös, mester?” Már negyedéves voltam, 
amikor egy véletlen találkozás során ezt a kérdést kaptam 
tőle. Maga a tény mellett sem szabad elsiklani, hogy egy 
egyetemi tanár nem csak fogadja a hallgató köszönését, hanem 
megállítja és érdeklődik arról, milyen jellegű kutatómunkát 
végez a felsőbb évfolyamon. Mikor említettem, hogy a 
Mikrobiológiai Intézetben dolgozom, csak ennyit mondott: 
„Forradalmi tudomány”. Rendkívül stimuláló volt számomra 
ez a bíztatásnak is tekinthető kijelentés, amit az azóta eltelt idő 
teljes mértékben igazolt. Hogy sokan nem így gondolták akkor, 
példa rá az éppen arra az évre, tehát 1967-re tehető, több száz 
későbbi közleményben idézett kijelentés arról, hogy a fertőző 
betegségek korszaka lezárult, a társadalom figyelmét a krónikus 
betegségekre kell fordítani. Az antibiotikumok és védőoltások 
alkalmazásának köszönhető kétségtelen sikerek hamis és 
eltúlzott biztonságérzethez vezettek. A természet „frappáns” 
válasza nem késett, ugyanabban az évben jelent meg a Marburg 
betegség, majd azt következően további addig nem ismert 
fertőző betegségek hosszú sora. Emellett a már leküzdöttnek 
tekintett fertőző betegségek is újra támadtak. Megszületett az 
„új és újra támadó fertőző betegségek/emerging and re-emerging 
infectious diseases” fogalma. A globalizáció a terjedésnek is új 
dimenziókat adott. A HIV/AIDS és Ebola járvány, legújabban 
pedig a szári előadás idején még nem is vizionálható COVID-19 
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világjárvány a mikrobiológiai, immunológiai, infektológiai és 
járványtani kutatásokat az egészségügy folyamatos és kiemelt 
prioritásává tették. A klinikai mikrobiológia újabb kihívását 
jelentik a multirezisztens kórházi kórokozók, amelyek az 
immunhiányos betegek esetében a halált közvetlenül előidéző 
fertőzés okozói lehetnek. Emellett a mikroorganizmusok a 
biotechnológia mindennapi eszközei. A mikrobákba klónozott 
gének segítségével diagnosztikai és gyógyászati készítmények 
hosszú sorát állítják elő. Az utóbbi évek klinikai mikrobiológiai 
kutatásai pedig forradalmi újdonságokat hoztak a velünk élő 
mikrobiota szerepének tanulmányozása területén. Korábban nem 
mikrobiális eredetűnek tartott emésztőszervi, endokrinológiai és 
idegrendszeri betegségek esetében egyre több bizonyíték gyűlik 
össze a mikrobiális szerep mellett.

3. „Egy lépés a nátha”. Erős zivatarban találkoztunk az egyetem 
elméleti épülete és klinikai tömbje között ellenkező irányban 
haladva. Professzor úr esernyővel, én ernyő és sapka nélkül, 
csapzott hajjal. A köszönés után már tovább sietve jegyezte 
meg mintegy ténymegállapításként az idézett tömör mondatot. 
Az időjárás miatt fel sem merülhetett, hogy az előző esethez 
hasonlóan beszélgetni kezdjünk. A megjegyzés a szituáció 
várató következményére vonatkozó ténymegállapítás volt, 
de ugyanakkor benne volt az akkor már mikrobiológus 
tanársegédnek szóló feddő „hangsúly” is azt jelezve, hogy nem 
éppen az általam oktatott tantárgy képviselőjétől elvárható 
módon öltözködtem.
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A Romhányi örökség kutatómunkám része lett

Bár nem patológus, hanem mikrobiológus lettem, a Romhányi-féle 
klinikopatológiai szemléletet nem csak az oktatási és a diagnosztikai 
munkámban hasznosítottam, hanem együttműködések keretében 
kutatómunkámban is tanítványa lehettem. A baktériumok alaktani 
vizsgálata során, az általa kifejlesztett topo-optikai módszereket 
használtuk Fischer Jánossal és Makovitzky Józseffel. Külön öröm 
volt számomra, hogy az amiloiddal kapcsolatos úttörő eredményei 
képezték az alapját a bakteriális amiloidra vonatkozó kutatásainknak. 
Ezek eredményeit néhány ábrán mutatom be.

Az örökség kezelése

Egyre kevesebben vagyunk, akik személyesen voltunk Romhányi 
professzor tanítványai. A mi feladatunk, hogy emlékét megőrizzük 
és továbbadjuk. Ebben játszik példamutató szerepet a szülőfalujában 
rendezett évenkénti orvostalálkozó, amelynek anyaga írott formában 
utódainknak is rendelkezésére áll. Az Alma materben nevét karunk 
aulája őrzi. Itt esküsznek fel a hallgatók a tanulmányaik kezdetekor, 
majd avatásukkor orvosi esküjüket is itt teszik le. Hányan tudják 
közülük, hogy kinek a nevét viseli az aula, és ki volt ő? A Rétfalvi 
Sándor által alkotott szobra Pécsett, lakóházának közelében áll. 
Ahányszor elhaladok előtte, ujjával kérdően rám mutatva emlékeztet 
nem mulasztható kötelességünkre és felelősségünkre, hogy a tőle 
kapott klinikopatológiai szemléletet és etikai tartást örökül adjuk a 
következő orvosgenerációknak.

Köszönetnyilvánítás. Hálámat fejezem ki mindazoknak, akik 
az ábraanyag forrásául szolgáló fényképeket készítették vagy 
rendelkezésemre bocsátották. 
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Pécsi Orvostudományi Egyetem, Kórbonctani Intézet
7621 Pécs, Dischka Győző utca 5.

„Hic mortui vivos docent”

A tanteremben. Mint minden alkalommal, most is kérdez.
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Rögtönzött klinikopatológiai megbeszélés a boncteremben Hámori 
professzorral és adjunktusaival. A hallgatók a kamera másik oldalán 

vannak. 

 

Cor bovinum. „Az én rajzom”, 1966. Modern ábra, XXI. század 
(utánzat emlékezetből, E.L.)
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A serendipity jelentősége.  
Röntgen és Fleming korszakalkotó, serendipity jellegű felfedezései 
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A Romhányi örökség megjelenése kutatómunkámban 

I. Baktériumok vizsgálata Romhányi-féle topo-optikai 
módszerekkel

II.A bakteriális amiloid vizsgálata

Amiloid termelő Salmonella baktérium  
immun-elektronmikroszkópos képe
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Kongóvörössel festett tisztított bakteriális amiloid fénymikroszkópos 
és lézer konfokális pásztázó mikroszkópos képe
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 Dr. Romhányi György aula,  
orvosdoktor avatás: az örökség átadói és várományosai
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   „Mit mondtam magának…?”
A szobor és szelleme most is velünk van, kérdez és tanít 
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Poór Gyula 
egyetemi tanár, intézményi főigazgató

A közjó előmozdításának szolgálata az ORFI-ban -  
Több mint kórház program

című előadásáról írásos anyag nem készült.
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Kondákor István 
egyetemi magántanár, ov. főorvos 

A hívő orvos szerepe a gyógyításban

 Mindazok, akik hivatásként a gyógyítást választották, igen 
szerencsésnek érezhetik magukat, hiszen az orvosi hivatás az egyik 
legjobb lehetőség a felebaráti szeretet gyakorlására. 

Amikor egy orvos segíteni szeretne a betegén, ezt különböző 
„eszközökkel” teheti meg: - gyógyszerek használatával (receptek 
felírásával), különböző műtétekkel („szike”), ill. a saját személyiségével 
(„verbális” és „non-verbális” kommunikáció). Már maga a jelenlét is 
javíthat a beteg állapotán (a „gyógyító jelenlét” fontossága!), illetve az 
odafigyelő meghallgatás (a „gyógyító” meghallgatás!), ekkor az „idő 
- az pénz” – attitűdöt és mentalitást el kell felejteni, törekedni kell a 
beteg teljes elfogadására. Ez a hozzáállás a hívő orvosnak könnyebb, a 
hívő orvos a szívével és az agyával „adekvátabban” tud kommunikálni 
a beteg szívével és agyával, betegségtől függetlenül.

Szerencsés az a beteg, akinek kezelőorvosa „hívő” orvos, mert a fentiek 
természetszerűen adódnak a viselkedéséből és a kommunikációjából.

A hívő orvos „előnyei”: a „Testvéri szeretet”. Minden teremtmény 
Isten ajándéka, a megszületéssel Isten tanúsítja kézzelfogható, látható 
szeretetét mindenki iránt. A világ minden eleme szakralitást hordoz, 
minden azért érdemel tiszteletet, ami, értékét a saját teremtett voltából 
nyeri. A világ egyetlen emberszolgáló, szeretetteljes család, a családban 
a testvérek között egyetlen érzés fogadható el: a szeretet.
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A hívő orvos „előnyei”: az „Alázatos szeretet”. Nem 
akarja megváltoztatni a dolgok természetét, tiszteli az 
Atyától kapott tulajdonságaikat, alázattal viseltetik irántuk. 
Mivel az alázat az Isten útja az emberhez, ezért ennek kell 
lennie az ember útjának is Istenhez és a másik emberhez. 
„Boldog az a szolga, aki alárendeltjei között éppoly alázatos tud lenni, 
mint amikor urai közt forgolódik” (Szent Ferenc: Intelmek). Igen fontos 
a megfelelő bánásmód és közelítés a beteg felé, ebben kifejeződik és 
formát ölt az alázat, így pl. kopogás a kórterem ajtaján, szemkontaktus, 
a közvetlen testi kontaktus fontossága (simogatás, biztató vállon 
veregetés, kézszorítás, egyéb non-verbális biztatás), nem tartja magát 
az orvos senkinél sem különbnek.

A hívő orvos „előnyei”: a „Szolgáló szeretet”. Alázatot ad, mindenkit 
egyenrangúnak tekint, visszautasít mindenféle fölérendeltséget, 
privilégiumot, hatalmat. Egyfajta figyelő társ, nem hatalmaskodik, 
nem parancsolgat, hanem szolgál.

A hívő orvos „előnyei”: az „Engedelmes szeretet”. Minden 
körülmény között megmutatkozó szolgálatkészség jellemzi, az ember 
önző akarata megszelídül, egyre inkább a másik javát keresi, és nem 
a magáét.

A hívő orvos „előnyei”: a „ Használni akaró szeretet”. Ne a 
magunk hasznára, hanem mások javára éljünk, a küldetés minden 
teremtményhez szól. Hivatásaként vallja, hogy hasznos akar lenni 
mások számára.

A hívő orvos „előnyei”: a „Növelő szeretet”. Az emberekben Isten 
ajándékait, a Tőle kapott talentumokat kell felfedeznünk. Sohasem 
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szabad arra törekedni, hogy a saját képünkre formáljuk a ránk 
bízottakat. Adottságaikat, a kapott talentumot kell segítenünk alázattal 
kibontakoztatni, nem lesújtó szeretettel, hanem bíztató, bátorító, építő 
szeretettel. Nincs reménytelen eset, nem felmenteni, hanem megérteni 
kell a beteget, nem elvetni, hanem segítő kezet nyújtani.

A hívő orvos „előnyei”: az „Irgalmas szeretet”. Lemond a birtoklás 
minden formájáról (a birtoklás nem összeköt, hanem szétválaszt), 
nem szégyenít meg, nem aláz meg, nem állít pellengérre, nem oktat 
mindenki füle hallatára, nem célozgat. Úgy alakítja a helyzetet, hogy 
az ne kínos legyen, hanem a rábízott javát szolgálja. Önmaguk jobb 
megismerésére készteti az embereket, óva int mások megítélésétől, 
megbélyegzésétől. A hibázó embert lelkileg támogatja. Tudatában 
van, hogy nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek, 
irgalmasságot akar, nem áldozatot.

A hívő orvos „előnyei”: a „Szigorú szeretet”. Nekünk kell példát 
adni és mutatni, az eszményeinkből sohasem szabad engedni. 
Ennek kapcsán fontos a békétlenkedők tapintatos, de határozott 
megzabolázása.

A hívő orvos „előnyei”: a „Derűs szeretet”. Örömmel teli, vidám 
élet és életszemlélet, mindig örvendező lélek. Humor, leginkább az 
önirónikus humor. Az emberek szívére kell hatnunk, lelki örömre 
hangolva őket. Öröm, ami nem az érzelmek könnyedségéből, hanem az 
Istenhez tartozás boldogságából fakad. Az öröm a társakat is magával 
ragadja. Mindenben megtalálja az örömet, mert minden Isten ajándéka: 
emberek, munka, természet, hobbi, művészetek, társas kapcsolatok, 
lelki közösségek.
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Kommunikáció a kiszolgáltatott emberrel
Fontos a fokozottan tapintatos kommunikáció. A bizalom megszerzése 
és megtartása sokkal nehezebb a kiszolgáltatott, szenvedő emberrel, 
gondolni kell az esetleges paranoiás viselkedés kialakulásának 
veszélyére, fontos a beteg és a betegség elfogadtatása a családdal.

A hívő orvos, mint „fokozottan hatásos gyógyszer”: a beteg 
számára külön gyógyító erő a megértő empátia, alázatos, elfogadó 
hozzáállás, a testvéri szeretet, a bíztatás, a bátorítás, a közvetlen, 
barátságos, megnyugtató légkör. Derű és humor, optimizmus, pozitív 
gondolkodás, hit a gyógyításban és a gyógyulásban.

Híres hívó orvosok hitvallása a gyógyításról és a betegekhez való 
hozzáállásról
„Boldog vagy, ezért arra hivattál, hogy sokat adj tovább. Amivel 
egészségben, adottságokban, teljesítőképességben, sikerben, szép 
gyermekkorban, harmonikus otthoni körülményekben többet kaptál, 
mint mások, azt nem fogadhatod úgy, mint magától értetődőt. Annak 
árát le kell rónod. Az életnek életért való odaadásában rendkívülit 
kell teljesítened…A keresztény etika…megkívánja tőlünk, hogy 
valahogyan és valamiben emberek legyünk a többi ember számára…” 

(Schweitzer Albert)

„Az orvos különféle hitmegnyilvánulásokkal találja szembe magát: 
hivatásbeli tevékenységében, amelynek eredményében hisz; azután 
találkozik az emberi test különlegesen szép, leírhatatlanul szép 
világával; s a szenvedés révén azzal, hogy munkájának hajtóereje és 
kegyelme a kereszt dimenziójában megnyilvánuló szeretet. A másik 
ember fenntartás nélküli szolgálata jelenik meg ebben, akkor is, ha 
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az illető nem szimpatikus, akkor is, ha nem jó az együttműködés 
a beteg és az orvos között… A keresztény ember számára a hitből 
egy magatartásmód következik, amelyet szeretetként jelölünk meg, s 
naponta vívjuk érte harcainkat.”

(Czopf József, Új Ember, 2002 február)

Egy orvos imája

„Mindenható Istenem!

Hatalmas feladatot és felelősséget raktál rám, amikor engedted, hogy 
orvos legyek! Az évek múltával ezt egyre jobban és mélyebben érzem. 
Minél több tudást és tapasztalatot adtál, annál inkább érzem, hogy 
mennyire kevés az emberi elme és gyakorlat, mennyire gyarló és 
múlandó a tudomány, mennyire ingatag az akarat Nélküled. Kérlek 
ezért Uram, hogy állj mellettem mindennapi orvosi munkám során 
és végtelen hatalmaddal segíts a gyógyítás bonyolult és veszélyes 
gyakorlásában! Engedd, hogy minden körülmények között érvényre 
jusson a tudás, a biztonság, a nyugalom és a határozott cselekvés. 
Kérlek Atyám, hogy életem minden pillanatában úgy éljek, hogy 
ezzel a felkészülést, az éberséget és a készenlétet tudjam biztosítani a 
hozzám fordulók gyógyulása érdekében. Add, hogy ételeim, italaim, 
szórakozásom, pihenésem, alvásom, olvasmányaim, utazási és 
művészeti élményeim mind-mind az emberi-orvosi tartást erősítsék 
bennem.

Kérlek, Istenem, hogy őrizd meg jellememet, erkölcsi 
magabiztosságomat, hogy soha, semmiféle körülmények között 
ne engedjek azoknak a csábításoknak, amelyek mai világunkban 
leselkednek ránk. Uram, Istenem! Ne engedd, hogy a túlzott 
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magabiztosság, a nagyképűség, a gőg, a hiúság, a pökhendiség, a 
kevélység, a tudomány mindenhatóságába vetett hit elvonja figyelmemet 
a kiszolgáltatott betegtől, aki pedig tőlem várja a segítséget Soha 
ne engedd Uram, hogy visszaéljek betegeim kiszolgáltatottságával, 
elesettségével, korával, nemével.

Kérlek, Uram, s add meg nekem azt a kegyelmet, hogy érvényesíteni 
tudjam a „nil nocere” elvét, a sohase árts elvet. Sem szóval, sem 
viselkedéssel és tettel soha ne bántsak meg senkit, még véletlenül, 
akaratlanul sem. Szavaim legyenek szelídek, csendesek, de határozottak 
és barátságosak. Viselkedésem kerülje a feltűnést, a hivalkodást és ne 
alázzak meg soha egyetlen embert sem.

Add, Uram, hogy a tudásomat életem végéig növelhessem, ne öncélúan 
és magamutogatóan alkalmazzam, hanem alázattal, betegeim 
érdekében használjam fel azt. Kérlek, Istenem, hogy a tudatlanság, 
gyakorlatlanság, a felületesség, a kapkodás, az időhiány, a más 
irányú elfoglaltságok olcsó kifogása, valamint a saját betegségem, 
gyarlóságom, esendőségem, bénult bárgyúságom, bármilyen külső 
befolyásoltságom soha-soha ne okozzon kárt, maradandó sérülést, 
betegséget, halált betegeimnek.

Adj erőt, Uram, hogy sikereimet, amelyeket Tőled kapok, mély 
alázattal és szerényen fogadjam és tudjam kezelni! Kérlek Istenem, 
hogy a kudarcokat, balsikereket, bánatot, szomorúságot, tragédiákat, 
amelyeket életem-munkám során tapasztalok, még akkor is méltósággal 
tudjam elviselni, ha nem én vagyok azok okozója. Ha pedig Atyám, 
mégis tévednék, hibáznék, mulasztanék – amire kérlek, soha ne 
kerüljön sor - akkor, belátva tévedésem Hozzád fordulva alázattal és 
mély bánattal elfogadjam, megbánjam és ha engeded kijavítsam azt.
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Végül Uram, imámat szent kegyelmedbe ajánlom és add, hogy 
mindenben szent akaratod érvényesüljön, és segíts, hogy abba minden 
körülmények között belenyugodjam, életem során és majdan halálom 
óráján is! Amen!

     (Dr. Lavicska Kálmán, volt jászkarajenői háziorvos, 1985)
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