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Dr. Karlinger Kinga,
egyetemi tanár, emeritus professzor
XX. Romhányi Orvostalálkozó SZÁR 2021.09.04.

Üdvözlések
Németh Norbert polgármester
Montz Ferencné, a Szár Községért Baráti Kör elnöke
Előadásának címe: „A száriak emlékezése a 20 évre”
Kellermayer Miklós professor emeritus
Előadásának címe: „Húsz év”
Dr. Márfi Gyula, nyugalmazott Veszprémi Érsek, metropolita
A teológiát Budapesten végezte, 1967-ben Szombathelyen szentelték
pappá. Több településen volt káplán, majd egy tanulmányi szabadságot követően megszerezte a teológiai doktorátust. Hosszabb ideig ösztöndíjas tanulmányúton volt Párizsban, ahol erről diplomát szerzett.
1995-ben II. János Pál pápa avatta címzetes püspökké és még ebben az évben szentelték püspökké Egerben. Jelmondata: Caritas
nunquam excidit (A szeretet soha el nem múlik). Érseki beiktatására
szeptember 5-én került sor.
Többször markánsan foglalt állást közéleti kérdésekben és a migrációs válság kapcsán is. Egy nyilatkozatában rámutatott, hogy a
kereszténység áldozatait néhány ezerre tehetjük, míg a nácizmus
hatmillió, a kommunizmus százmillió, az iszlám pedig 270 millió
embert pusztított el.
Az érsek úr a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést vette
át 2018-ban. Egy méltatója szerint Márfi Gyula érsek széles körben
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ismert arról, hogy a világ dolgait nagy realitással ítéli meg, de meg
van áldva az Istentől a humor adományával is. A veszprémi érsekséget tavaly adta át Udvardy Györgynek.
Előadásának címe: „Gondolatok Európa jövőjéről”

Avanesian Alex dramaturg, szerkesztő, rendező
A magyarországi örmények egyik vezető személyisége. 1995. és
2002. között az Országos Örmény Önkormányzat első elnöke. Több
örmény témájú kulturális egyesület vezetője, valamint a Magyar Rádió nemzetiségi adásainak főszerkesztője.
Felsőfokú tanulmányait 1969-ben kezdte el a jereváni Színművészeti
Főiskolán, ahol rendező szakon tanult, itt szerzett diplomát. 1975-től
a Magyar Rádió rendezőjeként kezdett el dolgozni. A rendszerváltás
után a regionális és nemzetiségi igazgatóság vezetője, szerkesztőjeként tevékenykedett. Részt vett a rendszerváltás utáni első kisebbségi törvény kialakításában.
1995. óta az Országos Örmény Önkormányzat elnökévé választották,
emellett 1998-tól az Európai Örmény Szervezetek Fóruma vezetőségi tagja, 2004-től elnöke. Az Örmény Kulturális, Dokumentációs és
Információs Központ alapítója és vezetője. Az örmény egyház története című könyv, valamint örmény-magyar szótárak szerkesztője.
Előadásának címe: „Kőország”

Lehoczky László rendező, szerkesztő
1978-1985. között a Magyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdióban
szerkesztő-rendezőként tevékenykedett. Részt vett a román és szlovák nemzetiségi műsorok arculatának kialakításában, valamint regionális, művészeti és portréműsorokat készített.
7

1985-ben az MTV budapesti központjában a Drámai Osztályon, a
Szórakoztató Osztályon, a Zenei Osztályon és az Ifjúsági-és Oktatási Osztályokon számos nívós produkció létrehozásában vett részt.
1990-ben alapító tagként munkatársa lett az MTV Vallási- és Egyházi Műsorok Szerkesztőségének. 1998-2003-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teológiai Karának levelező hallgatója volt. A Duna
Televízió megalakulása óta 2005-ig a Vallási Műsorok Szerkesztőségének főszerkesztője volt.
Létrehozta a Cor Unum Hungary Zrt.-t, amelyben megvalósulhatnak
mindazon társadalomépítő és művészeti kezdeményezések, amelyek
életre hívásán dolgozik.
Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést. A Duna Televízió vezetői több alkalommal különböző nívódíjakkal ismerték el szakmai teljesítményét.
Előadásának címe: „A szeretet a legnagyobb! – gondolatok a
média hivatásáról”

Kellermayer Miklós Sándor Zoltán, intézetigazgató professzor
1964-ben született Pécsett
Általános Orvosi diplomáját is Pécsett szerezte.
Oktató és kutató a POTE Biofizikai intézetében, közben 4 éves kutatói munkát végzett az USA-ban.
2008-tól a Semmelweis Egyetem Biofizikai Intézetének igazgató
professzora
Számos hazai és nemzetközi tudományos kurzus előadója és szervezője, 10 hazai és nemzetközi tudományos társaság, például az Európai Tudományos Akadémia tagja
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Tudományos tevékenységéről néhány egyéb adat: 45 pályázat résztvevője, kb. 150 tudományos közlemény szerzője, több mint 110
előadás kongresszusokon, 20 kongresszus szervezője, 27 hazai és
nemzetközi kollaboráció résztvevője.
Kellermayer Miklós az MTA doktora és jelenleg a Semmelweis
Egyetem Általános Orvostudományi Kar dékánja.
Előadásának címe: „Molekuláktól a komplex rendszerekig”

Gáti István professzor
A Pécsi Tudományegyetemen szerzett orvosi diplomát 1978-ban,
PhD tanulmányait Svédországban, Uppsalában folytatta majd a
Linköpingi Egyetem Neurologiai Klinikájának neuromuscularis
laboratoriumában dolgozott.
1992-ben lett kandidátus, ezután neuropathologiai szakképesítást
szerzett, majd az ezredfordulón habilitált.
2014. óta professzor, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Dietetikai és Táplálkozástani Inézetének igazgatója.
Több magyar és nemzetközi tudományos társaság tagja.
Előadásának címe: „Amyloid a harántcsíkolt izom betegségeiben”

Pár Alajos, emeritus professzor
Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1962-ben szerzett általános orvosi diplomát. Folyamatosan a POTE ill. PTE I. számú Belgyógyászati
Klinikáján dolgozik. 1995-től egyetemi tanár és folyamatosan vezette a klinika hepatológiai osztályát.
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Belgyógyászatból, gasztro-enterológiából, majd klinikai immunológiából szerzett szakvizsgát. A magyar és angol nyelvű medikus-oktatás mellett orvos-továbbképzést szolgáló tanfolyamokat, konferenciákat szervezett.
Eredményeiről nemzetközi kongresszusokon és több mint kétszáz
tudományos publikációban számolt be. Ausztriában és Németországban vett részt hosszabb tanulmányúton.
Az említett belgyógyászati kórképekben, májbetegségekben szenvedők gondozását, rendszeres követését négy évtizede elsőként
kezdte végezni a dél-dunántúli régióban, amit azóta az I. Belklinika gasztroenterológiai-hepatológiai szakambulancia keretén belül
folytat.
2008-tól nyugdíjasként, mint professzor emeritus és „önkéntes segítő” folytatja a gyógyító, oktató és kutató munkát az I. Belgyógyászati Klinika Gasztro-enterológiai tanszékén.
Pár professzor az MTA doktora.
Előadásának címe: „Haladás a vírushepatitiszek prevenciójában és gyógyításában”

Káposztás Zsolt, sebész főorvos
1994-ben érettségizett a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban.
2000-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerezte orvosi diplomáját, 2006-ban általános sebészetből szakvizsgázott, 2008-ban
USMLE vizsgákat tett és ECFMG tanúsítványt szerzett, 2009-ben
PhD fokozatát szerezte meg.
Houston, Texas-ban dolgozott, 2 éves fellowshipet követően 2009ben American Society of Transplant Surgeons tanúsítványt nyert el,
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majd ugyanezen évben a European Diploma in Transplantation-t,
majd 4 évig Cardiffban ) Nagy Britannia dolgozott konzultáns sebészként.
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Általános-, Mellkas
és Érsebészeti Osztályának főorvosa. Emellett a Duna Medical Center sebészeti profilvezetője. Előzőleg az Országos Onkológiai Intézet Viscerális Sebészeti Osztályának vezetője volt.
Szakterületei: Bariátrai (elhízás elleni) sebészet, valamint az emésztőtraktus daganatos és beningus elváltozásainak nyitott és minimál
invazív, laparoszkópos sebészeti ellátása, a máj, az epeutak és a hasnyálmirigy betegségeire fókuszálva. Több magyar és külföldi Tudományos Társaság tagja.
Előadásának címe: „A transzplantációtól a daganatsebészetig”
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ELŐADÁSOK
•••

Montz Ferencné,
a Szár Községért Baráti Kör elnöke
„A száriak emlékezése a 20 évre”
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a 20. jubileumi orvostalálkozó
minden résztvevőjét.
Sajnos a koronavírus egy kicsit megzavarta az ünnepünket, de
nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek és megtiszteltek bennünket
jelenlétükkel. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian bensőséges
élményekkel feltöltődve, ünnepi hangulatban megyünk haza, mint
20 éve minden alkalommal.
Az orvostalálkozó célja, ahogy Derényi főorvos úr idézte Wass
Alberttől:
„Valamiféle maradandó emlékoszlopot állítson a múltnak, mielőtt a bölények hátrahagyott csapásait felismerhetetlenségig szét
nem tapossák a birkanyájak!” (Kard és kasza)
Engedjék meg, hogy egy kicsit visszamenjek az időben. A szintén Szár szülötte, Genzwein Feri bácsi, elhatározta, hogy emléket
állít a Reichenbach családnak és azon belül is a család György nevű
gyermekének, akit mi már Romhányi Györgyként ismertünk meg.
2000-ben a millenniumi megemlékezések alkalmából került erre
sor. A professzor úr születésének 95. évfordulóján a megemlékezést
összekapcsolták a millenniumi zászlóátadással. A zászlóátadó Gógl
Árpád akkori egészségügyi miniszter is tanítványa volt a professzor
úrnak. Ezen a bensőséges, jóhangulatú és tanulságokkal teli megem12

lékezésen született meg az elhatározá az évenkénti orvostalálkozó
megszervezésére.
Az ügy mellé az önkormányzat mellet óriási részt vállalva bekapcsolódott a Szár Községért Baráti kör és bármilyen hihetetlen már 20
éve töretlenül és lelkesen készülünk az évenkénti találkozókra. Én
nem számokról, adatokról, hanem az élményeinkről, emlékeinkről
szeretnék most beszélni Önöknek.
Őszintén bevallom, hogy társaimmal együtt én sem tudtam 2000
előtt, hogy ki valójában Romhányi György.
Az orvostalálkozó kezdetekor már nagyon kevés ember élt a faluban, aki személyesen ismerte a családot.
Az első találkozóra készülve Feri bácsi beszélt nekünk a
Reichenbach jegyző családjáról. Itt ismertünk meg egy határozott elvek szerint élő és nevelő édesapát, egy segítőkész, megértő édesanyát,
3 fiút és két lányt. Feri bácsi az egyik Reichenbach lánytól, Irmától
tudott meg sok történetet a családról, akivel Tatabányán együtt dolgozott. A szári templomban megkeresztelt, a helyi gyerekekkel együtt
játszó, fogócskázó, verekedő Reichenbach, később Romhányi gyerekek példaértékű életutat jártak be. A lányok a pedagógusi, a fiúk az
orvosi pályát választották. A jegyző úr nyugdíjazása után került el a
család Szárról. József, a gyerekorvos hosszú éveken át eljött gyerekeivel, körbe járták a falut, felültek a vonatra és visszamentek Budapestre. József áldásos munkájáról maradt a legtöbb adat, emlék a szári
családoknál, mert gyermekgyógyászként nagyon sok beteg szári gyermeken segített. Az Orvostalálkozók által ismerhettük meg Romhányi
György professzor úr életútját és munkásságát. Különleges egyénisége, tudása, viszonya a munkájához és a diákjaihoz elbűvölt minket!
Én személy szerint nagyon fontosnak tartom, hogy legyenek
példaképeink, követendő elődeink, akikre felnézhetünk, büszkék
lehetünk. Ez mindenkinek erőt, bátorítást ad, hogy tudjuk, hogy a
tehetség, a szorgalom nem hiábavaló. Romhányi professzor példája
nyomán elgondolkodhatunk azon, hogy mi hogyan tesszük a dol13

gunkat? Mennyire vagyunk felkészültek, alázatosak és tisztelettudóak munkánkban.
Az is nagyon jó, hogy 2002. augusztus 31-e óta az iskolánk Romhányi György nevét viseli és a mai gyerekek már többet tudnak a
mesterről, mint az én korosztályom.
Az elmúlt 20 év alatt mi is valamennyien nagyon sokat kaptunk
és tanultunk az Orvostalálkozók kapcsán. Külön öröm számunkra, hogy ez a sokat megélt szép templom ad minden évben otthont
a szellemi táplálékhoz. Nagyszerű, hogy a különböző felekezetek
jeles képviselői milyen békében megférnek a Szűzanya „lábánál”.
Szenzációs előadásokat hallhattunk egyházi méltóságoktól, művészektől, szakmájukat kimagaslóan művelő orvosoktól.
Köszönjük, hogy betekintést engedtek és engednek a gyógyító
munkájuk számunkra ismeretlen részébe, dillemáikba és érzelmeikbe. Sok előadás által érezhettük, hogy mennyire fontosak vagyunk
mi betegek és nemcsak mi imádkozunk szeretteinkért és magunkért,
hanem egy-egy komolyabb műtét előtt, vagy válságos helyzetben a
gyógyítók is ezt teszik értünk.
Sokan vagyunk a helyi szervezők között, akik az első
orvostalálkozó óta résztveszünk a munkában. Azt hiszem, kijelenthetem, hogy sok kedves barátot szereztünk az elmúlt évek alatt.
Az orvostalálkozó minden évben egy izgalmas ünnep számunkra!
Izgatottan készülünk, igyekszünk a tőlünk telhető legjobban kiszolgálni a hozzánk érkezőket.
Izgulunk, hogy nem esik-e az eső, hányan jönnek, kik lesznek az
előadók, mit szólnak a mi vendéglátásunkhoz, elég lesz-e az ebéd és
hogy tetszik-e a környezetünk.
Azért voltak különlegesen izgalmas készülődéseink is! Amikor
2009-ben, az elektromos tűztől megrongálódott templom felújítását 10
nappal az orvostalálkozó előtt megkezdték, kétségbe estünk. A szentmisék a művelődési házban voltak, ahová az orvostalálkozó résztvevői
nem fértek volna el, a templom berendezéseit a parókián őrizték.
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Az akkorra már elkészült sportcsarnok jöhetett volna még számításba, de azt nem tartottuk elég bensőséges helynek a vendégeink
fogadására.
Segítséget hívtunk és a manréza napjára kihordtuk a maltert, a törmeléket a templomból és visszarendeztük a szobrokat, a szőnyegeket.
Magunk is csodálkoztunk azon, hogy sikerült...
Nagyon jó érzés, hogy a 20 éve megrendezésre kerülő találkozó
kapcsán egy olyan közösség jött létre, ahol mindenki tudja a dolgát,
végzi azt és nyitott minden új érkező fogadására. Generációkat mozgat meg ez a rendezvény! A nyugdíjas klub terít, a táncosok tálalnak,
és minden korosztály képviseli magát a közös terek széppé tételében, a nap zökkenőmentes lebonyolításában.
Végezetül néhány vidám percet szeretnék megosztani Önökkel!
Sok éven keresztül volt Pál atya a vendégünk. A cukorbeteg atya
a parókián hagyta a táskáját az életmentő gyógyszerekkel. A paplak
akkori albérlő lakói elmentek otthonról és bezárták a bejárati ajtót.
Megijedtünk, hogy most mitévők legyünk? A szári cukorbetegeket
vettük számba, akiktől segítséget kérhettünk volna, de úgy döntöttünk,
hogy először körbe jártuk az épületet, hátha találunk egy nyitva felejtett
ablakot, ahol be tudunk mászni. De rendesen be volt csukva minden.
Szerencsére az egyik ablak párkányán egy tégla alatt találtunk egy eldugott pótkulcsot. A Gondviselés (vagy Isteni kegyelem ...) velünk volt!
Velünk volt akkor is, mikor Pál atyát az inzulinjával együtt zártuk
be a parókiára. De időben kiengedtük!
Vendégünk volt még egy kanonok úr, aki kétségbe esve hívott
minket egy héttel a rendezvény előtt, hogy ő még soha nem járt Száron és előző nap eljönne, nehogy elkéssen. Szállást kért a parókián.
Pénteken egy órakor telefonhívást kaptunk (még mindenki a munkahelyén volt), hogy egy fiatalember keresi a szervezőket. El nem
tudtuk képzelni, hogy ki lehet? Hát egy két napi hideg élelemmel
ellátott fiatalember jött az éltes korúnak várt kanonok helyett.
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Vidám estét töltöttünk együtt.
Nagyon sok ember segítette, segíti az orvostalálkozók színvonalas lebonyolítását, megvalósítását, de kérem, engedjék meg, hogy
egyet kiemeljek közülük. Kellermayer Miklós professzor úrét, aki
20 éve töretlen lelkesedéssel, és színvonallal szervezi az előadókat,
a szellemi táplálékot. Professzor úr nagyon köszönöm a munkádat
és kívánom magunknak, hogy még nagyon sok évet dolgozhassunk
együtt!
A rendezvény a résztvevők és a szponzorok önzetlen adományaiból
valósul meg. A három legnagyobb támogatónk a Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Szervezete, a Hartmann Rico Kft és a Biotronik Kft.
Köszönöm mindenkinek, aki anyagilag is támogatja programunk
megvalósítását!
Befejezésül Romhányi professzor urat szeretném idézni:
„A tanár fizettsége a visszhang… A visszhang, ami térben és időben messziről jön… Mert ha te holnap emlékezni fogsz rám, az semmi. De ha tíz év múlva!..”
Tanár úr 30 év után is emlékezünk!!
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Prof. Dr. Kellermayer Miklós
egyetemi tanár, emeritus professzor
„Húsz év”
A millenniumi zászlót Dr. Gógl Árpád egészségügyi miniszter vitte
Szárra 2000. augusztus 19-én. A zászló fogadására ünnepséget rendeztek a falu kis templomában. Ebben a faluban is a templom az a hely
ahová a legtöbb ember össze tud gyűlni. Az ünnepséget összekapcsolták egy kis tudományos konferenciával, emléküléssel, aminek: „Emlékezés a Reichenbach családra, Romhányi György akadémikusra,
Szár díszpolgárára” címet adták. Az ünnepséget és az emlékülést is
a Budapesti Fazekas Gimnázium nyugállományba vonult igazgatója,
Szár szülötte – ekkor már újra Száron élő – Genzwein Ferenc tanár úr
és a néhány évvel korábban alakult Szár Községért Baráti Kör szervezte. Fontos megjegyezni, hogy az emlékülés programjának összeállításában Dr. Temesvári Péter főorvos sokat segített.
Az ünnepségnek – 2000. augusztus 19-én – Száron a kis templomban különös hangulata volt. Romhányi György tanítványainak
száma itt ekkor úgy 30–40 lehetett. Egy óhaj fogalmazódott meg
akkor, tartsunk évente találkozót orvosoknak itt Száron. Emlékezzünk legendás tanárunkra, professzorunkra, Romhányi Györgyre és
úgy tekintsünk itt a betegekre, ahogy mindig kellene, a test és a lélek egységében. A megfogalmazódott vágy már a következő évben,
2001. szeptember 1-én megvalósult. Azóta minden évben megrendezésre került, kivétel csak a 2020-as év a vírusjárvány miatt. Az
egyezség úgy szólt, hogy minden évben Professzor úr halála napjához – augusztus 29-hez – legközelebb eső szombaton lesz az egésznapos találkozó, amit „lelkigyakorlatnak” (a Jezsuiták rendjét alapító
Szent Ignác nyomán „manrézának”) neveztünk el. Ilyen orvos-kon17

ferencia nagy valószínűséggel sehol sincs a világon. Egész napra elvonulunk egy kis faluba, ahol a falusiak finom ebéddel vendégelik
meg a résztvevőket. Példaképünkre, a hivatásunkat figyelembe véve
mindegyikünk számára a legmeghatározóbb tanárunkra, Romhányi
Györgyre emlékezve elmélyedünk a számunkra legfontosabb kérdések analízisében. Ezek: az ember, a test, a lélek, az orvoslás, a
szeretet, az élővilágtól való függőségünk és még több más hasonló
kérdés. A program váza hamar kialakult. A kezdés előtt 9 órakor –
fakultatívnak meghirdetve – szentmise van. A hivatalos kezdet 10
óra, ekkor a falu polgármestere és a Baráti Kör vezetője köszönti
a résztvevőket, és közben átnyújtanak egy csokrot a Professzor úr
orvos leányának, Dr. Romhányi Máriának. Az előadások 30 percesek. A délelőtti program lényegesen eltér a délutánitól (helyesebben
talán úgy kellene mondani: az ebéd előtti eltér az ebéd utánitól). Az
első kettő előadás mindig teológiai. Az elsőt általában római katolikus püspök vagy pap tartja, a második egy nem katolikus, protestáns, református, evangélikus, ortodox vagy más teológus előadása.
A harmadik a művészeti előadás. Itt az előadó lehet költő, író, zeneszerző, énekes, a legkülönbözőbb előadóművész vagy bármilyen
képzőművész. A kérésünk feléjük csak az, hogy az életet, az emberi
életet, a gyógyítást, a test és a lélek harmóniáját valahogy érintsék
az előadásukban. A délelőtti három előadás 12,30-ra általában befejeződik. Utána a templom előtti téren a résztvevők megkoszorúzzák
Romhányi György professzor úr emléktábláját, majd átvonulnak a
közeli általános iskolába, ahol finom ebéd vár mindenkit. Ebéd után
négy, kimondottan orvostudományi professzori előadás hangzik el.
A konferencia 16 órakor ér véget, hogy mindenki időben haza tudjon érni, bárhonnan is jött Szárra. Azok, akik tudnak egy kis ideig
még maradni, elmennek a temetőbe és megkoszorúzzák Genzwein
Ferenc sírját. Eddig években 19 katolikus, 14 nem katolikus teológiai és 22 művészeti előadás hangzott el. Az orvostudományi, un.
professzori előadások száma: 70.
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RÓMAI-KATOLIKUS TEOLÓGIAI ELŐADÓK
Varga László kanonok (2001)
Bolberitz Pál egyetemi tanár (2002)
Barsi Balázs ferences (2003)
Tarjányi Zoltán egyetemi tanár (2004)
Farkas István piarista (2005)
Marosi Cézár cisztercita (2006)
Varga László plébános (2007)
Spányi Antal püspök (2008)
Hofher József jezsuita (2009)
Erdő Péter bíboros, érsek (2010)
Várszegi Asztrik püspök (2011)
Korzenszky Richárd perjel (2012)
Bárány Béla plébános (2013)
Majnek Antal püspök (2014)
Sánta János plébános (2015)
Beer Miklós püspök (2016)
Udvardy György püspök (2017)
Bíró László püspök (2018)
Gerendai Sándor esperes (2019)
Márfi Gyula érsek, püspök (2021)
NEM RÓMAI-KATOLIKUS TEOLÓGIAI ELŐADÓK
Gaál Botond teológus (2005)
Ifj. Fekete Károly teológus (2006)
Kustár Zoltán ref. teológus (2007)
Varsányi Ferenc ev. lelkész (2008)
Szűcs Ferenc teológus (2009)
Fabiny Tamás ev. püspök (2010)
Bölcskei Gusztáv ref. püspök (2011)
Végh Tamás ref. lelkipásztor (2012)
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Szeverényi János ev. lelkész (2013)
Levcsenkó Róbert lelkész (2014)
Nacsinák Gergely ortodox teológus (2015)
Fekete Károly ref. püspök (2016)
Legeza József teológus (2019)
Avanesian Alex dramaturg (2021)
MŰVÉSZETI ELŐADÓK
Szokolay Sándor zeneszerző (2003)
Heidl György egyetemi docens (2003)
Csoóri Sándor költő (2004)
Andrásfalvy Bertalan egy. tanár (2004)
Eperjes Károly színművész (2006)
Aknai Tamás művészettörténész (2006)
Somogyi Győző festőművész (2007)
Genzwein Ferenc tanár (2007)
Czakó Gábor író (2008)
Berkesi Sándor karnagy (2009)
Csorba-Simon László festő, szobrász (2009)
Balassa Sándor zeneszerző (2010)
Dévényi Sándor építész (2011)
Vedres Csaba zongoraművész (2012)
Medveczky Ádám karmester (2013)
Batta György író (2014)
Petrás Mária népdalénekes és
Döbrentei Kornél író (2015)
Szerencsés János történész (2016)
Hegedűs Endre és Hegedűs Katica
zongoraművészek (2016)
Rieger Tibor szobrászművész (2019)
Lehoczky László, szerkesztő, rendező (2021)
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ORVOSTUDOMÁNYI ELŐADÓK
Karlinger Kinga tud. főmunkatárs (2001)
Tringer László egyetemi tanár (2001)
Rohonyi Béla főorvos (2001)
Méhes Károly egyetemi tanár (2002)
Fekete Béla egyetemi tanár (2002)
Temesvári Péter egyetemi tanár (2002)
Sótonyi Péter egyetemi tanár (2002)
Jobbágyi Gábor egyetemi tanár (2002)
Andrásovszky Barna főorvos (2002)
Leszkovszky Pál orvos (2003)
Módis László egyetemi tanár (2003)
Szállási Árpád egy.magántanár (2003)
Tóth Pál egyetemi docens (2003)
Somogyi János egyetemi tanár (2004)
Szollár Lajos egyetemi tanár (2004)
Szelényi Zoltán egyetemi tanár (2004)
Csiba László egyetemi tanár (2005)
Réthelyi Miklós egyetemi tanár (2005)
Ferencz Antal egyetemi tanár (2005)
Czopf József egyetemi tanár (2006)
Papp Lajos egyetemi tanár (2006)
Molnár Péter egyetemi tanár (2006)
István Lajos főorvos (2007)
Lénárd László egyetemi tanár (2007)
Kosztolányi György egyetemi tanár (2008)
Simon Kornél főorvos (2007)
De Chatel Rudolf egyetemi tanár (2008)
Szabó Béla egyetemi tanár (2008)
May Zsolt főorvos (2008)
Ádány Róza egyetemi tanár (2009)
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Hetesi Zsolt asztrofizikus (2009)
Rácz Péter egyetemi magántanár (2009)
Szepesi János egyetemi magántanár (2009)
Tanka Dezső ny.egyetemi tanár (2010)
Németh Csóka Mihály ny. egy. tanár (2010)
Süle Tamás ny. főorvos (2010)
Németh Péter egyetemi tanár (2010)
Freund Tamás egyetemi tanár (2011)
Tekeres Miklós egyetemi tanár (2011)
Sirmai Imre egyetemi tanár (2011)
Bobest Mátyás főorvos (2011)
Szolcsányi János egyetemi tanár (2012)
Súlyok Endre egyetemi tanár (2012)
Gyurkovits Kálmán egyetemi tanár (2012)
Tóth Tihamér egyetemi docens (2012)
Mess Béla egyetemi tanár (2013)
Antal Miklós egyetemi tanár (2013)
Gallyas Ferenc egyetemi tanár (2013)
Kocsis Béla egyetemi docens (2013)
Széll Kálmán emeritus professzor (2014)
Lázár Gyula emeritus professzor (2014)
Tahy Ádám főorvos (2014)
Tóth Tihamér főorvos (2015)
Nagy Judit egyetemi tanár (2015)
Nyárády József egyetemi tanár (2015)
Molnár Péter egyetemi tanár (2015)
Kovács Bálint egyetemi tanár (2016)
Szántó Imre ny. orvos (2016)
Guzeó András ny. főorvos (2016)
Matolcsy András professzor (2017)
Csókay András főorvos (2017)
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Kerpel-Fronius Sándor professzor (2017)
Pintér András egyetemi tanár (2017)
Horváth J. Attila egyetemi docens (2018)
Mangel László egyetemi tanár (2018)
Tornóczki Tamás egyetemi docens (2018)
Poór Gyula egyetemi tanár (2019)
Emődy Levente egyetemi tanár (2019)
Kondákor István egy. magántanár (2019)
Ifj. Kellermayer Miklós professzor (2021)
Gáti István professzor (2021)
Pár Alajos professzor (2021)
Káposztás Zsolt főorvos (2021)
Kezdettől az elhangzott előadások írás-változatát a következő
évi konferenciára a Baráti Kör kis könyvben kiadja. A költségeket
a résztvevők adományából fedezik. Sajnos nem minden előadó készítette el írásban az előadását, így a kiadványok nem teljesek, de
így is különös értéket képviselnek. A Baráti Kör tervezi is – ha sikerül anyagi fedezetet találniuk rá –, hogy 5 éves blokkokban, könyv
alakban is kiadják. Reméljük, hosszú éveken át, akkor is, amikor a
jelenlegi szervezők már nem élnek, ez a „lelkigyakorlat (manréza)
orvosoknak” tovább fog élni. Szükség van rá! Valóban eligazító és
erőt adó! A betegek gyógyítására, ápolására a hivatást igazán felébreszteni pénzzel nem lehet, csak hittel. Az igaz tudomány és az
istenhit egységében gyökerező erős hittel.
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Dr. Márfi Gyula,
nyugalmazott veszprémi érsek, metropolita
„Gondolatok Európa jövőjéről”
Mielőtt Európa jövőjéről beszélnénk, szükséges legalább egy pillantást vetnünk Európa múltjára és jelenére is.
I. Néhány szó Európa múltjáról
– Közel 2000 éve a kereszténység egyesíti Európát: az indoeurópai (latin, a germán, szláv) és a többi (görög, magyar, finn, baszk,
breton stb.) népeket.
Európában ma mindenütt 2020-at írunk, mert Jézus Krisztus kb.
ennyi éve született. (A VI. sz-ban vezették be az új időszámítást az
„ab urbe condita”, vagyis a Róma alapításától kezdődő helyett. Ekkor kb. 7 évet tévedtek, de ez mellékes dolog.) A zsidók, a muszlimok, az ázsiai népek más időszámítást követnek.
– Heti ünnepnapunk a vasárnap, és nem a szombat, mint a
zsidóknal, vagy a péntek, mint a muszlimoknál. A vasárnap Jézus
feltámadásának napja, oroszul: voszkreszenyje. Még Brezsnyev is
kénytelen volt a feltámadás napját emlegetni, ha vasárnapra beszélt
meg egy találkozást elvtársaival:
„Tovarisi, zaftra, voszkreszenyje, f vószem csaszóv, mil
sztretyimszjaa na kiasznoj plósagyi’’. = „Elvtársak holnap, a feltámadás napján, nyolc órakor találkozunk a Vörös téren...”
Európanak közös szókincse van a Bibliának és a keresztény
gondolkozásnak köszönhetően. Bizonyos szavak, mint: személy, személyiség, (emberi) a természet – a teológiai vitákban születtek meg.
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Az európai jog mélyén is keresztény fogalmak találhatók: személyiségi jogok, személyi méltóság, szabadság, egyenlőség, testvériség: ezek sem az iszlámban, sem Indiában (kaszt-rendszer), sem
Kínában, sem Japánban nem találhatók. Szabadság híján a szeretet
helyét is inkább a (föltétlen) engedelmesség foglalja el.
– Építészetünk csúcsán a templomok vannak, mint a milánói
vagy a toledói dóm vagy mondjuk a leégett párizsi Notre Dame.
Ezek általában többszáz évig épültek, megis mindegyik generáció
tudása legjavát építette, faragta beléjük, hitből fakadó, lenyűgöző
jövőképpel.
– Képzőművészeti alkotásaink (festészet, szobrászat, iparművészet) leggyakoribb témái keresztény hitünkkel kapcsolatosak: angyali üdvözlet, Jézus születése, élete, halála, feltámadása, a Szentlélek eljövetele, a Szentháromság, Szűz Mária, angyalok, szentek
kultusza – kelyhek, úrmutatók (monstranciak), gyertyatartók, ereklyetartók, oltárok, miseruhák stb.
– Európa zenéjének csúcsán is szakrális kompozíciók állnak:
misék, passiók, oratóriumok, himnuszok, vallásos népénekek a Stile
Nacht-tól az Ave Mariákig. Profán művekben is gyakran ismerünk
fel egyházi dallamokat, például a Dies irae-t Liszt Haláltáncában
vagy Berlioz Fantasztikus szimfóniájában. De még a rock zenében is
gyakran tűnnek fel keresztény motívumok vagy gondolatok. Példák:
Beatles: Let It Be, a Boney M.: Babilon folyói, Mária Fia; Szupersztár, István a király, a Tolcsvayék Magyar miséje, Mária evangéliuma című oratóriuma.
– Irodalom: Komoly írók és költők közt aligha akad ateista,
szabadkőművesek azonban szép számmal találhatók. Ezek általában istenhívők, de a keresztény hittel ellenségesek. Ennek ellenére
Krisztus alakja őket is megérintette, még ha őt a „szent elgondolá25

sok” világába utalták is, mint Ady a Volt egy Jézus című versében.
Meglepő viszont, hogy a kommunista időkben az ateisták közé sorolt Szabó Lőrinc lelkét mennyire megérintette az emmausi tanítványokkal találkozott Krisztus alakja:
„Maradj velem, mert beesteledett!
Bibliát hallgat a gyülekezet.
Alkony izzik a templom ablakán,
hitetlen vagyok, vergődő magány.
Maradj velem, mert beesteledett!
„Ha így idegen, vedd emberinek”
súgja egy hang, s ahogy látó szemem
elmereng a régi jeleneten,
az emmausin és felejtem magam,
a sugár-hídon némán besuhan
egy örök Árny: lehetne Buddha is,
de itt másképpen hívják és tövis
koronázza: én teremtem csupán,
mégis mint testvérére néz reám,
mint gyermekére, látja, tudja, hogy
szívem szakad, oly egyedül vagyok,
s kell a hit, a közösség, szeretet.
S kezét nyújtja. Mert beesteledett.”
(Az Árny keze)
II. Európa jelene
Az Unió „atyái”: Konrad Adenauer, Robert Schuman, Alcide de
Gasperi még mélyen keresztény emberek voltak. R. Schuman mondta: „A jövő Európája vagy keresztény lesz vagy nem lesz.” Ők kötötték meg 1950. május 9-én az ún. Európai Szén- és Acélközösséget,
és ezzel elindították Európát az egység útjára.
26

Most lehet, hogy forognak a sírjukban, mert:
– Az Unió alkotmányának előszavában nem történhetett utalás
Európa keresztény gyökereire. Ez annál visszatetszőbb, hogy ugyanakkor említés történik a görög-római és a felvilágosodás fontosságáról. Pedig a görög-római kultúra értékeit (például Homérosz,
Szofoklész, Vergílius, Tacitus, Cicero és mások írásait) a keresztények őrizték meg. A felvilágosodás eszméi (szabadság, egyenlőség,
testvériség) pedig a Bibliában és a keresztény tanításban találhatók
meg. (Keressük meg a szabadságot az iszlámban, az egyenlőséget az
indiai kaszt-rendszerben.)
– XVI. Benedek pápát nem engedték be Róma állami egyetemére, mivel az „nem egyházi, hanem világi intézmény... „Ilyen szintű
„kirekesztést” nehéz volna űberelni. XVI. Benedek nemcsak egyházfő volt, hanem államfő és tudós is! Ezek után ők, állami emberek
milyen jogon akarnak – keresztlevél nélkül – belépni például a Szent
Péter bazilika kapuján?
– Egy 2016-os uniós naptárban (Argentínában) feltüntették a világ számos vallásanak az ünnepeit (még a szikh vallásét is), de a keresztény ünnepeket kifelejtették. December 25-höz lapozva csak ezt
találjuk: „A jó barát osztozik örömeidben és foglalatosságaidban.”
– Eltünteti a kereszteket, de még a betlehemeket és a karácsonyfákat is a közterületekről, hogy „ne sértse a muszlimok érzekenységét...„
(Közben Isztambul tele van karácsonyfákkal, mert Jézusnak, mint prófétának a születésnapját a muszlimok is megülik...)
– Miközben munkaerő hiánnyal küzd, Pride-felvonulásokat szervez, kultuszt teremt a homoszexuálisoknak, a leszbikusoknak és az
ún. transzneműeknek, bevezeti a melegházássagot, megalkotja, sőt
kötelező tananyaggá teszi a gender-ideológiát.
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– Megteremtette az osztályelméleten alapuló proletár internacionalizmust, majd ennek teljes ellentétét, az anti-osztályelméletre
épülő individualista szingli-kultuszt. Ez az ultraliberalis, a személy
szabadságát, függetlenségét túlhangsúlyozó szemlélet aláásta nemcsak az Isten-hitet, hanem a család, a nemzet és a haza szeretetét is.
– Ugyancsak megteremtette a fajelmeléten alapuló nemzeti szocializmust és ezzel egyidejűleg megágyazott az anti-fajelméleten (más
szóval: Kalergi-terven) kibontakozó kozmopolita globalizmusnak,
amely minden fajt és nemzetet meg akar szüntetni és a vilagbó1
egyetlen hatalmas kolhozt (orosz szóval: szovjetet) akar létrehozni
egy (nagytőkésekből álló) világkormány uralma alatt. Ennek európai
részét akár europolita eurokolhoznak is nevezhetjük.
(Azt zárójelben meg kell jegyeznünk, hogy nem csak a szingli-kultusz, hanem a proletár internacionalizmus, a nemzeti szocializmus és a kozmopolita globalizmus is szemben áll a keresztény
család- és hazaszeretettel.)
– Miközben multikulturalizmust hirdet, behívja a legszigorúbb
monokulturát, vagyis az iszlámot, amely megveti Európa kultúráját
nemcsak a keresztre feszített Krisztussal, hanem annak zenéjével és
képzőművészeti alkotásaival együtt. Gondoljunk a hangszerek használatának és az előlények ábrázolásának tilalmára a legtöbb muszlim
országban.
– Toleranciát hirdet és közben hívja a (muszlim) intoleranciát,
és velünk: fehér, keresztény, heteroszexuális emberekkel szemben
maga is intoleráns – „félelmetes képződménynek’’ nevezve minket
(Niedermüller Péter).
– Szabadságró1, egyenlőségről és demokráciáró1 papol, közben
betelepít egy valláselméleten alapuló totalitárius politikai rend28

szert, amely éppen olyan diktatórikus, mint a fajelméleten alapuló
nácizmus vagy az osztályelméletre épített kommunizmus. (Azt csak
zárójelben jegyzem meg: az ultraliberalizmus hirdetői közül sokan
még mindig Mao-ce-tungot istenítik, akinek kezéhez kb. 65 millió
ember vére tapad...)
Sajnos, a válság már a nyugat-európai keresztény egyházakat is
elérte.
Megszületett a hit nélküli szeretet, amely természetesen sok
ponton vakvágányra fut: megtermi az „ateista lelkészt”, a Pridefelvonuláson részt vevő (anglikán és evangélikus) leszbikus püspökasszonyt, az egyneműek házasságát is megáldó katolikus papot és
püspököt, a mindenkit – Mohamedet, a bálványszobrokat és a „Sátán mélységeit” (vö. Jel 2,24) – is befogadó híveket.
III. Európa jövője
Europa jövőjét hármas veszély fenyegeti: a teljes
elkereszténytelenedés (dekrisztianizálódás), az iszlamizálódás és az
uniformizálódás. Mind a három szorosan kapcsolódik a migrációhoz. Ezért bevezetőként szó1nunk kell a migrációró1 is.
A bevándorlással kapcsolatban többnyire csak okokról szoktunk beszélni, és ezzel eltereljük a figyelmet annak céljairól és veszélyeiről.
A okok közt kétségkívül léteznek az alábbiak:
– háborúk: tudnunk kell azonban, hogy a migránsok jelentős része
nem háborús területről érkezik, és nem nevezhető menekültnek. Ha
tényleg menekültek lennének, miért hagyják otthon a családot és miért nem menekülnek a világ leggazdagabb országai közt lévő SzaudArábiába, Kuvaitba, Katarba, az Egyesült Arab Emirátusokba stb.?
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– környezeti katasztrófák, szegénység: erre utal a „gazdasági
bevándorló” kifejezés. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a jövevények
sokszor komoly anyagiakkal rendelkeznek, és valószínűleg nem a
legszegényebb rétegekhez tartoznak, akik el sem tudnak indulni.
– túlnépesedés: ez tény, de tudnunk kell, hogy a túlnépesedés
nem spontán folyamat, hanem egy program következménye, amelyet Houari Boumėdiéne muszlim vezető már 1974-ben meghirdetett az északi földrészek megszállásaval kapcsolatban: „asszonyaink
méhe az, ami minket diadalra visz”.
– Európa lelki és demográfiai vákuummá válása: ez – véleményem szerint – a migráció legalapvetőbb oka. Natura horrescit
vacuum – tartja a latin mondás. Ez azt jelenti: A természet irtózik a
legüres tértől. A legüres tér nem csak fizikailag, hanem lelkileg-szellemileg is értendő.
(Megemlíthetjük még azt is, hogy a migránsok egy része még nomád életmódot folytató „vándorcigány” típus, amelynek nincs szoros kötődése semmiféle hazához. – Jeremiás könyvének 35. fejezete
egy ilyen hazátlan törzsről, a rechabitákró1 szól.)
A migráció okainál sokkal lényegesebbek annak céljai. Ezek közt
a következőket sorolhatjuk fel:
– olcsó munkaerő (modern rabszolgák) az európai nagyvállalkozóknak. Aztán hogy a migránsokbó1 lesz-e jó munkaerő, az kérdéses...
– Európa iszlámizálása, azaz „harci területből” (dar-al barb) iszlám területté (dar-al iszlám) alakítása a mi földrészünknek.
– Európa dekrisztianizálása főleg a szabadkőművesek részéről.
Ahogy az írástudóknak és a főpapoknak annak idején minden pénzt
megért Jézus eltávolítása Izraelből, úgy most a szabadkőművesek is
mindent vállalnak, hogy a keresztényektől megszabadítsák Európát.
30

– Európa kolhozosítása az amerikai központú nemzetközi nagytőke részéről. A nemzetközi nagytőke célja az, hogy egy jó1 manipulálható, uniformizált tömeggé alakítsák át az egész világot, elsőként
Európát.
Ezek után lássuk kissé részletezve az Európát fenyegető veszélyeket:
1. Európa dekrisztianizálása: elkereszténytelenítése.
Ez részben már megtörtént, ahogy Európa jelenével kapcsolatban elmondtuk. Jelentős mélyütést vitt be a kereszténységnek
a XVIII. századi felvilágosodás (németül Aufklarung, franciaul:
lumieres, angolul: Enlightenment), amely minden kinyilatkoztatást
elvetett, egyedül az „ész vallását” tűrte meg. Ezt az individualista,
a személy szabadságát túladagoló irányzatot olyan szélsőségesen
kollektivista diktatúrák követték, mint a nácizmus és a kommunizmus.Természetes, hogy ezek a totalitárius rendszerek sem kedvez
tek az egyházaknak.
A legnagyobb pusztítást azonban a szabadkőműves szemléletnek
megfelelő ultraliberális ideológia elterjedése okozta. Számomra
külön problémát jelent, hogy a „liberális” (szabadságszerető) jelzőt
lefoglalta magának a szabadságot túladagoló, ultraliberális világ. A
szabadság drága kincs, miként a fűszer vagy a gyógyszer is, de amint
az utóbbiakat nem szabad túladagolnunk, úgy a szabadságot sem.
A mértéktelen szabadság megöli a családot, a nemzetet és magát az
embert is, és természetesen megöli az igazi vallásosságot és az egyházat is. Ennek köszönhető az is, hogy a jó Isten által teremtett (és
nem az ördög művének tekintendő) szex elszakad a szeretettől, ezzel
együtt a szerelemtől és az élettől is. Így jön létre az a demográfiai
vákuum, amely megnyitja az utat a migrációnak.
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Voltaire utódai, az ultraliberális szabadkőműves világ pedig tágra nyit
ja Európa kapuit az ultrakonzervatív – a szabadságot hírből sem ismerő
– iszlámnak, hogy Krisztust és híveit véglegesen száműzzék Európábó1.
Úgy tűnik, hogy nekik ez minden pénzt megér, mint ahogy az írástudók
és a farizeusok is azt hitték: érdemes összefogniuk halálos ellenségükkel,
Poncius Pilatussal csak hogy Jézustó1 megszabaduljanak. (Vo. 3. o.)
2. Az iszlámizálódás veszélye
Hogy ezt megértsük, ismernünk kell egy kicsit az iszlámot, annak
szent iratait (korán, szunnák, saríja törvény), illetve történetét.
Az iszlám nem csak vallás, hanem (legalabb 60 %-ban) politika.
Khomeini ajatollah mondása: „Az iszlám vagy politika, vagy nem
létezik.”
Az iszlámnak mint vallásnak 5 oszlopa van:
a) saháda: hitvallás (Allah az egyetlen isten, és Mohamed az ő
prófétája) gyakori elimádkozása, mantrálása. Ha ehhez hozzáves�szük még, hogy a muszlimok hisznek a „végső napban” és az azt
követő pokolban, illetve paradicsomban: ki is meritetük az iszlám
szoros értelemben vett hittanát (dogmatikáját).
b) szalát: napi ötszöri imádság Mekka felé fordulva,
c) szaúm: Ramadan havi szigorú böjt (napkeltétől napnyugtáig),
d) zakát: alamizsna a szegény muszlimok javára,
e) al-hadzs: zarándoklat legalább egyszer Mekkába.
A fentiek megtartásával kapcsolatos erőfeszítést nevezik nagy
dzsihádnak.
32

Az iszlámnak, mint politikai rendszernek egyetlen oszlopa van: az iszlámnak minden lehetséges módon való terjesztése,
amelyet kis dzsihádnak neveznek. A terjesztés eszközei közt a történelem folyamán alapvető volt az erőszak, ide értve a fegyveres
erőszakot is.
Ha megkérdezünk egy muszlimot, hogy mit jelent a dzsihád szó,
azt fogja mondani, hogy az 5 oszlop megtartásaval kapcsolatos erőfeszítést. Azt azonban el fogja hallgatni, hogy szent irataikban ez a
szó sokkal többször jelenti a vallás terjesztése érdekében igénybe
vett erőszakot.
(Hasonló a helyzet az iszlám szóval is. Ha rákerdezünk, a muszlim az igazhitűeknek Allah előtti meghódolásáró1 beszél, elhallgatva,
hogy sokkal többször jelenti az erőszakot sem nelkülöző hódítást.)
Fontos tudnunk, hogy az iszlám terjesztése nem karizmatikus hithirdetők, misszionáriusok feladata, hanem az imámjaik által fanatizált muszlim tömegeké. „A dzsihád a közösség kötelessége” – olvassuk a 14. században keletkezett – a Koránnal és a szunnákkal együtt
szent és változtathatatlan – saríja törvényben (o 9,1). „Minden ép
elmejű és ép testű férfinak, aki elérte a pubertás kort, kötelessége
harcolni (o 9,4). Ezek a követelmények megtalálhatók a Koránban
és a szunnákban (Mohamed életrajzában és a mohamedi hagyományokban) is.
A muszlimok hite szerint a világ két részből áll, ahogy már
említettük: dar-al iszlámbó1 és dar-al harbból. Az előzőhöz tartoznak azok·a területek, amelyek iszlám uralom alatt állnak, amelyek
jogrendszerében érvényesül a saríja, a másodikhoz azok az országok
tartoznak, amelyekben a muszlim törvények nem érvényesülnek.
Ezek „harci területek”, amelyeket meg kell hódítani. Európa (kivéve
bizonyos zónákat és városrészeket) ma még harci terület.
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Az iszlám terjesztése érdékeben minden eszköz megengedett: a
fegyver, a meggyőzés, a hízelgés és a megtévesztés is. Amikor a
fegyveres hitterjesztésre nincs lehetőség, akkor fokozott szerepet
játszanak a többi eszközök, köztük a megtévesztés is, amelynek arab
neve takija. Fontos tudnunk, hogy a hitetlenek (arabul: kafírok, törökül: gyaurok) megtévesztése nem bűn, mikent azok megkárosítása vagy a magányos kafír nők megerőszakolása sem. (Ez utóbbi
egyenesen Allahnak tetsző, szakrális cselekedet...!) Az alakoskodás,
a kétszínűség egyébként jellemző Mohamedre, a muszlimok szent
irataira és általában muszlim testvéreinkre is.
Mivel Európát jelenleg fegyverrel megszállni nem lehet, ennek
helyébe lépett a menekülésnek nevezett migráció és az azt kísérő
állandó hazudozás és alakoskodás. – Mivel a migrációt megkön�nyíti Európa erkölcsi és demográfiai válsága, csak idő kérdése, hogy
földrészünk – főleg Nyugat-Európa – mikor válik dar-al iszlámmá,
valamiféle muszlim kalifátussá. Komoly va1ószínűsége van annak,
hogy földreszünk kettészakad:
– iszlám „kalifátusra” és
– keresztény (Kelet) Európára.
3. Európa uniformizálása (kolhozosítása)
Ez az amerikai központú nemzetközi nagytőke célja.
Coudenhove-Kalergi német gróf ötlete volt az egész világnak
egy hatalmas, uniformizált, kissé robotszerű emberekkel való benépesítése. Ezzel kapcsolatos könyve, a Praktischer Idealismus
már 1925-ben megjelent, öt évvel korábban, mint a fajelmélet alapműve, Alfred Rosenberg Der Mythos des XX-sten Jahrhunderts
című műve.Kalergi elméletét nyugodtan nevezhetjük anti34

fajelméletnek, amely ugyanolyan sátáni, mint a fajelmélet, mert
ugyanolyan szélsőséges.
Hitlerék a fajok és a nemzetek közti átléphetetlen határokat
hangsúlyozták, kiemelve a germán faj felsőbbrendűségét és megteremtve a fajimádatot és a fajgyűlöletet; az említett gróf pedig a fajok
és a nemzetek közti különbségek teljes felszámolását szorgalmazta a
különféle színű, nyelvű, vallású és kultúrájú népek (feketék, fehérek,
barnák, sárgák) mesterséges összekeverésével. Így jöhet létre egy
olyan világkolhoz, amelyben mindenki elfelejti azonosságtudatát
(identitását). Ezt az uniformizált tömeget aztán egyetlen világkormány uralhatja mint engedelmes „munkaerőt” és még engedelmesebb „fogyasztót”.
Richard Coudenhove Kalergi elképzelését annak idején egész
Európában (Angliában is) lesöpörték az asztalró1, Amerikában viszont láttak benne fantáziát. Úgy tűnik, hogy könyvének leporolására mégis a múlt század vége felé került sor a Soros Györgyek által
képviselt nagytőke részéről.
Anélkül, hogy valamiféle összeesküvés-elméletet akarnék felállítani, nekem úgy tűnik, hogy a Sátán már a XX. század közepétől
serényen dolgozik a „Keleti-projekt” megvalósításán:
– Az őshonos európai fajok megritkítása céljábó1 megteremtette
a már említett individualista szingli-kultuszt. Eszménnyé emelte az
„önmagát megvalósító”, elkötelezettséget nem vállaló, szabad embert. Ezzel nemcsak a Szentháromság-egyistenbe vetett hit vált „idejét-múlttá”, hanem az egyház, a haza és a család megbecsülése is.
– Ezzel egyidejűleg megszülettek az egyre liberálisabb abortusztörvények, népszerűvé váltak a fogamzásgátlók, létrejött a hamis
(negatív) másság kultusza, amely az „okos lányokat”, a homoszexu35

ális és leszbikus párokat, az élettársakat és „életszakaszpartnereket”
(németül: Leben§teilpartner) úgy tüntette fel, mint az egymásnak
örök hűséget ígérő hagyományos házastársak tökéletes alternatíváit.
(Így vált a kapufa és a mellélövés a gó1, illetve a tévedés és a tudatlanság a tudás alternatívájává...) E felfogás jegyében kezdték el
tanítani, sőt kötelező tantárggyá tenni a gender-ideo1ógiát, amely
meg akarja szüntetni a férfiak és a nők közti csodálatos különbséget,
létrehozva a nemek totális zűrzavarát.
Így sikerült a keresztény Európát lelki-vallási-erkölcsi, majd
demog- ráfiai vákuummá (légüres térré) alakítani, amely magató1
értetődő természetességgel szívja magába a migránsokat. – Európa
kiüresítésének logikus folytatása a bevándoroltatás, a vákuumnak
közel- és távol-keleti, illetve afrikai tömegekkel való feltöltése. –
Ezt a folyamatot elősegítették a „demokrácia-importnak” hazudott
észak-afrikai és közel-keleti háborúk, illetve az ott élő emberek szaporodásának felgyorsítása, amelyről a III. pontban már beszéltünk.
(Houari Boumediėne mondása – „asszonyaink méhe az, amely minket diadalra visz” – egyes források szerint a pakisztáni Lahore városban, mások szerint magaban az ENSZ-ben hangzott el. Vö. Oriana
Fallaci: Az értelem ereje, 48. o.)
Az Európa jövőjéről mondottakat összefoglalva és kiegészítve elmondhatjuk, hogy a migrációt
– mind az európai (és nemzetközi) szabadkőműves világ,
– mind a muszlim (főleg arab) pénzvilág,
– mind az Egyesült Államokból vezérelt nemzetközi nagytőke támogatja. A célok azonban különböznek:
– Európa dekrisztianizálása;
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– Európa iszlámizálása, illetve
– Európa (es az egész világ) kolhozosítása.
A fenti erők közt a keresztényellenesség biztosan nem fog ellentéteket szülni, hiszen a kereszténység nemcsak a szabadkőműveseknek, hanem a muszlimoknak és a nagytőkéseknek is útjában áll.
A muszlimok azonban aligha fogják valaha is elfogadni az
ultraliberális erkölcsöket: a leányanyaságot, a melegházasságot, a
házasságtörést és a gender-ideológiát. De nem fognak integrá1ódni
az Eu-kolhozba (és a világ-kolhozba) sem. A muszlimokkal lehet
barátkozni ugyan, de ahol három muszlim együtt van, ott a magunkfajta kafír (gyaur) már nem kívánatos. Brüsszelben, Párizsban, Londonban és a legtöbb európai nagyvárosban már most kialakították
azokat a zónákat, amelyeken belül csak a saríja törvény előírásai
érvényesek.
Ez még akkor is így van, ha meggondoljuk, hogy az iszlám tömegvallás és a muszlim tömegember, aki szeret vezényszóra leborulni, imádkozni, de még böjtölni és a böjt után dőzsölni is. Ezeket a
tömegeket meg akkor sem lehet új egyenruhába öltöztetni, ha a nagytőke felvásárolja a világ legtekintélyesebb imámjait és imámkepző
egyetemeit.
Véleményem szerint marad tehát annak a va1ószínűsége, hogy
Európa mégsem mintakolhozzá fog alakulni, hanem dar-al iszlámmá. Amelyből mi kelet- és közelkelet-európaiak kimaradhatunk.
Ezek utan – befejezésül – foglalkozzunk saját reményeinkkel és
tennivalóinkkal.
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IV. Remények és tennivalók
1. A megújulás jelei
– Van egy új alkotmányunk (alaptörvenyünk), amely 2012. I. 01től van érvényben. Így kezdődik: „Isten, áldd meg a magyart!” – És
így folytatódik:
„Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel
ezelőtt... a keresztény Európa részévé tette hazánkat.”
„Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük
országunk külünbüző vallási hagyományait.”
Valljuk, hogy a XX. század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlan szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra.”
„Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint
a családot, mint a nemzet fennmaradásanak alapjait. Magyarország
támogatja a gyermekvállalást.”
A dekadens erők dühödt támadásai csak az bizonyítják, hogy ez
az alkotmány nem a Római Birodalom hanyatló periódusába, még
kevesbé Szodomába és Gomorrába visz vissza, hanem a jövőbe mutat.
– Profán intézmények megáldására vonatkozó felkérések nagy
száma is azt mutatja, hogy hazánk még nem vesztette el kapcsolatát
a vallással, a világi vezetőknek is van valami kapcsolatuk a szakrálissal. Hadd soroljak fel néhány, általam megáldott objektumot: tankonyha, tanserfőzde, parkettagyár, fűrészüzem, autószalon, sípálya,
erdei iskola, multifunkcionális intézmények...
– zarándoklatok újraindulása, ereklyék tisztelete, szabadtéri
keresztek, keresztutak, szentkutak helyreállítása és tisztelete;
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– házasságkötesek számának ugrásszerű emelkedése, keresztelések, bérmálkozások számának lassú emelkedése;
– hitoktatásban részesülők számának emelkedése.
– nálunk, Veszprémben, illetve a Veszprémi Főegyházmegye területén a polgári vezetőknek kb. a fele hitvalló keresztény, a többiek
is lojálisak a keresztény egyházakkal szemben.
2. Szent Pió atya jövendölése:
„Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egy gyönyörű madár
fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában
páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad az egész emberiségre. Kevés nemzetnek
van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony
helyes lenne buzgóbban kérni hathatós oltalmát országukra.” (Vö.
Sipos (S) Gyula: Magánkinyilatkoztatások Magyarországról – Zarándok Kiadó, 2007., 20. o.)
A hagyomány szerint ez a nagyhatalmú őrangyal Szent Gábor,
aki nem csak Jézus születését jelezte Szűz Máriának, hanem Szent
Istvánét is Saroltának. Ő figyelmeztette II. Szilveszter pápát is álmában, hogy a nemzeti szuverenitást biztositó koronát az Asztrik által
vezetett magyar küldöttségnek adja. Gábor arkangyal képe látható a
Szent Koronán, szobra megtalálható a Szent István bazilika főoltára
fölött és a Hősök terén is.
3. Tennivalóink
Ha Pió Atya jövendölése nem is lehet a szoros értelemben vett
hit tárgya, mindenképpen tárgya lehet a reménynek, és fontos, hogy
bizalommal kérjük a főangyal közbenjárását hazánk számára.
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A jövendölés semmiképpen sem tölthet el bennünket elbizakodottsággal, legkevésbé sem vezethet minket valamiféle fajimádathoz,
még kevésbé fajgyűlölethez. Azt azonban mindenképpen remélnünk
kell, hogy mi is tehetünk valamit Európáért. Amilyen határozottsággal elutasítjuk az EU-kolhoz eszméjét, amelynek jelszava: „egység
az egyformaságban”, olyan meggyőződéssel kell képviselnünk az
„egység a sokféleségben” gondolatát Babits Mihály „Eucharistia” c.
költeményének szellemében:
„Áradj belénk hát, óh örök
igazság és szent szeretet!
Oldozd meg a bilincseket
amikkel törzs és vér leköt,
hogy szellem és ne hús tegyen
magyarrá, s nőjünk ég felé,
testvér-népek közt, mint a fák,
kiket mennyből táplál a Nap.”
S végül sürgősen felejtsük el az álkereszténység ilyen megnyilvánulásait, mint: „Kicsit megbérmálkozom, aztán erre se lesz
gondom...„
„Kicsit szeretlek is, meg nem is, tudod, így van ez...„
„Veled, Uram, de nélküled... „
Ki kell tudnunk mondani, hogy: szeretlek téged most és mindörökre; veled, Uram! és pont. és ámen.
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Avanesian Alex,
dramaturg, szerkesztő, rendező
„KŐORSZÁG”
Az örmények őshazája a Kaukázustól délre, a Ván-Szeván-Urmia
tavak háromszöge által közrefogott területen, az Örmény-fennsíkon
volt. Az örménység a fennsík őshonos lakóiból, továbbá a bevándorló indoeurópai törzsekből kovácsolódott etnikai, nyelvi és kulturális
szempontból egységes egésszé. Ez a néppé válási folyamat, az örmények etnogenezise a Kr. e. XI-VI. századok folyamán ment végbe.
Az egységesülés katalizátora a fennsík első szervezett államalakulata, az urartui birodalom volt.
A néppé válás folyamatának első bizonyítéka a Kr.e.520-ból
származó perzsanyelvű behisztuni felirat, mely a területet Arminaországként említi. Az örmények külső armen és belső haj neve egyegy ősi, az etnogenezis szempontjából legjelentősebb proto örmény
törzsszövetség nevét őrzi. Az örmények országukat Hajasztannak,
magukat hajnak nevezik.
Hosszú történelmi idő tanúja az örmény nép, amely megannyi
szenvedést kiállva kényszerült újra meg újra főnixmadárként feltámadni, és tűzzel-vassal elpusztított országát újjáépíteni.
Míg a hajdani kortárs népek közül oly sokan (így pl. Babilónia,
Asszíria és Média népei) letűntek a világ szinpadáról, addig az embert próbáló veszteségeket rendületlen hittel és töretlen erővel túlélő
örmények ma is ősi földjükön, saját hazában, független nemzeti köztársaságukban élnek.
Az állandó üldözések miatt a védtelen lakosság egy része kivándorolt, így keletkeztek az örmény kolóniák. Figyelemre méltó az a
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tény, hogy az örmény nép az évezredek leforgása alatt nem olvadt fel
a környező népek olvasztótégelyében, kultúráját, nyelvét, nemzeti
identitástudatát még a diaszpórában is meg tudta őrizni.
Az örmény nyelv az indoeurópai nyelvcsalád tagja, közvetlen
nyelvi rokona akárcsak a görögnek nincsen. Nyelve gazdag változatos mássalhangzókban; 36 fonémájából mindössze öt a magánhangzó (a, e, i, o u).
A fennmaradás záloga két sorsdöntő eseményhez: a kereszténység
felvételéhez és az örmény írásbeliség megalkotásához kapcsolható.
Az örmény egyház fennállásának első századokbéli történetét az
egyik nemzedék hagyta örökül a másiknak. Írásos formában csak az
V. században öltött testet. Az Örmény Egyháztörténet szerint a kereszténység első magvait Örményország földjén az apostolok idején
vetették el. Örmény, szíriai, görög és latin nyelvű történelmi források sora erősíti meg azt a tényt, hogy a kereszténységet először
Tádé és Bertalan apostolok hirdették Örményországban, akiket ezért
az örmény egyház alapítóinak tekintünk.
A kereszténység felvétele, az örmény nép számára oly fontos
esemény 301-ben történt. A kereszténység felvételében elsődleges
szerepet játszott Világosító Szent Gergely, aki később az örmény
egyház első katholikosza lett és III. Trdát örmény király (287–330).
ÖRMÉNYORSZÁG FELVESZI A KERESZTÉNYSÉGET
A kereszténység felvétele, az örmény nép számára oly fontos
esemény 301-ben történt. A kereszténység felvételében elsődleges
szerepet játszott Világosító Szent Gergely, aki később az örmény
egyház első katolikosza lett és III. Trdát örmény király (287-330).
V. századi örmény források szerint III. Trdát örmény király, 287-ben
római légionáriusok kíséretében érkezett vissza Örményországba.
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Áldozati szertartást akart bemutatni Ánáhit pogány istennő templomában, amelyhez egyik társa, Gergely segítségét kéri. Gergely, mivelhogy keresztény hitre tért, megtagadja, hogy egy bálványnak mutasson be áldozatot. III. Trdát örmény király az ártásáti Chor Viráp
(Mély Verem) börtönbe záratja Gergelyt, ahol csak halálraítélteket
tartanak fogva. Ugyanebben az évben a király két rendeletet hoz.
Az egyikben megparancsolja, hogy tartóztassák le Örményország
határain belül fellelhető összes keresztényt és a birtokaikat kobozzák el. A második rendeletben a keresztényeket rejtegetőkre mond ki
halálos ítéletet. Ezek a rendeletek is jól mutatják, milyen veszélyesnek számított az államra és az államvallásra, a pogányságra nézve
a kereszténység. Örményországban a kereszténység felvétele szoros kapcsolatban állt Szent Hripszime és vértanútársai halálával. A
Legendárium alapján a Rómában született keresztény szüzek Diocletianus császár üldözései elől menekültek Keletre. Elzarándokoltak Jeruzsálembe, végigjárták a szent helyeket, majd Edesszából az
örmény határhoz érkezvén, a Vághársápáttól nem messze található
présházakban szálltak meg. Amikor III. Trdát örmény király meglátta Hripszimét, a lány úgy megbűvölte szépségével, hogy elhatározta,
feleségül veszi. Hripszime azonban elutasította III. Trdát szerelmét.
III. Trdát elrendelte, hogy engedetlenségéért végezzék ki Hripszimét
és társait. Hripszime és társai 300-301-ben haltak vértanúhalált. A
kivégzés súlyos lelki megrázkódtatást jelentett a királynak, amely
idegi megbetegedéshez vezetett. Az V. században ezt a betegséget
a népnyelv  „disznó” jelzővel illette, és ezért van, hogy III. Trdátot
gyakran disznó fejjel ábrázolják. A király nővére, több ízben is
ugyanazt az álmot látta. Az álmokban közölték vele, hogy testvérét,
III. Trdátot csak a tömlöcben sínylődő Gergely gyógyíthatja meg.
Gergely csodával határos módon maradt életben a halálraítéltek börtönében. Az álmok hatására kihozták a börtönből Gergelyt. Elsőként összegyűjtötte és örök nyugalomba helyezte a mártírhalált halt
szüzek hamvait, majd terjeszteni kezdte a kereszténységet. Hittérítő
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munkájának 66. napján a király meggyógyult. III. Trdát örmény király és udvara ennek hatására felvette a kereszténységet, majd egész
Örményországban államvallássá tette. A vértanúhalált halt szüzek
kivégzése helyén kápolnákat építtetett. Ezek a kápolnák lettek bizonyítékai, milyen tisztelettel fordultak az akkori emberek Hripszime
és társai felé.
III. Trdát örmény király kinevezési okirata szerint Világosító
Szent Gergelyt ( Grigor Luszavoricsot ) kinevezi az örmények első
katolikoszának.„ Mi, III.Trdat, Isten kegyelméből és a ti imádságotok által Nagy Örményország és az egész hadsereg királya, üdvözletünket ajánljuk, és azt a parancsot küldjük nektek, hogy a Krisztus
Istentől kapott lelki kegyelmének hagyományos ajándéka szerint
nekünk Grigort az Isten által járt utak felügyelőjévé és elöljáró tanítójává, pásztorává és orvossá kinevezzétek, amint azt nekünk Isten
megparancsolta.” Vagharsapat város, 301.
A Legendárium szerint Világosító Szent Gergelynek látomása
volt. Az ég megnyílt és az égből egy fénysugár hullott a földre. A
fénysugár megjelenését angyalok kara követte.   Mögöttük egy emberi arc tűnt fel. Kezében arany pallost tartott. A látomás Vághársápát
irányába mutatott. Ekkor a pallos lecsapott a földre, a föld megnyílt
és mélyéből felhangzottak a pokolból feltörő jajkiáltások. Majd egy
aranyból készült állvány, egy oltár jelent meg azon a helyen. Az oltárról lángoszlop világított. Mögötte az égi takaró fölött egy kereszt
csillogott. Gergely szemei előtt megjelent egy angyal, aki értelmezte
a látomást: „Az emberi arc az Úr, az épület, amelyet kereszt díszít,
a Kereszt védelme alatt álló Egyetemes Egyházat jelenti Krisztus
kereszthalálára emlékeztetve. Ez a hely legyen az ima helye. Hajolj meg az isteni kegyelem előtt, amelyet mutatott neked az Úr és
építs ide templomot.” Gergely látomása helyén templomot építtetett,
amelyet „Ecsmiádzin”-nak neveztek el. Ecsmiádzin örményül Hely,
ahol az Egyszülött alászálott.
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Az örmény kereszténység és írásbeliség szorosan kapcsolódik
egymáshoz. Saját ábécéjét Meszrop Mastoc szerzetes alkotta meg
404-405-ben. Az ábécé megalkotása hatalmas és gazdag irodalom felvirágzását tette lehetővé. Bár a nyelv az azóta eltelt 1600
év alatt nyelvtanában, szókincsében sokat változott, az ábécét
változatlan formában máig használják. Ez teremtette és teremti
meg a politikai széttagoltságban élő örmények kulturális egységét nemcsak az elmúlt századokban, de a jelenben is.
A keresztény istentisztelet Örményországban két nyelven folyt,
görögül és szírül. Az átlagember természetesen ezt nem értette, annak ellenére, hogy a Szentírás egyes részeinek felolvasását örményül értelmezték a fordítók. Az anyanyelv nélkülözhetetlen volt, ha
nép lelkéhez és tudatához akarták eljuttatni a keresztény tanítást.
Ezt Meszrop Mastoc szerzetes világosan fölismerte, amikor harcolt a pogányság maradványai ellen. Ő indítványozta az örmény
ábécé megalkotását, amelyhez Szahak katholikosz (387-436) és
Vramsapuh örmény király (389-417) személyében talált támogatókra. Hosszú, kitartó munka után, isteni kinyilatkoztatással 405-ben
megalkotja az örmény ábécét.
Az első örmény nyelvre lefordított mondat a következőképpen
hangzott:
ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս
հանճարոյ
Dzsánácsel zimásztuthjun jev zchrád, imánál zbánsz
hándzsáro.
„Megismerni a bölcseséget és az intelmet, hogy felfogjuk
az értelem igéit.” (Példabeszédek 1,1).
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Az örmény nép megértette ezt a tanítást és hosszú történelme során az írásjegyeket fegyverként használta az idegen hódítók ellen.
A katholikosz és a király támogatásával Meszrop Mastoc iskolákat
nyitott Örményország különböző részein. Örményországban megszületik és fejlődik az anyanyelven íródott és a más nyelvekből lefordított irodalom.
A fordításokkal egy időben indult virágzásnak az örmény nyelvű irodalom. A legkülönbözőbb műfajokban születtek jobbnál jobb
munkák: létrejöttek az első történelmi, apologetikus, erkölcsi, szövegmagyarázó és teológiai művek.
A magyarság történeti érintkezése az örmény néppel több, mint
ezer esztendőre vezethető vissza. Első hallásra kissé furcsának
tűnhet ez az egyszerű kijelentés, mert a két nép, a két ország egymástól igen nagy földrajzi távolságra esik. Azonban a történelem,
mint tudjuk, bizonyos mértékben kiszámíthatatlan, s igen nagy
horderejű történelmi eseményeknek kellett lejátszódniuk, hogy
bekövetkezzék a két nép közötti történeti érintkezés. Ebben talán
szerepet játszhatott az is, hogy a két nép között sok történeti hasonlóság mutatható ki, vándorlások, diaszpórák, hódítások, anyaországi területek elcsatolásai. Az első komolyabb történeti érintkezés a
népvándorlás korára volt tehető, amikor is az 5. század derekán
a Kaukázusban megjelenő nomád törzsek sorozatos betöréseikkel
zaklatták a Kaukázuson túli keresztény örmény államokat, így Örményországot is. Nem zárható ki, hogy az ómagyarság elemei részt
vehettek ezekben a hadjáratokban. A másik fontos momentum a
7-9. század lehetett, amikor is Örményország az Arab Birodalom
és a Kazár Kaganátus közötti hatalmi harc felvonulási területévé
vált. A korabeli örmény történetírók igen részletesen beszámolnak
a kazárok viselt dolgairól, államszervezetükről és harcmodorukról.
A Kazár Kaganátus területén örmény egyházi missziók is tevékeny46

kedtek, s jelentéseikkel gazdagították a korabeli örmény történetírók műveit. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a magyarság
segédhadként részt vett a kazároknak az arabok ellen folytatott
Kaukázuson túli hadjárataiban. Az örmény-magyar történeti kapcsolatok talán legizgalmasabb fejezete a rejtélyes szavárd-magyar
kérdés. A szavárdok a 9. század első felében Örményország területén telepedtek le, s fokozatosan tértek át az örmény kereszténységre. A bizánci Bíborbanszületett Konstantin császár történeti munkájában is található egy hivatkozás a magyarokkal rokon szavarti
aszfali népességre, akik Örményország északkeleti részén telepedtek le, miután vereséget szenvedtek Etelközben a besenyőktől. A
császár megemlíti, hogy értesüléseit az udvarában követként jelen
lévő magyar Torma és Bulcsú vezérektől szerezte.
II. András magyar király keresztes hadjárata során csapataival a
kilikiai örmény királyságon vonult keresztül és találkozott II. Levon
örmény királlyal, s fia számára eljegyezte Izabellát, II. Levon király
lányát. II. András hazatérésekor II. Levon vele küldte kamarillását,
fényes kísérettel. Erről számos nagybecsű korabeli forrás is tanúskodik, amely szerint egy kisebb örmény közösség is megtelepült, sőt
birtokot is kapott a királyi udvartól Esztergom körzetében a szent
Tamás hegy lábánál.
A kutatások bizonyítják, hogy a XII. század elején már létezett. A
területén több házat, ötvösműhelyet, is feltártak.
A tatárjáráskor a fallal nem védett település elpusztult, a megsemmisült kiváltságlevelüket IV. Béla király 1243-ban újította meg. A település a XIII. század második felében megszűnt, mint önálló település, területét és valószínűleg lakóit is felosztották a későbbi Szent
Anna kolostor és a szent Anna kerület birtokai között. Ezen a területen
feküdt a később oklevelekben említett Keresztelő Szent János temp47

lom, ami először valószínűleg az örmények plébániatemploma lehetett. 1315-ben megpróbálták újratelepíteni a falut, de az valószínűleg
nem sikerült és véglegesen beleolvadt a Szt. Anna városrészbe.
A legújabb kutatások tükrében megállapítható, hogy egy
orvoscsoport is érkezhetett a kísérettel. Ennek emlékét őrzi, hogy a
keresztes hadjáratokban elterjedt betegségek korabeli örmény elnevezése a magyar nyelvben is meghonosodott, mint például a piszok,
kosz, csécs, gaz és keh szavak.
Orvostudomány a régi Örményországban
Az orvostudomány Örményországban az évezredek mélységében
veszi kezdetét. Régészeti ásatások eredményei (bronzkori orvosi
eszközök, műtéti beavatkozást mutató koponyák, stb.) arról tanúskodnak, hogy az Araráti királyságban (Urartu), de még a régebbi
korszakokban is Örményország területén fejlett volt az orvostudomány, a régi örmények meglehetősen mély tudással rendelkeztek az
orvoslás terén. A régészeti ásatások alkalmával még hatezer éves tömött fogak is napvilágra kerültek.
A régi Örményország orvosai a műtéti beavatkozásokat békeidőben is és a harctéren is alkalmazták, nyilakat távolítottak el és
selyemszállal varrták össze a sebeket, hogy elállítsák a vérzést. A
műtétek alkalmával érzéstelenítőket is használtak.
Úgy örmény, mint idegen források is már az V. században megemlítik az Örményországban működő gyógyászati létesítményeket
és neves orvosokat.
Örményország híres volt a gyógynövényeiről, melyeket a Kelet és a
Nyugat országaiba is szállítottak. Az örmény gyógynövényekről Hérodotosz, Sztrabón, Xenophon, Tacitus is megemlékeznek krónikáikban.
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V. századi örmény történész, Movses Khorenatsi leírja, hogy az
örmény Vagharshak király (i.e. II. évezred) gyógynövénykerteket
létesített. A régi orvosok elé magas erkölcsi követelmények voltak állítva, a szegények ingyenes orvosi ellátásban részesülhettek.
A beteget visszautasító orvost megfosztották gyakorlási jogától.
Örményországban az orvostudomány különösen fejlett volt a XIIXV. századokban, ekkor élt és munkálkodott Mkhitar Heratsi és
Abusayid (XII. sz.), Grigoris (XII-XIII. sz.), Faradj (XIII. sz.) és
Amirdovlat Amasiatsi (XV. sz.). Ezek az orvostudósok, megosztva
egymással tapasztalataikat és felhasználva a görög és arab orvosok
munkáit is, egyedülálló műveket és kézikönyveket alkottak, melyeket a századok folyamán sokszorosítottak és felhasználtak a gyakorlati orvoslásban.
A XII. századtól Örményországban tanulmányozás céljából megengedett volt a holttestek boncolása, amiről tudjuk, hogy Európában csak a XVI. században vezettek be. Örményország különböző
vidékein fennmaradt és felfedezett ősrégi orvosi eszközök műtéti
beavatkozásokról tanúskodnak. A XII-XIV. századokban Örményországban császármetszéseket végeztek, belső daganatok eltávolítását, különféle női betegségek műtéti orvoslását és egyebeket. A műtétek ideje alatt, általános és helyi érzéstelenítőként a mandragórát
(Mandragora officinalis), szülési fájdalmak enyhítésére a Zedoar-t
és a Melilotus officinalis-t használtak, a sebek bevarrására pedig selyemszálat. A középkori örmény orvostudomány elméleti és gyakorlati kérdésekben a legfejlettebbek közé tartozott. Mkhitar Heratsi „A
láz enyhítése” 46 fejezetből című művében, melyben kitér a maláriára, a sárgalázra és a hastífuszra is, Mkhitar Heratsi elsőként vezette
be a „penész fogalmát” a fertőző-allergiás betegségek kialakulásának okaként. Véleménye szerint a láz a vér, a nyálkák és a szervezet
egyéb nedveinek gyulladása következtében jön létre. Heratsi szerint
a betegség okait nem szabad mindig a beteg szervezetében keresni,
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ezt kiválthatják a külső világból a szervezetbe kerülő stimulánsok
is. Úgyszintén tanulmányokat írt az emberi test felépítéséről és biológiai funkcióiról, általános kórtanáról, a gyógyszerek előállításáról
és alkalmazásáról, a szem orvoslásáról és gyógyító ásványokról. Az
örmény orvostudomány történetében egyedülálló helyet foglal el a
jereváni kézirattárban őrzött (Matenadaran), 415-ös számot viselő,
1465-1473 között másolt kézirat is, melynek szerzője, az elfogadott
vélemény szerint, Grigoris. A mű két fő részből áll, melyek a gyógyszertannal és az általános orvoslással foglalkoznak. A kórtannal párhuzamosan Grigoris a kórtan fizionómiáját és anatómiáját érintő számos kérdést is vizsgált. Különösen értékesek a szerző észrevételei
az agyvelő szerepével kapcsolatban is. „Az agy az egész testnek a
királya” – írja ő. Az idegrendszer és az agy az emberi test legfontosabb szervei. Az agy „az érzékszervek érzékszerve”. Az ember felső
és alsó végtagjainak lebénulása az agyvelőben és más helyeken felgyülemlő nedvek miatt alakul ki.
Amirdovlat Amasiatsi a XV. századi örmény orvostudomány
büszkesége. Tökéletesen ismerve a görög, arab, perzsa, török és latin nyelveket, a görög-római és a perzsa-arab forrásokat is tanulmányozta. „Az orvoslás javára” című művében az emberi test felépítését írja le, több, mint kétszáz betegséget különít el és rámutat
a kezelésük módszereire is. A „Tudatlanoknak felesleges” (Angitac
anpet) című művében összefoglalja a középkori örmény és idegen
orvosok tapasztalatait a gyógyszertan, főleg a gyógynövények felhasználásának területén. Ugyancsak a Matenadaranban őrzik a szerző 1459-ben saját kezűleg írt művét, a „Gyógyszertan”-t, mely a
kiváló zsidó filozófus, teológus és orvos Malmonid (Movses Ben
Majmon, 1135-1204), az idők folyamán elveszett gyógyszerészeti
munkáján alapuló kézikönyv, ahol a Majmon által felsorolt 2600
gyógyír számát Amirdovlat 3700-ra növelte.
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Amirdovlat méltó követője Asar Sebastatsi (XVII. sz.), kinek „Az
orvostudomány művészetéről” (Bzhshkakan arvesti masin) című tanulmánya két részből áll, kórtanból és gyógyszerkészítésből.
A Matenadaranban őrzik számos ismeretlen szerző orvostudománnyal foglalkozó művét is, orvosi szótárakat és más jellegű műveket.
Ugyancsak elterjedt a népi gyógyászat is a mai napig, a faluhelyen élő emberek minden vadon termő növényt ismernek és gyűjtenek, de többféle gyógynövényt termesztenek is.
A hagyományos gyógyászat 3 évezrede alatt a gyógyítás módszereinek óriási tárát teremtették meg, melyek közül sokat a mai
napig használnak. Széles körben elterjedt volt a nem organikus
eredetű anyagok használata, az örmény agyagé és köveké, a bóraxé, a merkúré, vasé, ólom és cink ötvözeté, melyekben gazdag Örményország altalaja. Az ókori tudós, Sztrabón egy kénből készült
örmény festékanyagot említ, melyet kinovárnak neveztek, és Bizánci Fausztosz történetíró szerint a Van tó partján található Rstunjác
hegységben gazdag vas és ólomlelőhelyek voltak. Az ezekből az ásványi anyagokból nyert készítményeket a bőr és a szem betegségeinek kezelésére használták, és a sebek meg daganatok gyógyítására.
Különösen értékesnek számított az örmény agyag (Bolus armena),
melynek az alumíniumszilikát és vasoxidtartalma miatt vöröses
színe van. Amirdovlat Amasiatsi az ő „Tudatlanoknak felesleges”
(Angitac anpet) művében azt írja, hogy az örmény agyag meglehetősen hatásos megfázás és mellmirigy-gyulladás, láz és légúti fertőzések esetén.
Az örmény népgyógyászatban sűrűn előfordulnak állati eredetű
anyagok, melyeket feszültségoldóként, szklerózist megelőző módszerként és méregtelenítőként használnak. Ma is használatos az
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ókori és középkori Örményországban széles körben alkalmazott
apiterápia, a méhek mérgéből, méhviaszból propoliszból, anyaméh
tejéből készült készítmények gyógyítás céljából való alkalmazása.
Örmény szabó és kém
• A török haderő által uralt Budavár visszafoglalását 1686.
szeptember 2-án a többnemzetiségű keresztény sereg hajtotta
végre, s ezzel véget ért a 145 éves török uralom. Az örményeket a bécsi Udvari Haditanács előszeretettel alkalmazta hírvivőként és hírszerzőként, kihasználva, hogy kereskedőkként szinte
szabadon mozoghattak mindkét fél között. Magyarországon az
egyik legeredményesebb kém egyik nevén, Kara Hisar volt. Bátor tettét emléktábla hirdeti a Budai várban a Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán.
• Kara Hisar, más néven Gábriel Schebin örmény szabó és
kém. Ő állt Buda vára legnagyobb lőportornyának felrobbantása mögött az 1686. évi ostrom alkalmával.A föld mindenütt
megmozdult. A Duna vize kicsapott a pesti partra. Malomkő
nagyságú sziklák és kődarabok repültek a pesti oldalra. A füst
az egész eget elborítá, s két óra hosszáig a budai várból mit
sem lehetett látni. Senki sem tudta, mi történt. Rémület szállt
meg mindenkit, s nem egy embernek az esze is megzavarodott.
Károlyi Árpád Buda visszafoglalásáról írt munkájában megemlíti, hogy bizonyos Gábor nevű szabó már a robbanás előtt több
levélben megírta Diodato János nevű barátjának Bécsbe, hogy
ő egy megvesztegetett csorbadzsi segítségével felrobbantja az
arzenált, s aztán a keresztényekhez menekül. Az Udvari Haditanács több helyen így Budán is, titkos levelezőket, vagyis kémeket tartott, akik beszámoltak arról, amit a várakban tapasztaltak.
Ilyen levelező volt Budán Gábriel Schebin, másképpen Kara
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Hisar, aki Buda ostroma előtt és alatt küldözgette jelentéseit
Bécsbe. Egy 1688. szeptember 4-én kelt jelentés megemlítette,
hogy Kara Hisar híven szolgálta a császárt, s mint budai levelező érdemeket szerzett. Gábriel Schebin, vagyis Kara Hisar a
haditanácshoz intézett levelében kétségtelenül bebizonyította,
hogy a budai arzenált ő robbantotta fel néhány megvesztegetett
emberével. A megvesztegetésre kétezer-kétszáz forintot fordított a magáéból. Ezért költségeinek megtérítését és jutalmat
kért. Őfelsége a titkos tanácsban évi négyszáz forint kegydíjat
rendelt el Kara Hisarnak.
kőkeresztek
• Egy olyan nép, melynek országa, élete, évezredes múltja,
és jelene is kövekre épül, a legtermészetesebb talán, hogy hitét is kőbe vési. Ez a hit pont olyan erős és elpusztíthatatlan,
mint a megmunkált, finoman csipkézett örmény keresztes
kövek, melyek évszázadok háborúit, pusztításait vészelték át
büszkén, az elmúlás és megsemmisülés legkisebb jelei nélkül. Jelentőségük talán pont ezért sokkal több puszta vallási
emléknél: a megmaradás, a megtörhetetlenség, az összetartozás és a túlélés szimbólumai. Az örmény kővidék, melyről
a laikus joggal hihetné, hogy terméketlen, zord világ, Isten
kegyelméből mégis élettől nyüzsgő, gyümölcsöt gazdagon
termő, napfényes tájjá lett az évezredek alatt, telve derűvel
és a boldoguláshoz nélkülözhetetlenül szükséges képességgel, tehetséggel.
• Ezek a jelképek és emlékek nemcsak Örményországban,
hanem szerte a világon – így Magyarországon is megtalálhatók.
A magyarországi örmények számára fontos esemény 2000.
június 12-én történt. A magyarországi örmények rendezték
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meg az Európai Örmény Szervezetek Fórumának Közgyűlését
és Konferenciáját. A közel 200 európai és tengerentúli küldött
jelenlétében Budapesten a Duna-parti sétányon a konferencia
résztvevői és a magyarországi örmény közösség részvételével
felszentelték az első kőkeresztet. A felszentelést az örmény
apostoli egyház püspökei végezték, kihangsúlyozva, hogy
az emlékmű a kereszténység 1700-ik, és az 1915-ös Genocídium
85. évfordulója alkalmából emeltetett. „Kivételesen nevezetes ez
a nap a magyarországi örmény közösség életében. Megvalósult
az a sok éve dédelgetett álom, hogy felállíthatjuk Budapesten
ezt a népünk alkotói géniuszát, s őseink szépséges üzenetét
megtestesítő emlékművet.
„Örményország nem csupán föld, s kő; monostor, s templom; kőkereszt, s műemlék; vár, s támfal; híd, s forrás, hanem
pergamen és könyv. A könyv a civilizáció elterjedésének és fejlődésének gördülő kereke. Addig létezünk mi, míg nyelvünk
sóhaja írással, s könyvvel tartja életben népünket.” – I. Garegin
minden örmény Katholikosza.
Örményországot a kövek országának nevezik. E szó hallatán
mindjárt hegyláncokat, sziklákat és szurdokokat képzel maga elé az
ember. Ha valahol fa nő, annak gyökerei a kövek közé szorultak. A
szőlő pedig, természetesen, a kavicsos talajban tört magának utat.
A vékony földréteg csupán egyet jelent: a sziklák elfáradtak, és a
föld ezt kihasználta. A különböző színű nagy és kicsi köveket mintha
rézből öntötték volna. És mintha gigantikus ujjak hasítottak volna
beléjük szurdokokat. Az óríási szirtek különös világa, a számtalan
forrást adó kővilág.
Az Ararát két kőhullám a síkságon.
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Ahogy a költő mondta:
		

Te kő-kenyerű, kőszárny-lengető,

		

Kőhalmok hona: örmény honunk.

Kőből raktuk házaink falát. Hídjainkat. Templomainkat és várainkat. Temetőinket.
Valóban kő-Örményország?
Ha mesékben hívő gyermek lennék, könnyen el tudnám képzelni azt a félelmetes varázslót, aki réges-régen Örményországba látogatott, és irigység fogta el. Felemelte varázspálcáját és azt mondta:
– Dermedjetek kővé!
És a smaragdos halmok és mezők megdermedtek.
A sok millió mezei virág szürke felhőként hullott a földre.
Megdermedtek az erdők, megkeményedett a föld. Örményország
fölött tornyosuló fellegek is elnehezedtek, és kőeső hullott belőlük.
A varázsló felnevetett.
S nevetése kavicsként gurult szanaszét.
Teltek a századok. Megszületett népem, hogy itt éljen.
Isten nem adott neki varázspálcát, amely képes lett volna megtörni a varázst, de adott kezet, adott eszet és kővel felérő türelmet.
És elkezdték szálanként legombolyítani az elvarázsolt gombolyagot, visszaadván a földnek a puhaságát, a virágoknak a színt, az
erdőknek a susogást.
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A nép kiforgatta a földből a köveket. Templomokat
épített. Házakat és hidakat. És ó jaj , temetőket.
A mesterek durva és zseniális ujjai valósággal kihímezték a köveket, finom mintákat véstek bele.
Ellenség rontott rá, lerombolta a városokat, megszaporította a terméketlen követ, arra kényszerítette a népet, hogy kardot ragadjon,
holott a kalapács jobban a kezéhez állt.
A gonosz varázsló, boldogan kacagott, mert a külsőleg emberhez
hasonló jövevények ugyanazt művelték, amit ő, csak barbárabb és
kegyetlenebb módón.
„Kövek hullottak fejünkre”- sóhajtoztak a különböző századok
során az örmény öregasszonyok, és dalaikban fennmaradt, sóhajtozásuk visszhangja.
Kis megszakításokkal, így ment ez évszázadokon keresztül. A
nép fáradhatatlanul tisztogatta a szülőföldjét a kövektől. S eljött a
nap, amikor az embereknek lehetőségük nyílt, hogy folytassák és
befejezzék, amit a századok során elkezdtek.
Nyissátok ki az ablakokat. Induljatok el az utakon, ösvényeken.
Kőország ébredezik. Én tudom, hogy minden erdőnk helyreáll, felébrednek kőálmukból a virágok a mezőn, visszanyerik könnyedségüket a felhők. A vízzé lett kövek ott folynak majd a föld ereiben,
a bilincsbe vert források áttörnek a sziklákon, és a föld felszínére
bukkannak.
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És a többi kő?
Abból szobrokat faragunk.
Házakat építünk.
És új temetőket csinálunk.

Orvos 1.

Orvos 2.
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Orvos 3.
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Miniatúra 1
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Minatúra 2
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Miniatúra 3
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Miniatúra 4

Örmény kém emléktábla
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Duna-parti sétány 2000. június

Meszrop Mastoc
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Veszprémi kőkereszt
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Lehoczki László,
rendező, szerkesztő
...„a legnagyobb a szeretet” (1 Kor 13, 13)
Gondolatok a médiakultúráról
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Egy angol televíziós forgatócsoport 1971-ben megbízatást kapott
arra, hogy Indiába utazzék, és egy ott elkészítendő dokumentumfilm
által megfejtse titkát annak a törékeny kis albán származású apácának, aki küldetést érzett arra, hogy elhagyja eredeti rendi közösségét
és független, megszentelt életű személyként megossza sorsát a szegényekkel és Jézust követve közöttük szolgáljon. Teréz anya megalapította a Szeretet Misszionáriusai elnevezésű szerzetesrendet s igen
rövid idő alatt sok segítő és szerzetesjelölt csatlakozott hozzá, és az
1970-es évek elejére a közösség már nagy nemzetközi ismertségnek
örvendett. A nővér határtalan szeretettel fogadta a stábot és megállapodtak abban, hogy egy hétig bármikor, bármit filmre vehetnek, ami
ott és akkor történik. Az éhes, ruhátlan, hajléktalan, béna, vak, leprás
emberek látványa a harmadik napra már úgy megviselte őket, hogy elhatározták, estére beiktatnak egy kiadós vacsorát és némi whiskyzést
a helyi Hilton Szállodában. A külföldi forgatások idején a személyzet
mindenhová magával viszi a műszaki berendezéseket, megelőzvén
ezzel az értékes eszközök eltulajdonításának lehetőségét. Hajnal felé
a meglehetősen alkoholos állapotba került stábtagok mikrobuszukkal
elindultak szálláshelyükre. Már majdnem odaértek, amikor észrevették az idős szerzetesnőt, amint egy kocsit húzva maga után megállt
egy szemétkupac mellett és elkezdett abban turkálni. A rendező megkérte munkatársait, hogy készítsenek felvétel erről az eseményről. Teréz anya az üzembe helyezett akkumlátoros lámpa fényét látván észre65

vette a forgatócsoportot. Majd hirtelen a kamera felé fordult, kezében
egy reszketve vonagló parányi csecsemővel, akit úgy emelt maga fölé,
mint áldó pap a monstranciát és felkiáltott. Nézzétek, él!
Ez a történés volt a film egyik mélyen katartikus pillanata, amely
azóta bekerült az emberi kultúra kincsestárába. A stáb tagjainak további sorsát radikálisan megváltoztatta ez a forgatás. Mindnyájan
istenkeresőkké váltak és gyökeres fordulatok következtek be életükben. De ez már egy másik történet.
A most következő előadásomban – az idő rövidsége miatt – a teljesség igénye nélkül megpróbálom az emberi kommunikáció meghatározó jelenségeit elemezni a kultúrantropológia, a teológia és az
európai szellemiség kontextusaiban.
Mindmáig felejthetetlen élmény számomra az 1895-ben bemutatott Egy vonat érkezése (L’arrivée d’un train) című zseniális film,
amely mindennek a kezdetét jelenti. A Lumière fivérek pusztán azért
készítették el közismert alkotásukat, hogy bebizonyítsák, felfedezték a filmfelvevőt, a filmszalagot és a vetítőgépet. Mindössze félperces látványról van szó, mely egy napsütötte vasúti peront, a peronon
sétáló hölgyeket és urakat, valamint a filmkép mélyéről egyenesen
a kamera felé tartó vonatot ábrázol. Ahogy egyre közeledett a mozdony, úgy tört ki a pánik a nézőtéren: az emberek felugrottak a helyükről és kiszaladtak a teremből. Abban a pillanatban született meg
a film. Nemcsak egy technika, hanem a világ reprodukálhatóságának
ez az újfajta módja jött létre. Új esztétikai elv született.
Ennek az elvnek a lényege, hogy a művészet és a kultúra történetében először talált rá az ember arra a módra, amellyel közvetlenül
megörökíthette az időt. És ezzel egyidejűleg rátalált arra a lehetőségre is, hogy a vetítővásznon újra felidézze.
A Lumière fivérek filmjei épp ebben az értelemben foglalták
magukban egy új esztétikai elv csíráját. A nyomukban viszont a
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filmszakma rögtön elindult azon az örökségül kapott, művészinek
gondolt úton, mely a nyárspolgárian korlátozott ízlés és a hatalmas
extraprofit szempontjából a legbiztosabbnak tűnt. Két évtized leforgása alatt szinte a teljes világirodalmat filmre vitték, sőt valamennyi
színpadi és történelmi témát megfilmesítettek. A mozi hamis úton
indult el akkor és nekünk számot kell vetnünk azzal, hogy mostanáig
ennek a keserű gyümölcseit aratjuk le. Még csak nem is az illusztratív jelleggel van a baj, a legnagyobb kárt az okozta, hogy lemondtak
a filmművészet egyetlen értékes lehetőségének művészi alkalmazásáról: a celluloid szalag ama reflektív képességéről, amellyel képes
eszményeket, morális életviteli modelleket közvetíteni.
Vajon miért járnak az emberek moziba? Kérdezte egyik könyvében Andrej Tarkovszkij a keresztény filmművészet legmarkánsabb
egyénisége. Hallgassuk őt:
„Mi csalogatja az embereket egy sötét terembe, ahol két órán át
egy vászonra vetített árnyjátékot figyelnek? Szórakozni akarnak? Egyfajta kábulatra vágynak?Bizony, mennyi szórakoztató tröszt és konszern működtet mozit, televíziót és sok egyéb látványosságot világszerte. De nem ebből kell kiindulni, hanem a film elvi lényegéből, mely a
világ birtokbavételének és megértésének igényével áll kapcsolatban.
Úgy gondolom, általában azért jár az ember moziba, hogy ráleljen az
eltűnt, az elvesztegetett vagy a még birtokba nem vett időre, hogy élettapasztalatot szerezzen, mivel a film minden más művészetnél inkább
bővíti, gazdagítja, illetve náluk tényszerűbb módon koncentrálja az
emberi tapasztalatot. Sőt nemcsak gazdagítja, hanem, fogalmazzunk
így, jelentős mértékben kiegészíti. Ez jelenti a film valódi erejét, és nem
a „filmcsillagok”, a kalandok és a szórakoztatás. Az igazi film nézője
nem is annyira néző, hanem inkább tanú.
A filmművészet értelme éppen az, hogy elhelyezze az embert végtelen környezetében, hogy hozzámérje a környezetében és a tőle távol
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élő emberek megszámlálhatatlan sokaságához, kölcsönös összefüggésbe hozva őt a világgal. Tehát a filmnek, miként más művészetnek,
sajátos költői megvalósulása és önálló rendeltetése, saját sorsa van.
A film azért született, hogy az életnek, a Mindenségnek azt a különös
és jellegzetes részét fejezze ki, amelyet eddig még nem értelmeztek,
és más művészi ágak sem tudtak kifejezni.”
Tarkovszkij szenvedélyes gondolatai után felvetődik a kérdés;
no de mi áll a filmekben – különösen a remekművekben – feltáruló
hatalmas érzelmi hullámverések hátterében? Mit keresünk mi e katartikus élmények mögött, és mi az, amire vágyakozunk?Most tárjuk
fel az emberi személyiség azon összetevőit, amelyek megadják erre
a magyarázatot.
A XIX. Század végén született Karl Theodor Jaspers világhírű
német származású pszichológus és egzisztencialista filozófus, aki
filozófiáját ő maga úgy jellemezte, mint Kirkegaard és Nietzsche
által felállított problémákra adott választ. 1932-ben- megjelentette háromkötetes Philosophie című művét, amely második kötetének harmadik fejezete a kommunikáció jelenségét elemzi. Ezzel a
könyvsorozattal Jaspers akkorát alkotott, amely minden idők filozófiai irodalma számára alapvető kiindulási forrás lesz. Jaspers szerint
az emberi létezés képtelen önmagában a megvalósításra, más emberekre van szüksége, így nélkülözhetetlen feltétellé válik a kommunikáció.
„Mi az az egzisztenciális őshelyzet, amit a kommunikáció feltárt?
„Az egzisztenciáknak egymástól való kölcsönös és végzetes függése. Amikor az ember átélte azt, hogy saját maga önmagának nem
elég, képessé lett arra, hogy ezt az önmaga fölött érzett elégedetlenséget máson is észrevegye. Amikor azt élem, hogy nem vagyok
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elég, vele élem azt, hogy senki önmagának nem elég, de senki senkinek sem elég: csak együtt. Nem tudok én magam lenni, ha a másik
nem akar saját maga lenni, nem tudok szabad lenni, ha a másik nem
szabad, nem tudok önmagamban biztos lenni, ha a másikban nem
vagyok biztos. Szabadságom gyökere, értelme, igazsága, léte egzisztenciája abban van, hogy a másik, akivel vagyok, hogyan és miként
szabad. Az ő szabadságának hiánya engem fogságra vethet, az ő
küzdelme a szabadságért engem feltüzelhet, az ő szabad szárnyalása
engem elragadhat. De még a kommunikáció értelmét sem láthatom
át, ha nincs ő, aki által átláthatom. Csak a kölcsönös elismerésben
válhatunk önmagunkká. És ha a kommunikáció kimarad vagy csődöt
mond, ez olyan, mint az effektív lét-veszteség. És ezért… tövis, amely
mélyebb és egzisztenciálisabb kommunikációt ébreszt és követel.
Csak mással lehetek az, aki én magam vagyok. A magány tanulsága pedig az, hogy: „Selbstein heißt selblos sein”, – magamat csak
másban kaphatom, de akkor sem mint kész magamat, hanem mint
őt, akin én én lehetek. Másképpen lehetetlen. Az hogy én magam
lehetek, az a másik ajándéka úgy, hogy önmagát nekem adja, – ez
pedig csak úgy lehetséges, ha én magamat neki adom, s ezen a neki
adott énemen ő megtalálja önmagát. Megnyilatkozni annyi, mint valósággá lenni: amikor megnyílok, a másik nyíltságán nyílok meg s
ő az enyémen, s ezen a nyíltságon igazzá leszünk és valóságosakká
és valódiakká, amikor nem térünk ki és nem burkolózunk be és nem
zárkózunk el. Ennek a kommunikációnak a neve a szeretet.
A szeretet küzdelem. Alapja: az összehasonlíthatatlan szolidaritás. Ez a szolidaritás titok, mint az egész kommunikáció és a szeretet-szerelem küzdelem volta, ahogy a küzdelem szeretet volta. Mert az
egész tulajdonképpen a hallatlan elszántság lépésén múlik, – belépni
a másba és önmagamat teljesen feladni az ellenszolgáltatásra való várakozás nélkül. Ha valamit várok, már győzelmet várok, akkor pedig
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a kommunikáció megszakad. Csak ha a küzdelmet akarom, kapok
szeretetet, és csak ha a másikat akarom, kapom önmagamat. És a
küzdelem ahelyett, hogy elválasztana, az egzisztenciák összekapcsolódásának igazi útja. Aki igaz akar lenni, annak kockáztatni kell, hogy
téved, hogy igaztalanná válik, – a dolgokat élükre kell állítani és késhegyig kell vinni, hogy igazán és valóban elhatározóak legyenek.”
Eddig az idézet Karl Jaspers „Az egzisztenciális filozófia” című
alapművéből.
Viktor E. Frankl szerint a „világon létező rossz 95%-a abból
származik, hogy az emberek túlságosan önmagukra koncentrálnak.
Vagyis nem igyekeznek eggyé válni a másikkal.
Ezek után elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy rátekintsünk Istennek az emberiség előtti feltárulkozásának főbb stációira, a történelem során irántunk tanúsított szeretetére.
Ha egyenként szemügyre vesszük a megváltásról szóló ószövetségi helyeket, először az világlik ki belőlük, hogy Isten megelőző
megváltó jósága kiterjed az egész teremtett világra, az emberre éppúgy, mint minden másra, és megáld mindeneket. Különös hangsúl�lyal szólnak Jahve megmentő tevékenységéről. Szent Pál pedig arra
hívja fel a figyelmet, hogy a megdicsőült Jézus által hozott megváltás antropológiai, univerzális, kozmológiai hatásokat is tartalmaz.
„A mi beteg természetünk azt kérte, hogy meggyógyíttassék, a bukott természet azt, hogy fölemeltessék, a halott, hogy föltámasztassék.
Elveszítettük a jó birtoklását, kellett, hogy nekünk azt visszaadják.
Nekünk, akik be voltunk zárva a sötétségbe, szükségünk volt arra,
hogy meghozzák a világosságot. Fogolyként szabadítóra vártunk,
bezártként segítségre, rabszolgaként szabadítóra. Vajon ezek az okok
jelentőség nélkül valók? Nem érdemelték-e meg, hogy megindítsák
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Istent egészen addig, hogy leszálljon a mi emberi természetünkbe,
hogy meglátogassa azt, hiszen az emberiség oly nyomorúságos és
szerencsétlen állapotban volt?” Mondotta, Nisszai Szent Gergely
egyházatya.
Az Ige testté lett, hogy minket Istennel kiengesztelve üdvözítsen:
„Isten, aki szeret minket elküldte Fiát bűneinkért engesztelésül.”(1
Jn. 4,10). „Az Atya elküldte a Fiút, a világ üdvözítőjéül”(1 Jn 4,15).
„ Ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket” (1 Jn 3,5). Valóban Ő
a boldogságok modellje és az új törvény normája: „Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!” (Jn 15,12). Ez a szeretet magába
foglalja önmagunk tényleges felajánlását az ő nyomában.
Az ige testé lett, hogy az „isteni természetből részesítsen minket”
(2 Pt 1,4). „Ez volt az az ok, amiért az Ige emberré lett, és Isten Fia
ember fiává lett, hogy az ember az Igével kapcsolatba lépve elnyerje
tőle az istenfiúságot, Isten Fiává legyen.” (Szent Ireneusz)
Üdvözítőnk az utolsó vacsora alkalmával azon az éjszakán, amelyen elárultatott, megalapította testének és vérének eucharisztikus
áldozatát, hogy így a keresztáldozat a századokon át az ő eljöveteléig jelenlévő valóság legyen.
Az Eucharisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Az
Eucharisztia jelzi és megvalósítja az életközösséget Istennel, valamint Isten népének egységét. Az Eucharisztiában egyszerre jelen
van annak a történésnek a csúcspontja, amely által Isten Krisztusban
megszenteli a világot; valamint az istentisztelet csúcspontja, amelyet
az emberek a Szentlélekben adnak meg Krisztusnak és őáltala az
Atyának.
Az eucharisztikus ünneplésben, a Szentmise által már csatlakozunk az égi liturgiához és elővételezzük az örök életet, amikor Isten
lesz minden mindenben.
Az Eucharisztia hitünk tartalma és összegzése. Szent Iréneusz az
Oltáriszentséghez fűződő kapcsolaton keresztül határozza meg az
életszentség útját: „Gondolkodásunk megegyezik az Eucharisz71

tiával, Az Eucharisztia viszont megerősíti a gondolkodásunkat.”
Szent Ireneusz
Isten mindent Krisztusban és Krisztusért teremtett, és minden
Krisztusban áll fenn, ahogy a Kolosszeiekhez írott levél 1 fejezetének Krisztus-himnusza tanítja.
13”
Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át
minket szeretett Fiának országába, 14akiben van megváltásunk és
bűneink bocsánata. 15Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. 16Mert benne teremtetett minden a mennyen
és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá
nézve teremtetett. 17Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll
fenn. 18Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött
a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. 19Mert
tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, 20és hogy általa
békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy,
hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.”
A katolikus Fokoláre Lelkiség 1996-ban egy nemzetközi médiatalálkozót rendezett Rómában, ahol Chiara Lubich beszélt a kommunikáció alap helyzetéről, ami nem más, mint Jézus Krisztus megváltói küldetésének beteljesülése volt a keresztáldozatban. Ezt követően
részt vehettem egy, a Vatikánban megrendezett nemzetközi újságíró
találkozón is, ahová II. János Pál pápa körül-belül hatezer olyan embert hívott – a világ minden tájáról -, akik az írott és elektronikus
sajtó, valamint a színház és a film világában tevékenykedtek. A pápa
rendkívül szuggesztív és szenvedélyes beszédében volt egy olyan
mondat, amely szó szerint megegyezett Chiara Lubich beszédének
konklúziójával, amely döntően átformálta az esztétikáról és a művészetről korábban vallott nézeteimet. Ez pedig így hangzik: „a művészet, a kommunikáció nem más, mint Isten pupillája”.
Most felidézem Chiara Lubich beszédének azon részét, amely
felépíti ezt a gondolat.
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„Hol található a művészetnek és annak a kommunikációnak a
gyökere, amely gazdagítja és egyesíti az emberiséget?
Pál apostol szavaival válaszolhatnék: „Mert nem akartam másról tudni köztetek, mint Jézus Krisztusról a megfeszítettről.” (1Kor
2,2). Sőt még hozzátehetném: „A keresztrefeszített és elhagyottról”,
amely magány volt Jézus szenvedéstörténetének legdrámaibb eleme.
Bár szívünk remeg, és elménk megriad, ha csak érinteni is merjük az egyedülálló összehasonlítást Isten Fia, Isten Igéje és a kommunikáció témája között, de talán éppen Őbenne lehet megtalálni a
választ.
Jézus a kommunikáció nagy mestere volt: „Soha ember így nem
beszélt...” (Jn 7, 46), „Az egész nép rajta csüggött és hallgatta őt...
(Lk 19, 48), Mondták róla kortársai.
De álljunk meg egy pillanatra Jézus utolsó személyes tapasztalatánál. A nagy kommunikátor, aki tömegeket bűvölt el, most ott
találja magát egyedül, elárultan, mellőzötten: „Nem ismerem ezt
az embert” (Mk 14, 71), mondja róla legtekintélyesebb tanítványa.
De ennyi még nem elég. Az Atyaisten is, akiről azt nyilatkozta, hogy
minden titkát ismeri (vö. Jn 5,20), és akivel kapcsolatát mindig is
fenntartotta, most úgy tűnik, hogy mindenféle kommunikációt megszakít vele. Ez természetesen az „elhagyottság” legsötétebb éjszakáját jelenti, a leggyötrőbb szenvedést; és így kiállt: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” (Mt 27, 45).
Kiáltása, mely magában foglalja minden dolog semmijét, mindig
is ott szerepelt az ember történetében. Két ikont idézhetünk magunk
elé, melyek biztosan jelen vannak képzeletünkben. Ki az, aki ne emlékezne Edvard Munch norvég festő Sikoly (az olasz szövegben mint
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cím a Kiáltás szó szerepel) c. képéből áradó szenvedésre, mely a
kapcsolatok nélküli ember magányának jelképe?
Vagy a vietnami kislány, Kim Phuc fényképére, amit egy fotóriporter készített róla, miközben egy napalmbombától meggyújtottan, üvöltve menekül leégett földjéről? A védtelen gyermek-emberiséget jelképezi, melynek nincsenek többé gyökerei. Szörnyű jelek
ezek, melyek a csend felé kiáltó Krisztus-Ige elhagyottságának
mély szakadékába, Isten jelenlétének „hiányába” vezetnek vissza
bennünket.
A keresztre feszített és elhagyott Jézus, az emberiség és Isten közötti közvetítő (medium) most, hogy általa az utolsó diafragma is
lebomlott, az egység megvalósult, eltűnik, nullává válik. Borzalmas,
ugyanakkor elbűvölő misztérium ez. Egy végtelen űr, szinte Isten
szemének pupillája, olyan ablak, melyen keresztül Isten az egész
emberiségre tekint, és az emberiség bizonyos módon Istenre.
Jézus három éven keresztül beszélt, cselekedett és tanított. „Örök
érvényű” szavai már úgy léteznek és maradnak fenn mindörökre,
mint „út, igazság és élet” (Jn 14,6). A hit azonban megtanít bennünket arra, hogy amikor életét a fent említet módon ajánlotta fel, akkor
saját léte a teljes önajándékozás pillanatának tetőfokát érte el.
Ennek alapján feltehetjük magunknak a kérdést, hogy Ige-létének
maximális kifejeződése az a délután háromórai kiáltás? Kérdezhetjük úgy is, hogy a kommunikáció csúcspontja ez?
    Igen. Ebben az individualitás szakadékában történő megsemmisülésben, ahol minden kapcsolat halott, Ő azt a személyi valóságát
ajándékozza nekünk, mely képes az Istennel és a többi teremtmén�nyel való találkozásra. Ebben a végtelen önajándékozásban valóban
Igének nyilatkoztatja ki magát és bevezet bennünket a megváltásba
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és Isten életének titkába, az Atya, a Fiú és a Szentlélek közötti Szeretet örvényébe.
Ha minden emberi kapcsolat visszatükrözi és modellként állítja
a szentháromságos kapcsolatot, akkor a kommunikáció, az emberi
kapcsolatok jelzőjeként használt kifejezés talán elkerülheti ezt a dinamikát, a DNS-ébe írt törvényt?
Mindaz, amit az imént elmondtam, csak megsejtése egy olyan
kommunikáció kutatásának, mely számos tudományágat foglalkoztat, a teológiától elkezdve. Olyan kutatás ez, amely még most indul,
sőt életre váltásra vár.
Ugyanis nem gondolhatjuk, hogy egy új kommunikációra Odaföntről, vagy valamely nemzetközi szervezettől, vagy intézménytől lehet javaslatot várni. Azoknak a kommunikátoroknak
életéből fog ez majd megszületni, akik a Szeretet-Istent állították a
kommunikáció modelljévé, és a professzionális kapcsolataik paradigmájává.”
Ezek után a gondolatok után nehéz megszólalni. Viszont volt valaki, aki életét és művészi tevékenységét a most elhangzottak szerint
élte. Hallgassunk meg ismét néhány gondolatot Andrej Tarkovszkij
orosz filmrendezőtől, aki feltárja előttünk annak az isten-és emberszeretetre, felelősségre épülő etikai rendszerének főbb összetevőit,
amelyek zsinórmértékül szolgálhatnak minden jó szándékú alkotónak és műveik befogadóinak egyaránt.
„Napjaink egyik legszomorúbb történésének azt tartom, hogy az
emberek tudatában véglegesen megsemmisültek a szépség szellemi
felfogásának alapjai. A modern tömegkultúra, a fogyasztóra berendezkedett pótszer-civilizációnk istápolja ugyan a lelket, ám közben
útját állja annak, hogy az ember megismerje a lét alapkérdéseit, és
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szellemi lényként ismerjen önmagára. Mindazonáltal a művész mégsem hallgathatja süket füllel az igazság hívó szavát, hiszen egyedül az igazság határozza meg és irányítja alkotóerejét, teszi képessé
arra, hogy másnak is átadja a hitét. A hitetlen művész vakon született festőhöz hasonlatos.”
„Az emberi lét értelme a szenvedésben van, mert nélküle nem lehet „felfelé törekedni”. És mi a szenvedés? Honnan jön? Abból a
konfliktusból, mely az ideális és az embernek éppen megfelelő szint
között feszül. A művészet az ember legjobb képességeiről szól: a Hitről, a Reményről és a Szeretetről, a Szépségről, az Imáról. Amiről
ábrándozunk, amiben reménykedünk…
…A művészetben az emberiség szellemi ösztöne működik. Az alkotás pedig az örökkévalóhoz, az emelkedetthez és a Mindenhatóhoz
törekvő ember megnyilvánulása, gyakran a költő személyes bűnei
ellenére…
…A művészet lényegi rendeltetése egyáltalán nem abban rejlik,
hogy gondolatokat sugalljon, eszméket közvetítsen, s példaként álljon előttünk, miként ezt (olykor maguk a művészek is) képzelik. A
művészet célja abban foglalható össze, hogy, művelje a lelkét, képessé tegye a jóra és felkészítse az embert a halálra.
…Mi a művészet? Annak tudatosítása, hogy függünk másoktól. Beismerő vallomás. Az élet valódi értelmét tükröző tudattalan
– Szeretet és Áldozat…”
Az ember, a világ sorsát hordozza magában, és az emberiség még
csak önkifejlésének elején áll. Az Isten folytonos teremtése, a világmindenség életakarata zúg át rajta. Olyan jövő előtt, amelyet tisztelni kell, és amellyel nem lehet tréfálni. Az igazi emberséghez való
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hűség tehát a jövőhöz való hűséget is jelenti, a múlthoz és jelenhez
való hűségen kívül.
Ha azonban tárgyilagosan visszatekintünk a krisztusi üzenet világban történő elerjedésének folyamatára, akkor szomorú összegzésre kényszerülünk. A Feltámadást követő első századokban páratlan
lelki kincseket formált ki a Jézus követők egyéni és közösségi életében az isten-és emberszeretet. Ez az örökség, ha töredékesen is, de
ránk maradt a szent hagyomány, az apostoli atyák élet-eseményei,
tanúságtételei, buzdító írásai által.
Sajnos azonban a 313-ban kiadott milánói ediktum szellemiségével államvallássá szerveződő kereszténységség egyre inkább letért
erről az útról. Egyházi vezetőik legnagyobb tévedése az volt, hogy
a mindennapi élet kihívásaira adott téves döntéseik, elvtelen egyéni
ambícióik, a világi hatalomnak való behódolásuk az embereket egyre inkább eltántorította a Krisztust követő evangéliumi szemlélettől.
Mindezek miatt oda jutottunk, hogy a megtestesülés és a megváltás, mint keresztény témák a mai szekularizált világban alig találnak
visszhangra, vagy megértésre. Ma már sokszor a hívek is alig veszik
észre, hogy a megváltás Istennek Jézus által a bűntől és a halál igájából megszabadító műve.
A mai keresztény olyan világban él, aminek fölépítésében és életritmusában a bűn fogalmának nincs szerepe. Olyan világ ez, amely
se kimondani, nem tudja a bűnt, mert nincs rá szava, se megbocsátani nem tudja, mert nincs rá helye és hatalma, de úgy látszik, nem tud
meglenni a kettő – ti. a bűn kimondása és feloldása nélkül.
A megalapozott hitélményt adó, hitelesen működő szeretetközösségek csaknem teljes eltűnése következtében napjainkra a katolicizmus a többi keresztény felekezettel együtt humán kulturális
szolgáltatássá degradálódtak.
Mára ez a krisztustalan világszemlélet és életmód általánossá lett,
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az eddigi civilizációs értékeket lebontani szándékozó aktusai miatt
pedig már az Emberiség élhető jövője is kérdésessé vált. Korunk
kihívásaira tekintve láthatjuk, hogy a világ egy, az egész emberiség
sorsát döntően meghatározó választás elé érkezett.
Vagy multinacionális giga-cégek hálójában vergődő fogolyként,
– karnyújtásnyira a transzhumanizmustól – vak fogyasztóként, új
technológiák fejlődéséből fakadó kérlelhetetlen parancsokat követve, az anyagi javak további engedelmes szolgálatától teszi függővé
jövőbeni létezését, vagy pedig rátalál a szellemi, erkölcsi felelősséghez vezető útra, amely végeredményben nemcsak személy szerint neki, hanem a társadalomnak is mentsvára lehetne, és így az
ember visszatalálna Istenhez.
Jézus kezdettől fogva összekapcsolta tanítványait saját életével,
kinyilatkoztatta nekik az ország titkát, részt adott nekik küldetéséből, öröméből, szenvedéseiből. Jézus még egy bizalmasabb közösségről is beszélt közte és azok között, akik őt követik: „Maradjatok
bennem, mint én bennetek (…) Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőves�szők” (Jn 15,4-5).
Titokzatos és valóságos közösséget hirdetett saját teste és a mienk
között: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem
marad, én meg őbenne.” (Jn 6,56).
Jézus ebből a gesztusból fakadóan egy másik ajándékot is adott
nekünk, amelyről szent Máté apostol így tudósít bennünket: „Mert
ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott
vagyok közöttük.” (Máté 18,19-20)
A krisztuskövetők számára az Oltáriszentség mellett mintegy
nyolcadik szentségként életük minden pillanatában misztikus módon jelen lehet az élő, valóságos Jézus. Ennek egyetlen feltétele a
kölcsönös szeretetet.
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A vallási műsorkészítésnek az MTV-ben történő elindulása kezdetén 1990-ben, sürgető szükségnek éreztem azt, hogy portréfilmet készítsek a kor egyik apostoli nagyságú személyiségéről, Dr.
Gyökössy Endre lelkészpszichológusról. Bandi bácsi a következő
gondolattal fejezte be az interjút: „Ha a XXI. század nem lesz keresztény, akkor nem lesz XXII. század.”
A krisztusi ember átjáró, híd a menny és a földi világ között, Jézus testvére, a föld sója, a teremtés folytatója, társörököse.
Rajtuk keresztül áramlik az a rendkívül gazdag kulturális
örökség, mely századokon keresztül újra és újra visszanyúlva
eredetéhez folytonos fejlődésben egyre csak gazdagodott, most –
vajúdásának mindent betöltő kínjával – egy új érett szintézis megszületése előtt áll.
Közreműködésükkel az emberiségnek Jézus által eggyé kell
válniuk, aki meghaladja az egész emberiséget, aki személyes lény
és így minden ember számára biztosíthatja személyi egyediségét,
és aki ugyanakkor egyesíteni tudja az összes embert is Istenen
keresztül. Itt merül fel a jövő fejlődését kutató, jelenleg zsigerien
ateista tudomány, művészet, politika számára Isten személye; mert
csak így tud ez a fejlődés továbbra is előrehaladni, ugyanis Isten a
fejlődés gyűjtőpontja és feje.
Ha az emberiség a jelenkori útkeresésének utolsó nagy ugrását
– az Istennel való egyesülést – meg akarja tenni, akkor az Isten és
ember közötti abszolút transzcendencia űrét át kell hidalnia. Ahhoz
kell csatlakoznia, aki Isten is és ember is egyszerre, aki ugyanakkor
olyan hatalmas is, hogy önmagába – önnön testébe – az egész emberiséget felveheti. Ő az Istenember, aki feltámadott állapotban él,
vagyis a legáthatóbb, lelki nagyság; a megdicsőült Istenember,
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aki valóságának teljességét Misztikus Testében, az Eucharisztiában eggyé-lett emberiségből akarja felépíteni.
Ez a megtestesülés és megváltás horizontja és innen tekintve
a Teremtés célja, szándéka.
Ezzel a keresztény gondolkodáson belül olyan mozgalom indulhat meg, amely a világmindenséget krisztusközpontúan kezdi szemlélni. Ez az irányvonal fogja a jövő nemzedék keresztényeit, az „új
ember”-t meghatározni. Mindezekeznek világunk változására, mély
és messzire ható következményei lesznek. Az egész embert érintik
ugyanis, ön- és világ-megértésével egyetemben, sőt ahhoz való viszonyát is, akit Istennek nevez.
Nos, ha Isten mindent Krisztusban és Krisztusért teremtett, és
minden Krisztusban áll fenn, ahogyan az előadásom elején idézett
Kolosszeiekhez írott levél első fejezetének Krisztus-himnusza tanítja, akkor azt mondhatjuk, hogy a teljes Teremtés, Világegyetem
középpontja nem más, mint Krisztus; a teljes Krisztus, aki Testében és megváltott testvéreiben növekszik a Pléromáig, a végső
beteljesedésig.
Ő az, akiért minden lett, akiben minden fennáll, és aki majd
visszaviszi a mindenséget az Atyához, hogy Isten legyen minden
minden(ekbe)n.
Befejezésül, szeretnék Önök elé tárni az előadásban elhangzott
néhány témára reflektáló gondolatot, József Attila egyik bensőséges
költeménye által, Latinovits Zoltán magasztos lelkületű előadásában!
https://www.youtube.com/watch?v=g3AU3rGb4jI
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József Attila:
ISTENEM
Dolgaim elől rejtegetlek,
Istenem, én nagyon szeretlek.
Ha rikkancs volna mesterséged,
segítenék kiabálni néked.
Hogyha meg szántóvető lennél,
segítenék akkor is mindennél.
A lovaidat is szeretném
és szépen, okosan vezetném.
Vagy inkább ekeszarvat fogva
szántanék én is nyomodba,
a szikre figyelnék, hogy ottan
a vasat még mélyebben nyomjam.
Ha csősz volnál, hogy óvd a sarját
én zavarnám a fele varjat.
S bármi efféle volna munkád,
velem azt soha meg nem unnád.
Ha nevetnél, én is örülnék,
vacsora után melléd ülnék,
pipámat egy kicsit elkérnéd
s én hosszan, mindent elbeszélnék.
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A szerző szerkesztő-rendező, aki a Magyar Televízióban a vallási
műsorok elindításának egyik első kezdeményezője és műsorkészítője volt. A továbbiakban az 1992-ban létre hozott Duna Televízióban
a vallási műsorok szerkesztőségének alapító főszerkesztőjeként tevékenykedett.
Munkálkodásáért, 2005-ben Mádl Ferenc elnök úrtól megkapta a
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést.
Az előadás 2021. szeptember 4-én hangzott el a Fejér megyei
Szár községben megrendezett orvosoknak tartott lelkigyakorlaton,
amelyet a helyiség híres szülötte, Dr. Romhányi György orvosprofesszor emlékére, immáron huszadik alkalommal rendeztek a római
katolikus templomban.
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Kellermayer Miklós
Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
„Molekuláktól komplex rendszerekig”
Romhányi előadás, Szár, 2021. szeptember 4.
Bár a Pécsi Orvostudományi Egyetemen a kórbonctan előadásokat sajnos én már nem Romhányi György professzortól hallgattam,
őt magát személyesen ismerhettem. Romhányi professzor többször
tartott lelkesítő előadást évfolyamunk számára. Az tűnt fel, hogy az
előadóterem első sorait nem hallgatók, hanem tanáraink, professzoraink töltötték fel. Amint híre ment ugyanis, hogy Romhányi György
tart előadást, az egész egyetem megpezsdült és a tanterem teljesen
megtelt. Vajon mi volt Romhányi professzor vonzerejének és népszerűségének titka? Úgy hiszem sikere abban rejlett, hogy mindig
egyszerű de fontos, általános érvényű és erkölcsi tartalmú üzeneteket adott át rendkívül egyedi, többnyire meghökkentő csomagolásban és kivételes közvetlenséggel. Igazságszeretet, kíváncsiság,
alázat és különös tűz lobogott benne, amely kivétel nélkül magával
ragadott mindenkit. Mintha emmauszi tanítványok lettünk volna,
akik egymást kérdezgették: „Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk...” (Lk 24, 32). Előadásomat Romhányi György
professzor emlékének ajánlom.
Molekulák – mekkorák és hogyan vizsgálhatjuk őket?
A molekulák nagyenergiájú, úgynevezett kovalens kötéssel
összekapcsolt atomok. A különböző atomok egymáshoz kapcsolódásából gyakorlatilag végtelen változatosságú, különböző tulajdonságú, és gyakran bámulatos feladatok megoldására képes molekulák állíthatók össze. A molekulák mérettartománya a nanométeres
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skálán van, amely kilenc nagyságrenddel kisebb, mint az általunk
hétköznapokban használt méteres skála. Az apró, nanométeres skála
speciális kihívásokat támaszt a molekulák vizsgálatával szemben.
A legkülönlegesebb tulajdonságú molekulák az élő rendszerekben
fedezhetők fel. Az élő rendszerek, melyek szerkezeti és funkcionális
egysége a sejt, molekulákból épülnek fel. Ahhoz, hogy megértsük
a sejt pontos működését, az őt felépítő molekulák tulajdonságait és
működési mechanizmusait kell megértenünk.
1. ábra. A vázizom hierarchikus
felépítése.

Az élő rendszer molekuláris összetételének egy példáját szemlélteti az 1. ábra, amelyen a vázizom hiererchikus felépítése látható.
A vázizom izomrostokból áll, melyek módosult, sokmagvas sejtek.
Bennük miofibrillumok százai találhatók, amelyek speciális szerkezeti egységek, úgynevezett szarkomérek sorbakapcsolt láncaiként képzelhetők el. Egy-egy szarkomér az izomműködés szerkezeti
és funkcionális, azaz önálló összehúzódásra képes alkotóeleme. A
szarkomért különleges fehérjemolekulák alkotják: aktin, miozin
és titin, illetve a hozzájuk kapcsolódó fehérjék. Az aktin és miozin
kölcsönhatása a szarkomér összehúzódását idézi elő, a titin pedig
rugalmas templátként biztosítja a szarkomer szerkezeti integritását.
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Az 1990-es években a titinmolekula szerkezetéről, tulajdonságairól és működéséről még nagyon keveset tudtunk. 1995-1998 között Pullmanban, a Washington State University egyetemen, Henk
Granzier professzor kutatócsoportjában a titin tulajdonságait igyekeztünk feltárni. Sejthető volt, hogy a titin egy rugalmas fehérje.
A rugalmasság a testek azon tulajdonsága, hogy bennük erőhatásra
reverzíbilis, azaz visszafordítható alakváltozás lép fel. Ahhoz tehát,
hogy a titin rugalmas tulajdonságait feltárjuk, egyetlen molekulát
kell kitenni erőhatásnak, miközben pontosan követjük a molekula
szerkezetváltozásait. Egy ilyen kísérlet elvégzése akkoriban a tudományos fantasztikum határait súrolta. Egyetlen fehérjemolekula
megnyújtására és a fellépő, várhatóan rendkívül parányi erők megmérésére speciális, új eszközt kellett fejleszteni. Ez volt a lézercsipesz.
A lézercsipeszben fókuszált lézerfény segítségével mikroszkópikus
méretű gyöngyöket tudunk ide-oda mozgatni. A mikrogyöngyhöz
kapcsolt molekula végének elmozdításával a molekula megnyújtható, sőt, a lézercsipesz különleges tulajdonságai miatt a molekulában
ébredő parányi, tipikusan pikonewton tartományba eső erők is megmérhetők. A lézercsipesz módszer kifejlesztéséért Arthur Ashkin
2018-ban Nobel-díjat kapott.
A lézercsipesz meglehetősen bonyolult berendezés, amely egy
nagy optikai terepasztalon terült el. Történt egyszer, hogy a biofizika
nagyhírű kutatója, Sherwin S. Lehrer, a Boston Biomedical Institute
professzora látogatott a laboratóriumunkba és megtekintette a lézercsipeszt is. Miután elmagyaráztam neki a lézercsipesz működését,
megkérdezte: „No, és ezt te építetted?” „Igen” – válaszoltam. „Fizikus vagy?” – kérdezte Lehrer professzor. „Nem, orvos vagyok!”
– vágtam rá. Némi tanácstalanság után felém fordult: „Csak nem
vagy magyar?” Később Lehrer professzor elmagyarázta, hogy éveken át egy magyar kutató, bizonyos Gergely János volt a főnöke,
a Boston Biomedical Institute igazgatójaként. Gergely Jánosról az
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a benyomás alakult ki, hogy nem ismer lehetetlent. Mivel Gergely
János magyar, logikus következtetés tehát, hogy a magyarok előtt
semmi sem lehetetlen...

2. ábra. Az atomi erőmikroszkóp (AFM). a. A laprugó elhajlását a rávetített
és visszaverődő lézersugárral mérjük. b. Az AFM feltalálói. c. A laprugók
különböző méretűek és alakúak, jellemzően a hajszálnál vékonyabbak. d. Az
oszcillációs üzemmódban rezegtetjük a laprugót, és különböző kontrasztú
képeket nyerhetünk.

Molekulák vizsgálatának másik fontos módszere az atomi erőmikroszkóp („atomic force microscope”, AFM), melynek kifejlesztéséért Gerd Binnig és Heinrich Rohrer 1986-ban Nobel-díjat kapott.
(2. ábra). Az AFM-ben egy laprugó végén levő tűvel tapogatjuk le a
minta felületét. A pásztázó tapogatás közben a laprugó fel-lehajlással
kitérül alaphelyzetéből. Az elhajlást egy a laprugó hátoldalára vetített lézersugárral mérjük meg. A pásztázási koordináták függvényében mért laprugó elhajlásból megkapjuk a vizsgált minta (molekula, vírus, sejt, stb.) topográfiai képét. Lágy minták, mint a biológiai
molekulák vagy az élő sejt, esetében a pásztázás közben rezegtetjük
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(oszcilláljuk) a laprugót annak érdekében, hogy a tű ne tapadjon bele
a minta felületébe. A rezegtetett laprugó segítségével nem csupán
topográfiai felvételt készíthetünk a minta felületéről, hanem annak
bizonyos mechanikai (pl. keménység, viszkozitás) tulajdonságairól
is információt nyerhetünk.
Komplex molekuláris rendszerek – vírusok
Az új típusú koronavírus
(SARS-CoV-2) okozta világjárvány
(COVID-19 pandémia) során szinte
mindenki egyfajta virológus szakértővé vált, köszönhetően a hírműsorokban és populáris médiában is
megjelenő virológiai témáknak és a
vírusrészecske (virion) plasztikus,
bár nem feltétlenül teljesen való3. ábra. Az új típusú koronavírus sághű ábrázolásának (3. ábra). A
(SARS-CoV-2) populáris médiá- COVID-19 pandémia végigsöpört a
ban is gyakran megjelenő ábrázo- világon, soha nem látott megterhelása.
lést okozva egészségügyi rendszereinkben és kihívások elé állítva a
biomedicinális kutatást annak érdekében, hogy a járványra megfelelő válaszokat adjunk. A modern egy-részecske biofizikai módszerek
különleges bepillantást engednek a járvány okozója, a SARS-CoV-2
vírus tulajdonságaiba. A vírus tüskefehérjék koronaszerű rétegét
hordozza a felületén, melyeknek fontos szerepet tulajdonítunk a fertőzés folyamatában. Atomi erőmikroszkóp (AFM) segítségével sikerült feltárnunk natív virionok topográfiai szerkezetét és mechanikai
tulajdonságait (4. ábra). Azt tapasztaltuk, hogy a kémiailag fixált
virionok felülete egyenetlen, dudoros (4.b ábra). A dudoros felületi
kitüremkedéseket a SARS-CoV-2 tüskefehérjéi okozzák. Nagyfel87

bontású AFM képeken a tüskefehérjék jellegzetes háromszögletű
geometriája is azonosítható volt (4.c ábra). A tüskefehérjék közötti
átlagos távolság alapján kiszámítható az egyetlen SARS-CoV-2 virion felületét borító tüskék átlagos száma, ami esetünkben 61-nek
adódott. Ez a szám meghaladja a más, nagyfelbontású mérések alapján számított értékeket (24, 26 és 40), ami arra utal, hogy a tüskefehérje-szám változékony, és a tüskefehérjék számát a vírus biológiai
érése során lezajló molekuláris folyamatok határozzák meg.

4. ábra. A SARS-CoV-2
vírus vizsgálata atomi
erőmikroszkóppal. a. Az
AFM mérés sematikus
bemutatása. b. Egyetlen virion topográfiás
szerkezete. c. Tüskefehérjék a virion felületén.

Annak érdekében, hogy a kémiai fixálás hatásait elkerüljük és
feltárjuk a SARS-CoV-2 virionok felületi dinamikáját, natív, fixálatlan vírusokon végeztünk AFM méréseket (5. ábra). Meglepetésünkre a virionok felületén nem láttunk dudorokat és kitüremkedéseket,
hanem a felület teljesen sima volt (5.a.ii ábra). A natív vírusok átlagos mérete szignifikánsan nagyobb mint a fixált virionoké (5.b
ábra). A felület elmosódott megjelenését és a méret látszólagos
növekedését mintavételezési problémával magyarázzuk, miszerint a
tüskefehérjék mozgási sebessége meghaladja az AFM tű pásztázó
mozgásáét. Ezáltal a natív virionon egy látszólag megnövelt dinamikus felület jelentkezik (5.c ábra). A tüskefehérjék mozgékonyságának hátterében a gyors diffúzió állhat. Feltételezzük, hogy a
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tüskefehérjék dinamikája hozzájárul a receptor kereséshez a megfertőzött sejt felületén, ami megmagyarázza azt is, hogy a tüskék
relatíve alacsony felületi sűrűsége ellenére a SARS-CoV-2 legalább
annyira fertőzőképes mint az influenza vírus.

5. ábra. Natív, fixálatlan, tehát kvázi „élő” SARS-CoV-2 vírusrészecskék
vizsgálata. a. A kémiailag fixált (a.i) és fixálatlan (a.ii) vírusrészecskék
topográfiai szerkezetének összehasonlítása. b. A vírusméretek összehasonlítása. c. A natív vírus esetében tapasztalt látszólagos méretnövekedés lehetséges magyarázata.

A SARS-CoV-2 virionok mechanikai tulajdonságait nanoindentációval jellemeztük (6. ábra) úgy, hogy az AFM tűvel felülről
benyomtuk a vírust, és közben a vertikális távolság függvényében
regisztráltuk a mechanikai erőt. Meglepetésünkre, többszöri (akár
100 egymást követő) nanomechanikai manipuláció ellenére a virionban nem jött létre irreverzíbilis szerkezeti változás (6.b-c ábra)
annak ellenére, hogy egy-egy indentáció során a vírust faltól-falig
összenyomtuk (6.d ábra). Az indentáció első fázisában lineáris
erőválaszt tapasztaltunk, melynek meredekségéből megkaptuk a virion rugóállandóját. Az alacsony rugóállandó alapján a SARS-CoV-2
az eddig vizsgált leglágyabb vírus. Más vírusokkal ellentétben az
úgynevezett plasztikus deformáció küszöbét meghaladva az erő nem
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6. ábra. A SARS-CoV-2
vírus nanoindentációja
(mechanikai benyomása). a. A kísérlet sematikus ábrázolása. A virion
topográfiai szerkezete a
nanoindentáció előtt (b)
és után (c). d. A kísérletek
során mért erő-távolság
függvények.

esett nullára, ami arra utal, hogy a virion nem esett szét a nagyfokú
nanoindentáció ellenére. Feltehetően a plasztikus deformáció során a
vírus belsejében elhelyezkedő, kosárszerű ribonukleoprotein (RNP)
részecskék átrendeződnek. Az AFM tű visszahúzása során nagy
erő fejlődött ki, ami arra utal, hogy az RNP részecskék mechanikai
erő ellenében képesek visszarendeződni. Az indentáció/retrakció
mechanikai ciklus végére a virion mérete teljesen helyreállt. Összességében a SARS-CoV-2 virion mechanikailag meglepően stabil,
összenyomható és ellenálló. A SARS-CoV-2 igen dinamikus és szerkezetileg lágy vírus, ami meglepő mechanikai stabilitással rendelkezik. A tüskefehérjék dinamikája fontos szerepet játszhat a nagy fertőzőképességben, egyúttal a mechanikai öngyógyító tulajdonság arra
utal, hogy a SARS-CoV-2 vírus a környezeti körülmények széles
skálájához alkalmazkodhat. Az itt alkalmazott egymolekula biofizikai módszerek fontosak lehetnek a vírusfertőzés mechanizmusainak
feltárásában és antivirális eljárások kidolgozásában, továbbá az egyre gyakoribbá váló virusfertőzések megértésében és legyőzésében.
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Még komplexebb rendszerek – az emberi sors
1991. május 15-én 16 óra 30-kor történt. Akkoriban az Egyesült
Államokban éltünk. Egy alkalommal a Szent Heléna hegyhez (Mount
St. Helens) kirándultunk. A Szent Heléna vulkán 1981-ben tört ki és
letarolt egy hatalmas területet, amely ma is teljesen kopár (7. ábra).
A hegyre nem is lehet felmászni, csak a kráterrel szemközti hegyről
lehet megtekinteni. Itt alakítottak ki egy parkolót a turisták részére.
Mi is itt parkoltunk le, hogy a hegy pereméről, amelyet semmilyen
korlát nem védett, gyönyörködhessünk a lenyűgöző látványban. Harmadik gyermekünk, aki ekkor még csak négy éves volt, kérte, hogy

7. ábra. A Szent Heléna hegy a vulkánkitörés előtt és után.

az autóban maradhasson. A család többi tagjával sétáltunk a hegy
peremére, hogy szemügyre vegyük a távolban magasodó krátert.
Lábunk alatt szakadék tátongott. Egyszer csak kiabálás és sikoltozás
támadt mögöttünk. Hátrapillantva láttuk, hogy egy autó közeledik
felénk egyre nagyobb sebességgel. Vajon ki lehet az az őrült, aki
nem húzta be a kéziféket? De hiszen ez a mi autónk! – eszméltünk
fel. Kislányunk hamiskás mosollyal kandikált ki a vezetői ülésről,
élete első sofőri aktusán felbátorodva. Huszonöt év távlatából is
lassított felvételként pereg le előttem az a néhány másodperc, mely
alatt autónk elérte a szakadék szélét. Azonban éppen azon a ponton, a sziklaperem szélén, a tilosban állt egyetlen terepjáró. Autónk
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pontosan a hátoldalon felfüggesztett pótkeréknek csapódott. Egyetlen karcolás nélkül elhárult a tragédia. Egy polimerfizikai könyvben olvastam, hogy a csoda az az esemény, amelynek bekövetkezési
valószínűsége egy az ezer-milliárdhoz. Vajon mekkora volt annak
valószínűsége, hogy autónk azt az útvonalat választja, mely keresztezi azt a pontot a sziklaperemen, ahol a terepjáró állt? Vajon mekkora volt annak valószínűsége, hogy éppen ott, éppen akkor, a tiltás ellenére egy terepjáró áll a sziklaperemen? Hogy létezik-e csoda, hogy
működik-e az Isteni Gondviselés, ki-ki döntse el. Egy biztos: akkor
Szent Heléna hegyén családommal együtt újjászülettem. Végül, bár
valóban bámulatos módszerekkel rendelkezünk ahhoz, hogy rendkívül különleges, valóban a tudományos fantasztikum határát súroló
kísérleteket végezzünk, alázatra kell intsen mindannyiunkat a komplex rendszerekben fellelhető esetlegesség, törékenység.
Köszönetnyilvánítás
Az új típusú koronavírusról bemutatott eredmények a Kiss B, Kis
Z, Pályi B, Kellermayer MSZ. Topography, Spike Dynamics, and
Nanomechanics of Individual Native SARS-CoV-2 Virions. Nano
Lett. 2021 Mar 24;21(6):2675-2680 cikk alapján kerültek összeállításra.
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Gáti István,
professzor
„Amyloid a harántcsíkolt izom betegségeiben
A „betegágytól” az amyloidig”
E rövid közleményben szeretném a magam „ideggyógyászi” gyakorlati tapasztalatain keresztül bemutatni e szakma jelentőségét, az
elmúlt évtizedekben megélt változásait, aktuális kihívásait.
Közel 50 évvel ezelőtt voltam a Pécsi Orvostudományi Egyetem
hallgatója, ahol az elméleti orvostudományi képzésben Romhányi György professzor úr mellett Lissák Kálmán, Grastyán Endre,
Donhoffer Szilárd és további neves professzorok hallgatója lehettem, melyet követően Környey István professzor vezette neves Idegés Elmegyógyászati Klinikára kerültem, mint tudományos diákköri
hallgató. Orvosi tevékenységemet is ezen a klinikán kezdtem.
Ideggyógyászat az Ideg- és Elmegyógyászati Klinikán
Azokban az években a konzervatív ideggyógyászat, azaz a neurológia, a sebészi ideggyógyászat, azaz az idegsebészet, valamint a
pszichiatria egy klinikán, közösen tevékenykedett. Az orvosok általában félévenként másik osztályra kaptak beosztást. Az idegsebészet
gyors fejlődése azonban a sebészeket hamar kivonta ebből a „forgószínpadból”, érhetően a tevékenység nagy gyakorlatot igénylő természete miatt. Mi ideggyógyászok-elmegyógyászok még sokáig együtt
maradtunk. Környey professzor úr, mint az ország első idegsebész
professzora fejlesztette az idegsebészetet. Emiatt is, meg a szűkös
konzervatív kezelési lehetőségek miatt is a nem operáló ideggyógyász a munkája nagy részét „sebészi diagnosztikával” töltötte. A nem
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operálható betegek sajnos gyakran elhunytak, sok esetben nagyon
bizonytalan klinikai diagnózissal. Ezért is fektetett nagy hangsúlyt
Környey professzor a patológiai munkára, ahol Gosztonyi György,
Bódosi Mihály, Guseo András, Hegedűs Katalin professzorok mellett több orvos is rendszeres neuropathológiai munkát végzett.
Magam is bekapcsolódtam ebbe a munkába Guseo Adnrás tanár
úr irányításával, aki a központi idegrendszeri neuropahológia mellett a liquorcytológiára, mint diagnosztikus eszközre fektetett nagy
hangsúlyt.
Megéltem azokat az éveket, amikor megjelentek az első CT és
MRI berendezések, melyek a sebészi tevékenységet nagyban elősegítették, ugyanakkor a makroszkópos neuropathologia jelentőségét, fontosságát nagymértékben csökkentették. Mindezen változások mellett azt tapasztaltam, hogy a környéki idegrendszeri- és
izombetegségek kevés figyelmet kaptak, mind a betegágy melletti-,
mind a neuropathologiai munkában. Míg a központi idegrendszeri „degeneratív betegségek” irányába volt érdeklődés, addig a nem
központi idegrendszeri eredetű bénulások, érzészavarok „valami
periferiás”-ként könyveltettek el. Azonban pontosan a 70-es, 80-as
években egyre több ideggyógyász figyelme fordult a „környéki”,
azaz a neuromuszkuláris betegségek felé. E szakterület világszerte
egyik legnevesebb szaktekintélye a Montreálban élő Kárpáti György
professzor volt, aki az elmúlt évtizedekben számos magyar kutató
munkáját is támogatta. Számomra is felajánlott közreműködési lehetőséget, melyet akkor sajnos nem volt alkalmam elfogadni. A klinikán azonban sikerült a klasszikus neuropathologiai tevékenység
mellett kialakítani egy neuromuszkularis diagnosztikus eszköztárat,
mely a Környey neuropathologia laboratóriumak mára a legfontosabb diagnosztikus eszközévé, gyakorlatává vált, mely jelenleg Pál
Endre professzor vezetésével működik.
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Az utóbbi évtizedek kihívásai
Amit ideggyógyászati-, ma már inkább neurológiai munkának tekintünk, az korszerű szóhasználattal „infokommunikációs tudomány”.
Az ember érzékeli, felismeri a külvilágot, saját testét, gondolatait, mindezekre választ ad, egyszerű reflexekkel, majd több szinten,
legbonyolultabban lelki válaszokkal. A neurológus leírja, értelmezi
a tüneteket. Próbálja megnevezni a működészavar helyét, kiterjedését, majd az okokra próbál magyarázatot találni. Míg az okok kezelésére az ideggyógyász korábban maga is vállalkozott, az elmúlt
néhány évtizedben azonban nyilvánvalóvá vált, hogy társszakmák
nélkül ez nem működik. Azaz az neurológus már nem csak az idegsebészt keresi, hanem közreműködik az orvostudomány összes szereplőjével. Amikor a külvilági ingereket a biológiai ingerekre (mikrobiológia) is kiterjesztjük, már az immunológia világában járunk, a
neuroimmunológia területén, mely az egyik legdinamikusabban fejlődő tudománya a neurológiának (?), vagy helyesebben a medicinának. Azaz a ma neurológusa leggyakrabban megkeresi az „orvost”,
orvosokat, akivel, akikkel közösen próbál gyógyítani.
Az izom, mint a külvilági ingerek megválaszolója
A külvilág ingereire elsősorban az izomzat működése által válaszolunk. Beszéd, mimika, végtagmozgás, járás, ügyesség, indulat,
agresszió, stb. Mindezek létrehozásában izomkontrakció szerepel.
Legyen ezeknek akár gerincvelői reflexes, akár lelki indíttatása.
A motoros rendszer (Sherringtoni „final common pathway”) végrehajtó egysége az izom. A bénulásnak lehet központi idegrendszeri-,
periferiás idegrendszeri oka, de az izom megbetegedése ugyancsak ok
lehet. Ezek elkülönítésében szerez gyakorlatot az ideggyógyász, egyben
azonban egy olyan problémával találkozik, olyan területre téved, amely
már nagyon meghaladja a ma még ideggyógyászati munkának tekintett
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tevékenység határait. Az izom kontrakciójának hibájában nem csak az
azt beidegző idegelemek játszanak szerepet, hanem számtalan egyéb
tényező is, legyen az genetikai eredetű, toxicus eredetű, anyagcserezavar eredetű, gyulladásos természetű, stb. Általában ideggyógyászok
vállalkoznak az ok felkutatására, elsősorban az izom szövettani vizsgálata, valamint neurofiziológiai vizsgálati módszerek felhasználásával.
Az izombiopszia részben magyarázatot ad, de ugyanakkor sokkal több
kérdést vet fel, mint amire választ ad. Egyben rávilágít arra is, hogy bizony egy kórfolyamat nem csak egyetlen szövet, vagy szerv betegsége.
A pathomechanizmus felkutatása igényt támaszt nagyon körültekintő
belgyógyászati, immunológiai, genetikai vizsgálatokra, melyek esetlegesen kezelési lehetőségeket kínálnak, vagy segítenek a kórlefolyás
megítélésében, vagy az öröklődés kockázatának a feltárásában. Nem
véletlen, hogy a medicina ezen területe adott lendületet a transzlációs
orvosi gondolkodás megjelenésének, majd a nagyon individuális, ritka
betegségek megismerésének, melyek elvezetnek „ritka betegségek” tudományához, majd a személyre szabott orvosláshoz.
Az izmok betegségei, sok esetben zárványokkal
Az izom betegségeit összefoglaló néven myopathiának nevezzük,
melyek sora szinte végtelen. Sokfélék, legtöbbjük ritka.
Az izombetegségekre természetesen elsősorban az izomzat gyengesége, atrofiája hívja fel a figyelmet. A betegségek kivizsgálási
stratégiája a fizikális-, laboratoriumi-, neurofiziológiai-valamint
izomszövettani vizsgálatokon alapul, melyet – mint fent említettemkörültekintő belgyógyászati-, immunológiai-, genetikai vizsgálatok
egészítenek ki. A betegségek elkülönítése többfélemódon történik,
a nevezéktan messze nem végleges. Részben tünettani alapon történik, részben a pathomechanizmus alapján, de szövettani alapú elkülönítés és individuális nevezéktan is létezik.
Sok tapasztalat utal arra, hogy az izomszövet vizsgálata olyan
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esetekben is megfontolandó, melyeknél nem feltétlenül az izom
gyengesége a vezető tünet. Vannak jól ismert kórképek un „izombetegségek”, melyek gyakran nem izomrendszeri tünetekkel jelentkeznek, mint a Dystrophia myotonica, mely diabetes mellitus,
infertilitás, kognitív deficit, nyelészavar tüneteivel is megjelenhet.
Emery-Dreyfuss dystrophiában izületi kontraktúrák, szívritmuszavar, bradycardia, hirtelen szívhalál is lehetnek akár első tünetek.
Bethlen myopathia izületi kontraktúrákkal, hyperkeratosisal, keloid
képződéssel is jelentkezhet. Mitochondrialis betegségek esetén terhelésre jelentkező izomfájdalmak, fáradékonyság, stroke (MELAS),
epilepszia (MRRF), gastrointestinalis tünetek ( Bárdosi A és mtsai,
Acta Neuropathol. 4, 248–258, 1987.)i s lehetnek a vezető kórjelek.
Az izomrendszert érintő betegségben a szövettani vizsgálat nyújtja a legtöbb információt. A gyulladásos, autoimmun betegségek kínálnak elsősorban kezelési lehetőséget. A legtöbb betegség azonban
többé-kevésbé progresszív természetű. Ezen betegségek tekintélyes
részében valamelyik sarcolemmalis, extra-, vagy intracystoplasmalis
fehérje insufficiens synthesise észlelhető. Sok kórképet ezen fehérjék hiányos expressziojával jellemezzük, ezek elsősorban végtagövi
(limb-girdle dystrophy/LGMD) izomgyengeség képében mutatkoznak. Ugyanakkor a hibás fehérjeszintézis mellett gyakran megjelennek a kóros fehérjelebontás termékeként képződő zárványok,
„rimmed” vakuólumok. Ezek a vakuólumok, vagy aggregátumok
amyloidot, vagy amyloid-szerű, degenerált, felhalmozott fehérje
strukturákat tartalmaznak. Alapvetően öröklött, vagy szerzett mutációk vezetnek a fehérjék kóros konformációihoz, a lebontásuk
károsodáshoz. A központi idegrendszerben, más szövetekben is
észlelt hasonló patológiai jelenségek alapján beszélünk un „konformációs” betegségekről. Ez a folyamat direkt, vagy indirekt módon
szerepet játszik az izom működészavarában, a progressziv atrofia és
gyengeség kialakulásában. Érdekes, hogy többnyire az un. disztalis
myopathiákban/disztrofiákban jellemző a zárványok megjelenése.
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Zárványtestekkel, „rimmed” vakuolumokkal jellemzett
myopathiák
A teljesség igénye nélkül, röviden ismertetnék néhány kórképet,
melyekben pathogenetikai jelentőséget tulajdonítanak a kóros fehérjék felhalmozódásának.
Amyloid myopathia (immunglobulin könnyűlánc myopathia)
Ritka betegség, melynek a prevalenciája 4/100 000, a férfiakban kb. négyszer gyakoribb. Jellemzően középkorban fordul elő.
Az izomgyengeség proximalis és alsóvégtagi hangsúlyozottságú.
Izomfájdalmak jellemzik, légzési elégtelenség, nyelészavar, rekedtség is társulhat. Neuropathiával is kombinálódhat. A peri- és az
endomysiumban jelenik meg az amyloid.

Amyloid myopathia szöveti képe. https://neuromuscular.wustl.edu/
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Zárványtestes myositis (sIBM)
Sporadikus betegség, a férfiaknál kissé gyakoribb, prevalenciája
0,1-1/100 000. Az északi országokban gyakoribb. Autofágiás diszfunkciónak tulajdonítanak elsődleges szerepet
Jellemző a gyengeség a kézujj flexorokban, valamint az alsó végtagok proximális izmaiban.
A „rimmed” vakuolumok amyloid-β42 proteint, ennek
oligomerjeit, foszforilált tau proteint tartalmaznak,
endomysialis lymphocytas infiltratio, necrosis mellett.

Zárványtestes myositis fizikális tünete.
https://neuromuscular.wustl.edu/
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Zárványtestes myopathia-dominans formája (hIBM)
Dominánsan öröklődő (Kr: 2q35; Dominans), a desmin mutációjával jellemzett myofibrillaris myopathia. Fiatal felnőtt korban
jelennek meg a tünetek, alsóvégtagi, proximalis hangsúlyozottságú
paresissel és atrofiával. Kognitiv deficittel is társulhat. Myopathias
szöveti kép látható, kongo-pozitiv „rimmed” vakuólumokkal.

https://neuromuscular.wustl.edu/
Zárványtestes myopathia-recessziv (hIBM2; Nonaka, GNE
myopathy)
UDP-N-Acetylglucosamine 2-Epimerase/N-Acetylmannosamine
kinase (GNE) ; Chromosome 9p13.3; Recesszív. A korai felnőttkorban, a 2, 3. évtizedekben kezdődik. Disztalis, peronealis (tibialis)
hangsúlyozottságú a paresis. Később jellemzően a térdhajlítókat
érinti (A m. quadriceps megkímélt!) A felső végtagokban is disztalis
hangsúlyozottságú a paresis és az atrophia. Az aggregátumokat (15
to 18 nm filamentosus zárványok a cytplasmában és magokban)
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βAPP; Ubiquitin; SMI-31 binding; ApoE; LC3; α-synuclein; Tau;
TDP-43 fehérjék képezik.
Welander (I) disztalis myopathia       
Dominánsan öröklődő betegség (Kr: 2p13.3, cytotoxic granule-associated RNA-binding protein (TIA1 mutáció)
Jellemző a felső végtagon, az ujjak extensorainak gyengesége.
Ritkán disztalis alsóvégtagi paresissel is társul. Lassú a progresszió.
Svédországban, kisebb arányban Finnországban fordul elő. Gyakorisága: 20-25/100 000 . A penetranciája alacsony.
Prion-like aggregatumok fordulnak elő a sarcoplasmában.
Finnish (Tibial) (Late onset type IIa; Udd) Distal Myopathy Titin;
Kr: 2q31.2; Dominans)
A leggyakoribb izombetegség Finnországban, de más Európai országban is előfordul. A 4-8. évtizedekben kezdődik. Jellemző a m
tibialis anterior gyengesége. Egyéb izomcsoportok általában nem
érintettek. Lassú a kórlefolyás. Disztrofiás szöveti kép, az esetek
30 %-ban fordulnak elő „rimmed” vakuólumok (cytoplasmalis
törmelék és organellumok).

https://neuromuscular.wustl.edu/
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LGMD R12
Anoctamin 5 (ANO5, TMEM16E, GDD1, Kr.11p14.3; recesszív)
Több mint 20 mutáció ismert.
A végtagövi (LGMD) disztrofiák kb. 10-20 %-a. Az egyik mutáció az un. Myoshi-like disztalis myopathiat (MDD3) okozza. Finn
és holland családokban észlelték. Az esetek felében írtak le amyloid
zárványokat perifascularisan és a sarcoplasmában.

https://neuromuscular.wustl.edu/
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LGMD R2/LGMD2B Dysferlin (Kr 2p13.2; recesszív)
A dysferlin génnek több mint 450 mutációt írtak le.
Amyloid jellemzően az endomysialis kötőszövetben fordul elő.
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Bent-spine szindróma esete a dysferlin gén mutációja talaján. Az
alsó bal oldali ábrán látható az endomysialis amyloid megjelenése,
polarizációs optikával. Az alsó jobb oldali elektronmikroszkópos
kép mutatja az amyloid (a), mely jól elkülöníthető a kollagéntől (c).
Eur Neurol. 67(5), 300-302, 2012.
Oculopharyngodisztális izomdisztrófia (Kr: 8q22.3; Dominans
vagy sporadikus öröklődést mutat. Low density lipoprotein receptorrelated protein 12 (LRP12). Férfiakban gyakoribb. Ptosis, külső
szemizom bénulás, nyelészavar, alsóvégtagi disztalis paresis és
atrofia jellemzi. A cytoplasmában és a magban fordulnak elő 16–18
nm filamentum aggregatumok, melyek foszforilált tau proteint
tartalmaznak.

Oculopharyngealis szindroma. Saját betegünk.
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„Rimmed” vakuólumokat vagy aggregátumokat még leírtak
az alábbi betegségekben is, mint
– Gowers (Laing; Korai felnőttköri disztalis myopathia, Type III)
Myosin heavy chain 7 (MYH7, Kr14q11.2)
– Myopthiában Paget betegséggel és demenciával (IBMPFD),
Nemzetközi elnevezés: Multisystem proteinopathy (PSP1)
– Végtagövi disztrófiában, mint: 1A, 1D, 1G, 2G, 2H, 2J.
– Emery-Dreifuss myopathiában,
– Disztalis myopathiában hangszalag bénulással és nyelézavarral
(Distal Myopathy with Vocal Cord & Pharyngeal Weakness)
Matrin 3 (MATR3, Kr 5q31.2; Domináns), melynek nemzetközi
elnevezése: Multisystem proteinopathy 5 (MSP5).
– Myofibrillaris myopathia a Desmin mellett Filamin C mutációval.
Az amyloid, amyloid-szerű fehérje degradációs termékek
„rimmed” vakuólumok diagnosztikus és terápiás jelentősége.
A jelen beszámolóm esetei azt mutatják, hogy az neurológia egyes
területei milyen messze távolodtak el a „klasszikus neurológiától”.
Természetesen megjelennek az izomgyengeség tünetei, de megtalálhatók az izom kórszövettani elváltozásai, emellett központi idegrendszeri-, környéki idegrendszeri panaszokkal, tünetekkel társulnak. Egyéb szervek érintettsége is gyakran előfordul, mint például
a belsőelválasztású mirigyek működészavarai, szívizom érintettség,
légzészavarok, stb.
E közleménynek nem célja, hogy az amyloid képződésének mai ismereteit bemutassa, e folyamat szerepét a betegségek
pathmechanizmusában tárgyalja. Az alábbi két ábra szemléleti, hogy
génmutációknak, az életkornak, az életkörülményeknek minden bizonnyal kiemelt szerep jut. A sejtszíntű folyamatok bonyolultak, ös�szetettek, ma is kiterjedt kutatás tárgyát képezik.
A fehérjék konformációs változásaival összefüggő kórfolyamatok
láthatóan minden szövetünket, szervünket érintik, az öregedésben alapvető szerepük van.
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Az izombiopszia kínálja a lehetőséget a szöveti- és egyéb irányú
vizsgálatokra, további kutatásra, így kezelési lehetőségeket célzó
kutatásokra is.

Protein misfolding , Front Neurosci, 4,11:64, 2017.

Biochimica et Biophysica Acta 1852, 633–643, 2015.
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Romhányi professzor sok évvel ezelőtt már felismerte ezen
pathológiai folyamatok jelentőségét, e területen kiemelkedő kutatómunkát végzett.
Mikor az orvos a betegénél e nagyon bonyolult, összetett, mondhatjuk, hogy nagyon kevéssé ismert kórképekkel találkozik, és
szembesül azzal, hogy a tudásunk milyen nagyon szerény a teremtés megismerésében, eszébe jutnak Romhányi professzor úr szavai,
hogy „gyógyítani csak szent alázattal” lehet.
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Pár Alajos
Pécsi Orvostudományi Egyetem, Klinika Központ, I.
Belgyógyászati Klinika, Pécs
„Haladás a vírushepatitisek prevenciójában és kezelésében”
Bevezetés
A vírushepatitisek hepatotróp vírusok okozta, gyakran sárgasággal járó gyulladásos májbetegségek. Jelentőségük, hogy egy részűk
krónikussá válik és a kórfolyamatcirrhosishoz, májrákhoz vezet. A
világon 328 millió idülthepatitis vírus-fertőzött él, közülük évente
több mint egy millióan halnak meg. A vírushepatitisek kezelésében
és megelőzésében az utolsó félévszázadban jelentős haladásnak
voltunk tanui, a dolgozat erről kiván áttekintést adni.
A hepatitisek okozta sárgaságok története több száz évvvel
megelőzte a vírushepatitiszek felfedezését.
A háborúk idején észlelt sárgaság-járványokatmár több mint
háromszáz évvel ezelőtt leirták,de ezeket csak a 17. századtól
kezdtékfertőzéssel kapcsolatba hozni.
Syndenham (1624-1689) angol orvos-tudós nevéhez fűződik
ascarlát, a chorea,pertussis és a katonai táborokban gyakori sárgaság-járványok első közlése (1676). Őt „English Hypocrates”-nek is
hivták, tőle származik az intelem: „First, do not harm”, (Primum nil
nocere!) (Ne árts!). Később a brémai hajógyári munkások között a
himlőoltás után fellépett hepatitis-járvány esetén vetődött fel először parenteralis (vér útján való) terjedés gyanúja (1760). Botkin
(1832-1889) orosz kutatóorvos ismeretlen eredetű fertőzésre vezette vissza a májgyulladást (1860).
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A vírusok felfedezésének története Ivanovszkijal (1864-1920)
kezdődött, aki szerint a dohány mozaikbetegség baktériummentes
szürlettel „feltehetően baktérium eredetütoxinnal” átvihető (1892).
Beijerink (1851-1931) már azt állitota, hogy azt nem toxin, hanem
egy folyékonykórokozó, „ fertőző élő folyadék” (contagium vivum
fluidum) viszi át, amit a latin méreg szó alapján „vírus”-nak nevezett (1898). Ezután az amerikai Stanley (1904-1971) kristályositotta
ki és írta le a dohány mozaik-vírus szerkezetét és igazolta, hogy részecskéről van szó (1935), de azt hitte, hogy egy óriás fehérje-molekula. Stanley az enzymek kikristályosíthatóságának igazolásáért
1946-ban kémiai Nobel-dijat kapott.
Az 1. ábra a hepatitis vírusok elektronmikroszkópos képét és
felfedezésűk évét mutatja.

1. ábra. Hepatitis vírusok.

Hepatitis A vírus (HAV) – A-hepatitis
Virológia
A korábban „járványos sárgaságnak”,hepatitis epidemicának is
nevezett, rövid (30 nap) inkubációs idejű májgyulladást McCollum
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1947-ben nevezte el A hepatitisnek. A kórokozó vírust (HAV)
Feinstone 1973-ban fedezte fel: burok nélküli, egyfonalú RNS vírus, a Picornavírus család tagja. A világon évente 1.4 millió fertőzés
fordul elő. A HAV jelen van székletben, nyálban, a virémia idején
a vérben. Terjedése feco-oralis úton történik: vizzel, élelmiszerrel,
szoros személyi kontaktussal.
Klinikum
Az akut A hepatitis25%-ban jár ikteruszal, spontán gyógyul, krónikus hepatitis nem alakul ki, de autoimmun hepatitistprovokálhat.
Diagnózis: az anti-HAV-IgM, HAV-RNS kimutatásán alapul, a
májgyulladást a szérumtranszamináz (GPT) emelkedése jelzi.
Kezelés
Antiviralis kezelést nem igényel. („Májvédő”: Silymarin,
Silibinin adható). Ritkán okoz súlyos fulminans hepatitist, ez immun-hiányban szenvedőkben, alkoholistákban fordul elő.
Prevenció
Pre-expoziciós profilaxis: HAV vakcináció:- krónikus májbetegek (HBV, HCV, alkohol), HAV endémiás területre utazók,
májtranszplantáció recipiensei, szociális otthonok, psychiatriai
intézetek személyzete és lakói, homoszexuális férfiak és iv.
kábitószerezőkszámárajavasolt.
A formalinnal inaktivált HAV vakcina6-12 hónap kor után, két
dózisban, 6 hónap különbséggel adandó, 20 év védettséget ad.
A HBV + HCV vakcina (Twinrix) három dózisban adandó (0, 1.
és 6. hónap).
Post-expoziciós profilaxis
– HAV fertőzött közvetlen környezete (szoros kontaktus gyanú)
számára adandó: human immunglobulin 0.17 ml/kg (40 év felettieknek) + HAV vakcináció(7-14 napon belül)
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Hepatitis B vírus (HBV) -B-hepatitis
Virológia
A hosszú inkubációs idejű (120 nap), szerum hepatitisnek nevezett
májgyulladás kórokozóját Blumberg 1965-ben fedezte fel. Az általa
”Ausztrália antigénnek” leirt proteinrőlkiderült, hogy vírus felszini burokfehérjéje (HBsAg), maga a vírus a hepatitis B vírus (HBV) elnevezést kapta(2. ábra).

2. ábra. A HBV szerkezete.

A HBV hepatotróp DNS vírus, a hepadnaviridae családban. A teljes HBV a Dane particulum 42 nm átmérőjű, kettős burokkal, benne
27 nm belső nucleo-capsiddal (core), a kettősfonalú DNS-el ésDNS
polymerázzal. A DNS-t 3300 bázispár alkotja. HBV a májsejtben
replikálódik, a magban kovalensen zárt körkörös DNS (cccDNS) található. A HBV felszíni antigénje (HBsAg) feleslegben képződő kis
gömb, illetve tubuláris formákban is kimutatható elektronmikroszkóppal a szérumban, antigenitásban azonosak a Dane particulumokat borító külső felszíni HBsAg anyagával.
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A HBV 1010/ml koncentrációban található meg a szerumban, a
hepatocyták magjában, és extra-hepatikus lokalizációban a vascularis
endothelben, csontvelőben és a lymphocytákban.
A HBV nagy fertőzőképességú, (100x fertőzőbb mint a HIV).
Parenteralis (i.v. kábítószer!), szexuális (homoszxuális férfiak!) és
vertikális uton terjed. HBV pozitiv anyától szerzett fertőzés az újszülöttben 90%-ban krónikus HBV infekciót okoz, (az éretlen immunválasz, immun-tolerancia miatt).Felnőttkorban az akut HBV fertőzés 5
%-ban válik krónikussá.
Epidemiológia
A HBV, a világ népességének 3%-ában okoz idült vírushordozást
(257 millió a HBV virémiások száma). Évente globálisan 4 millió az
akut HBV fertőzés és évi 800.000 a halálozás HBV-okozta cirrhosisban
vagy hepatocellularis carcinomában (HCC). A HBV oncogen vírus, a
dohányzás után a 2. leggyakoribb carcinogen, aHCC 60-80%-ának a
fő etiológiai tényezője.
Tamás Endre patológus 2003-as visszaemlékezése szerint … „Romhányi professzor egy alkalommal a daganatos megbetegedésekről magyarázott. A sejtek átalakulásának fázisairól beszélt, azt mondta: „meglátjátok, egyszer a víruskutatás és a daganatkutatás találkozni fog.” …
A 3. ábra a HBV infekcióhatását mutatja a HCC kockázatára.

3. ábra. A HBVpozitiv egyének
között 10-szeres
a HCC kockázata
a HBV- negativ
egyénekhez képest.
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Diagnózis
A kórisme aszerum HBsAg, a HBV DNS és az emelkedettGPT érték kimutatásán alapul.
A HBV infekció számos extrahepatikus manifesztációval járhat:
immuncomplex vasculitis, arthritis, glomerulonnephritis, polyarteritis
nodosa, cryoglobulinemia.
Kezelés
Az antiviraliskezelés indikációja:
Ha HBeAg-negativ: HBV-DNS >2000 IU/mlés a GPT emelkedett, vagy fibrosis van.
Ha HBeAg-pozitiv: HBV-DNS >20.000 IU/mlés 2x normálGPT.
Minden HBV-DNS pozitiv cirrhosisos beteget kezelni kell. A
HBsAg-pozitiv dekompenzált cirrhosisos betegek nukleotid analóggal kezelendők. A fiatal (40 év alatti) magas GPT-jú, alacsony HBV
DNS szintű betegek esetén interferon lehet a választandó terápia.
Interferonok (IFN)
Antivirális, immunmoduláns és antiproliferativ hatású természetes glycoproteinek, amelyek az immun-sejtekben az immunválasz
legkoraibb szakában keletkeznek.
Az IFN fokozza a vírus-fertőzött hepatocyták elleni cellularis immunválaszt, és intracellularis enzymek aktivációja révén gátló hatást
fejt ki a virusreplikációra, és a gazdai sejtek „antiviralis állapotát”
eredményezi. Az IFN szerokonverziót vált ki, a HBeAg eltünését, az
anti-HBe megjelenését, az NK-sejtek és a T-sejtek aktivációját okozza. A Peg-IFN dózisa: heti 1 × 180 μg 48 hétig.
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Előnyük: (ritkán) víruselimináció és HBsAg-negativitás, tartós
hatás, nem alakul ki rezisztencia. Hátrányuk: injekcióban kell adni.
Kontraindikált: dekompenzáltcirrhosisban, cytopeniában, depresszióban, autoimmun betegségekben,graviditásban.
Mellékhatás: láz,depresszió,fogyás, myeloszuppresszió, autoimmun folymat fellángolása, cardiotoxicitás, retino- és neuropathia,
pajzsmirigy betegség.
Nukleo(s)tid analógok
Per os adható a nukleosid analóg lamivudin (100 mg/nap) és a
HBV DNS polymeráz gátló entecavir, (0.5-1.0 mg/nap). Nukleotid
analóg a reverz transzkriptáz inhibitor a tenofovir-disoproxil fumarat
(245 mg/nap), illetve a tenofovir-alafenamid furamat (25 mg/nap).
Ezek az antiviralis szerek nem toxikusak, tartós vírusszuppressziót
okoznak. Hatásukra a szérum HBV DNS szint nullára csökenhet, de
víruselimináció nem következik be, mert a magban a cccDNS megmarad. Ha tartósan alacsony (<2000 IU/ml) a HBV-DNS szint, a fibrosis
regrediálhat és csökken (de nem szünik meg) a HCC kockázat. Ha a
HBsAg negativvá válik, a HBV infekció „funkcionális gyógyulásáról” beszélünk, ez ritkán, sok év antiviralis terápia után fordul elő.
HBV pozitiv várandós anyának a harmadik trimeszterben tenofovir
adható, csökkentheti az újszülött HBV fertőzésének kockázatát.
Kombinációs terápia
Nukleosid és nukleotid analógok kombinációjával, vagy tenofovir
után adott IFN kezeléssel is történtek klinikai vizsgálatok, esetenként
kedvező eredménnyel.
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Új terápiáslehetőségek a jövőben HBV infekcióban?
A vírus sejtbelépésének, illetve a sejtből történő szekrécióájának
a gátlása, a HBV polimeráz gátlása, az immunmodulációs beavatkozások és a terápiás vakcinák kutatása jelenleg is folymatban van.
AHBVokozta cirhosis terápiája a májtranszplantáció. (A vírusszuppressziót okozó nukletid analógok adhatók transzplantáció előtt
és után is.). Minden cirrhosisos beteget 6 havonta ultrahanggal (és
alfa-fetoproteinnel, AFP) szűrni kell HCC irányában.
Prevenció
– Szűrővizsgálatok:
VéradókHBsAg, HBcAt szürése (1971 óta), szervtranszplantációs
programba vett betegek, várandós anyák HBsAg-re történő szűrése
(1995 óta),egészségügyi dolgozók szűrése.
– HBV vakcináció:
Az „Ausztrália antigén” és a HBV felfedezése, majda HBV elleni vakcináció azt jelentette, hogy az emberiség történetében először
vált lehetővé vakcinációval carcinoma (a HCC) megelőzése. A HBV
felfedezéséértBlumberg 1976-ban Nobel dijat kapott.
Human plazma eredetű vakcina (1981), rekombináns vakcina
(1986) (3X : 0, 1, 6 hónap).
HBsAg pozitív anya újszülöttje számára 12 órán belül anti-HBV
IgG immunszérum + HBV vakcina) adandó.
HBV vakcináció indokolt 12-14 éves gyermekek, egészségügyi
dolgozók, medikusok, szociális munkások, HBV fertőzöttek családtagjai, krónikus májbetegek (HCV-, alkohol-, nem- alkoholos zsírmájbetegek), hemodializáltak, hemofiliások, endémiás területre utazók,
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iv. kábitószert használók, HIV fertőzöttek és homoszexuális férfiak
számára.Fertőzött vérrel történt baleseteteseténvakcina + anti-HBV
IgG adandó.
___________________________
Hepatitis D vírus (HDV)- D-hepatitis
Virológia
A HDV defektiv RNS vírus, csak HBV fertőzéssel együtt forduk
elő, külső burok proteinje a HBsAg.Inkubációs periodusa: 35 nap.
Globális prevalenciája 70 millió.
Klinikum
A HDV fertőzésnek két tipusa lehet: 1) co-infekció HBV-vel: a két
fertőzés egyidejőleg történik, ez súlyos akut, fulminans hepatitis képében manifesztálódhat. 2) szuper-infekció: a meglévő HBV infekcióra HDV ráfertőzés, ami gyorsan progrediáló cirrhosissal járhat
Diagnózis: anti-HDV, HDV Ag, GPT emelkedés.
Terápia: PEG-IFNα-2a 180 ug/hét (48 -72 hét) vagy Tenofovir
(HBV cirrhosisban)
Prevenció = HBV prevenciója
___________________________
Hepatitis C vírus (HCV) -C-hepatitis
Virológia
Az 1975-1989 között post-transzfúziós, non-A, non-B (NANB) hepatitisként ismert,parenteralis átvitellel terjedő májgyullladás okozóját, a hepatitis C vírust (HCV) 1989-ben fedezték fel. A HCV 30-60
nm átmérőjű RNS vírus, a flavivírusok családjában. Lipidburokkal
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bír, egyes fonalú RNS genomja (10000 körüli nukleotid) egy 3000
aminosavból álló polyproteint kódol, ebből hasítással struktúrális (S)
és non-struktúrális (NS) proteinek szabadulnak fel. Hat6 genotípusa
különböztethető meg. A 4. ábraaHCV szerkezetét és az életciklusát
illusztrálja

4. ábra A HCV szerkezete és élelciklusa a direkt ható antiviralis szerek támadáspontjaival.

A HCV-RNS és a vírus-antigének a májsejtek cytoplasmájában,
perifériás mononukleáris sejtekben, nyálmirigy sejtekben és a
lymphocytákban is megtalálhatók. A HCV-RNSpolimeráz láncreakcióval (PCR) mutatható ki. Az anti-HCV a szérumban, a vírus eliminálása után is tartósan megmaradhat.
A HCV nemcsak a hepatocytákat, hanem a lymphoid sejteket,
monocytákat, nyálmirigyeket is megfertőzi. Bár a vírusnak van direkt
cytotoxicitása is, a HCV-infekció okozta károsodások keletkezésében
a döntő az immunreakciók szerepe.
Epidemiologia
Globálisan az anti-HCV pozivitás előfordulása 1,6% ami
115 millió HCV fertőzött egyént jelent, a HCV virémiások aránya
1,0%, ez 71 millió HCV RNS hordozónak felel meg.
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Klinikum
A diagnózis a szerum anti-HCV és a HCV-RNS kimutatásán alapul. A májbetegségre az emelkedett és a kórlefolyás alatt fluktuáló GPT
szint jellemző. Az anamézisben az esetek 40%-ában intravenás kábítószer használata tapasztalható,30%-ban nem tisztázott a fertőzés útja.
Az extrahepatikus manifesztációk hasonlók mint B hepatitisben:
vasculitis, glomerulonephritis, cryoglobulinaemia, pajzsmirigy betegség, non-Hogkin lymphoma.
Az akut C-hepatitisek mintegy 60-80%-a válhat krónikussá, az
ilyen esetek 20%-ában később cirrhosissal kell számolni. A krónikus
C-hepatitis lassan progrediáló betegség. A fertőzést követően általában 18-20 év után fejlődik ki a cirrhosisés 20-25 év alatt a HCC.
A HCV (HBV-hez hasonló) direkt onkogen szerepére nincs bizonyíték, feltehetőleg a cirrhosison keresztül vezet a folyamat a
carcinomába. A HCV-cirrhosissal kapcsolatos HCC kockázata (évente
3-8%) nagyobb férfiakban, mint nőkben ésnagy a 60 év felettiekben is.
Kezelés
Két évtizeden át a HCV infekció terápiája egyedül az interferon +
ribavirin (RBV) kombináció volt. Ez egy vagy másfél év kezelést (heti
egy peg-interferon injekció + ribavirin tbl adását) igényelt, és a betegek
közel felében vezetett gyógyuláshoz, tartós virológiai válaszhoz.Ezen
a téren a korszakváltást a – HCV életciklusának tisztázását követően –
2014-ben a direkt ható antiviralis szerek (DAA) (NS3/4 protezáz-, NS5
polimeráz- és NS5A replikációsprotein gátlók) bevezetése jelentette.
A DAA készitmények ma 8-12–24 hetes időtartamú terápia mellett (RBV-nel vagy anélkül) 93–100%-os tartós virológiai válaszhoz (SVR-hez) vezetnek, még cirrhosisos betegekben is. Jelenleg
16 DAA készitmény hat (kettes- vagy hármas) kombinációja áll
rendelkezésre
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Az 5. ábra a HCV infekció kezelésére használt a DAA
készitményeket mutatja

5. ábra. A HCV infekció kezelésére alkalmazott direkt ható antiviralis (DAA)
szerek.

Mára a HCV infekció gyógyíthatóvá vált, a 6 . ábrán a HCV
terápia hatékonyságának alakulása látszik.

6. ábra. Haladás a HCV gyógyításában.
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A HCV infekció megszüntetése (a vírus eliminációja) a betegben
a hepatocellularis carcinoma (HCC) kockázatának csökkenéséhez vezet, ezt illusztrálja a 7. ábra.

7. ábra. A vírus eliminációja csökkenti (de teljesen nem szünteti meg) a HCC
kockázatát HCV-okozta fibrosisban.

A WHO célkitüzése2030-ra 90%-kal csökkenteni az új HBV és
HCV infekciók számát és 65%-kal a vírushepatitis okozta halálozást.
A probléma a még nem fel ismert fertőzöttek nagy száma: a HCVhordozók 80%-a nem tud az állapotáról. Eddig a HCV-hordozók
20%-át diagnosztizálták és kevesebb mint 10%-át kezelték. Különösen a magas kockázati csoportokban (iv. kábitószeresek), lenne
fontos „mikroeliminációs programok” keretében a széleskörű szűrés és a mielőbbi kezelésbevétel, a fertőzés terjedés meggátlása céljából. Ezesetben a terápia egyben prevenciót is jelent („treatment
as prevention”). Ez a kábitószeresek reinfekciójánakkezelésére is
vonatkozik.
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A HCV okozta cirrhosis végstádiumában a májtranszplantáció indokolt. A DAA kezeléssel a műtét előtt eliminálható a vírus, de ez a
májtranszplantáció után is lehetséges.
Prevenció
– A véradók szűrésének (anti-HCV) (1991) eredményeként
megszünt a post-transzfuziós non-A, non-B hepatitis (vagyis a
transzfúzió utáni HCV- hepatitis).
– A HCV-vakcinációt illetően intenziv kutatások folynak.
A HCV vakcinára számos okból szükség lenne: 1) a világon nagyon magas a HCV fertőzöttség, és sok országban nincs esélye a
HCV eliminálásának (pl. Kina, Oroszország, Egyiptom, Pakisztán);
2) a HCV-járvány jelenleg is növekszik a tünetmentes hordozók, pl.
i.v. kábitószeresek révén (Egyiptomban évi 300-500 ezer új fertőzés
évente); 3) a DAA készitmények ára még mindig magas; 4) a vírus
hordozók szűrése nem megoldott, 80%-uk nem tud a fertőzésről; 5) a
HCV infekció eliminálása nem zárja ki a reinfekció lehetőségét;
6) a HCC kockázata a HCV virológiai gyógyulása után csökken,
de nem szűnik meg;
7) eddig egyetlen humán fertőző betegséget lehetett eradikálni a
világon, a himlőt, és eza vakcinációnak köszönhető.
___________________________
Hepatitis E Vírus (HEV)–E-hepatitis
A hepatitis E vírus (HEV) az akut vírushepatitis leggyakoribb oka,évente 20 millió HEV fertőzés, 3,3 millió akut E
hepatitisés60.000HEV okozta halálozásfordul elő világszerte.
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Virológia
Az 1950-es évek közepén Delhiben majd 1978-ban Kasmirban
észleltekvizzel terjedő hepatitis járványokat. Később kiderült, hogy
ezek voltak a HEV első dokumentált esetei. Az “enterális non-A
non-B hepatitis” (NANB) kórismét a 80-as években használták, amikor tisztázódott, hogy a fent emlitett és korábban A-hepatitiseknek
tartott járványokat sem a HAV sem a HBV okozta. 1983-ban Balayan
Afganisztánban szovjet katonák enteralis NANB hepatitis járványa
idején székletszürlettel végzett önkisérletben igazolta, hogy a betegséget egy elektronmikroszkóppal kimutatott új vírus okozza. Ezt a vírust
1990-ben klónozták, és kaptaa hepatitis E vírus (HEV) elnevezést.
A HEV a Hepadnaviridae családban gömb alakú 27-32 nm átmérőjű RNS vírus. A HEV A-speciesnek 8 genotípusa (GT) ismert,
közülük négynek van klinikai jelentősége:
A HEV-1, és 2 genotípus: humán patogén, ez a korábban Ázsiában, majd később másutt is, Dél-Amerikában, Afrikai menekülttáborokban (Szudán, Niger, Namibia) észlelt, vizzel terjedő hepatitis
járványok etiológiai tényezője.Direkt hepatotoxicitással okoz akut
hepatitist, amely graviditásban 20-25%-os anyai halálozással jár, krónikus májbetegségben (pl alkoholos cirrhosisban)akut májelégtelenséghez vezethet. A HEV-1, 2 nem okoz krónikus hepatitist.
A HEV-3 és 4 genotípus: világszerte előforduló zoonózis: sertés, vaddisznó, őz húsában, májában, székletében van jelen. A nem
megfelelően hőkezelt húsételeket fogyasztók, állatokkal foglalkozók
(állatorvosok, húsipari dolgozók, vadászok) gyakran fertőződhetnek.
A HEV-3 széklettel, vértranszfúzióval és szervtranszpantációval is átvihető.
Klinikum
Az E hepatitis inkubációs ideje: 15-60 nap. A HEV fertőzés
80%ban tünetmentes.
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Akut hepatitis esetén a HEV-1 gravidákban 42-73 % koraszüléssel
és az emlitett magas anyai halálozással járhat, krónikus májbetegekben akut májelégtelenséghez vezethet, aminek mortalitása 33-70%
lehet. A 8. ábra az akut E hepatitis lefolyását mutatja.

8. ábra. A HEV infekció lefolyása

Krónikus E-hepatitist a HEV-3 infekció okoz, ez főleg
immundeficiens betegekben, transzplantáltakban alakul ki. Ilyenkor
a virémia nem szűnik meg 3 hónapon belül, és a krónikus E hepatitis 2 év alatt cirrhosisba progrediálhat. Gyakoriak az extrahepatikus
manifesztációk: neuralgiás amyotrophia, Guillan-Barre szindroma,
glomerulonephritis, pancreatitis, arthritis, cryoglobulinemia,thrombo
cytopenia, lymphoma, thyreoiditis, myositis.
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Diagnózis
Akórismét a HEV-IgM + HEV-RNS (PCR) kimutatásaigazolja.
Autoimmun hepatitisgyanújakor ki kell zárni a HEV infekciót. A
„gyógyszer-okozta hepatitis” esetek 10-13%-a valójában E-hepatitis!
Az extrahepatikus manifesztációknál felsorolt kórképek esetén mindig gondolni kell HEV fertőzés lehetőségére, különösenha májenzim
(GPT) emelkedés is észlelhető.
Terápia
– Transzplantált betegekben: az immunszuppresszió dózis csökkentése az esetek harmadában eredményes, víruseliminációhoz vezet.
Tacrolimus tilos, helyette mycofenolat adható.
– Ribavirin p.o. antiviralis nukleosid analóg. (Indokolt, ha súlyos
az akut E hepatitis, vagy ha 3 hónapon belül nem gyógyul meg) (12
hétig adandó, szükség esetén a kezelés megismételhető).
– HEV okozta Guillan-Barre szindromában: a ribavirin melletti.v.
immunglobulin és corticosteroid adása is indokolt lehet.
Prevenció
– Nem kellően hőkezelt húskészitményeket (sertéskolbász!) főleg
az immunszupprimált betegekne fogyasszanak, és a trópusokon csak
forralt vizet igyanak!
– Transzpantációra váró, vagy azon átesettek számára HEV-re
szűrt vér transzfúziója ajánlott.
– A HEV-hordozó állatok (sertés, vaddisznó) vérével foglalkozók viseljenek védőkesztyűt.
– A higiene fontos a kórházakban, szociális otthonokban, mert a
HEV beteg széklete fertőz!
– Rekombináns HEV vakcina Kinában hatékonynak bizonyult,
véd HEV-1 és HEV-4 ellen is.
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Összefoglalás
A vírushepatitisek kezelésében és prevenciójában az utolsó fél
évszázad nagy haladást hozott. Kezdődött a HBV felfedezésével
és a B vírus elleni vakcinációval, folytatódott a HCV elleni direkt
ható antiviralis szerekbevezetésével, és a HEV jelentőségének
tisztázásával. Megoldatlan maradt a HBV teljes eradikációját lehetővé tevő terápia és a HCV elleni vakcináció. Az eredmények
virológusok, molekuláris biológusok, gyógyszer-kutatók, patológusok, klinikusok, epidemiológusok közös érdeme, és a feladat
ezen az úton továbbmenni -betegeink érdekében.
• A beteg java a legfőbb törvény
(Salus aegroti, suprema lex esto)
(Hippokratesz)
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Dr. Káposztás Zsolt,
sebész főorvos
„A transzplantációtól a daganatsebészetig
– „Houstontól Kaposvárig”
XX. ROMHÁNYI ORVOSTALÁLKOZÓ Szár, 2021.09.04
Előadásomban az életutamon keresztül a szervátültetés és a daganatsebészet, ezen belül is leginkább a máj-, epeutak- és hasnyálmirigy sebészet kapcsán szerzett tapasztalataimról és eredményekről
számoltam be.
Rományi Professzor Úr mondásával indítottam az előadást: „Fele
játék, fele gyötrelem”. Én sem éltem meg másképpen az eredményekhez vezető utat.
A Pécsi Tudományegyetem Sebészeti Klinikáján kezdtem dolgozni Prof. Dr. Horváth Örs Péter vezetése alatt. Itt találkoztam először a fent említett területekkel. Dr. Kellermayer Miklós Professzor
Úr is nagy hatással volt ekkoriban és az egyetemen is rám. Akkori
közvetlen főnökömtől és mentoromtól Dr. Kalmár Nagy Károlytól
rengeteget tanultam mind emberségből, mind a szakmával kapcsolatban. Az Dr. Horváth Örs Péter Professzor Úr és Dr. Kalmár Nagy
Károly Tanár Úr segítségével jutottam ki az USA-ba, ahol a Texasi
Egyetem Egészségügyi Központjában dolgoztam Houstonban két
évig. Itt a klinikai munka, mint multiorgan szervkivételek és beültetések, élődonoros veseátültetés, ún. „donation after cardiac death”
– akkoriban újfajta szerv donációs eljárás, mellett transzplantációs
immunológiával is foglalkoztunk. Elsődlegesen az akut humorális
kilökődést tanulmányoztuk, amiből PhD dolgozatom is született.
Vércsoport inkompatibilis átültetések is történtek megfelelően kontrollált körülmények között.
Cardiffba vezetett az utam a Walesi Egyetemi Kórházba, ahol
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összesen négy évet dolgoztam. Itt transzplantációs csapatunkkal a
fent említett donációval kapcsolatban úttörő munkát végeztünk. Ez
a technika -„DCD”- azt jelenti, hogy ha irreverzibilis betegség kapcsán, még ha az agyhalál kritériumai nem is teljesülnek, a családdal
megbeszélve a potenciális donort extubálják és a halál bekövetkezte
után 5 perccel, tehát amikor már nem dobog a szíve, gyors tempóban
bekerül a műtőbe, ahol szintén gyorsan elvégezzük a szervkivételt.
Eredményeinket, amik a hagyományos donációéhoz hasonlóak voltak publikáltuk is. Az nagyfokú igény az átültetendő szervek irányába további változtatásokra késztetett minket, így elkezdtük az ún.
kettős vese transzplantációt, a kiterjesztett kritériumú, azaz az elvárt paramétereknek nem mindenben teljesen megfelelő donorokból
származó szervek átültetését és az ilyen esetekben a gépi perfúzió
alkalmazását.
A későbbiekben a szervátültetések kapcsán szerzett tapasztalataimat a daganatsebészet területén kamatoztattam. Dolgoztam máj
és hasnyálmirigy sebészként Budapesten az Országos Onkológiai
Intézetben, szintén Cardiffban és végül már hét éve Kaposváron a
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban. Dr. Moizs Mariann
PhD főigazgatónő és Dr. Repa Imre Professzor Úr biztosított Kaposváron lehetőséget, hogy jó csapatot tudjunk szervezni és a szakma
csúcsát jelentő beavatkozásokat tudjunk végezni.
Mindhárom helyen közreműködtem a máj és hasnyálmirigy sebészet kialakításában. Cardiffban sok faktort elemeztünk a májsebészet
szempontjából, amik hatással lehetnek a betegek túlélésére. Kiderült, hogy ha az erekről közvetlen távolítjuk el a májáttétet, az nem
rontja szignifikánsan a túlélést és sokkal jobb, mintha csak kemoterápiás kezelést alkalmazunk. Mikroszkópos epeúti invázió viszont
negatívan befolyásolja a túlélést. Megvizsgáltuk az onkoteam hatékonyságát is. Betegelégedettségi kérdőíveket is vizsgáltunk. Azt is
megállapítottuk, hogy a 75 évnél idősebbek körében is biztonságos
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a májreszekció. Fontos adat volt, hogy az ún. „socio-ekonomikus”
környezet és helyzet is hatással van a túlélésre.
A későbbiekben részben Cardiffban, részben Kaposváron bevezettünk újabb innovatív technikákat és vizsgáltuk az eredményeket.
Ilyen volt a minimál invazív máj és hasnyálmirigy sebészet. Rövidebb kórházi tartózkodást, kevesebb fájdalmat és gyorsabb felépülést eredményezett a betegek számára. Stereotaxiás sugárkezeléseket is bevezettük az armamentáriumba az inoperábilis eseteknél, ami
további túlélés javuláshoz vezetett. A kiterjesztett, sok esetekben az
erek reszekciójával és pótlásával járó beavatkozások hatásait is vizsgáltuk.
További tudományos vizsgálatokat is végzünk más intézményekkel is együttműködésben a virtuális valóság, mesterséges intelligencia és a sebészi navigáció alkalmazhatóságával kapcsolatban a máj
és hasnyálmirigy sebészet területén.
Összefoglalásként elmondtam, hogy a sebészet az onkológia
alappilére 170 éve és hogy multidiszciplináris megközelítéssel, valamint együttműködésekkel lehet jó eredményeket elérni. Rengeteg
fejlődés történt az elmúlt évtizedben, kiterjesztett műtétekkel több
beteget lehet meggyógyítani vagy legalábbis időt nyerni számukra. A
szövetkímélő technika és az armamentárium ismerete nélkülözhetetlen a sebészet műveléséhez, ahogy az alázat a beteg, a betegsége és a
szakma irányába is. A jó tanítómesterek segítsége is nagyon fontos
és azzá is kell tudni válni, ami vonatkozik az oktatásra, kutatásra és
iskolateremtésre is. A család támogatása kulcsfontosságú a kitartás,
eltökéltség, valamint az új kihívások körültekintő keresése mellett.
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