
Szociográfia

Levendel László:
A humanista orvoslás

Sok évtizedes orvosi gyakorlatában tapasztalt és
kialakított meggyözödését, kritikus szemléletét,
a hazai egészségügy javítására vonatkozó konst
ruktív javaslatait foglalja össze ebben a könyvben
a szerzö. Akönyv műfaja nehezen meghatározha
tó, eltér a Magyarország felfedezése sorozat más
köteteitől. Valóban egész Magyarországot érin
tik az általa felvetett kérdések, hol elemző

tanulmány, hol szenvedélyes vítairat, hol törté
nelmi vísszapillantást nyújt az orvostudomány
múltjáról, hol személyes emlékeit eleveníti föl
professzorairól, orvosi gyakorlatának első évei
ről. Ám legtöbbször a különféle társadalomtu
dományok - a szociológia, a társadalomlélek
tan, a pszichológia, a közgazdaságtan - legújabb
eredményeinekfelhasználásával elemzi a magyar
egészségügy helyzetét. az orvosi szemlélet
változásait, az általa egyedül jónak tartott társa
dalomorvoslás, humanista orvoslás jellemzőit,az
egészségügy válságjelenségeit és a kiút lehető

ségeit. Hatalmas ismeretanyag birtokában az
elmúlt negyven év minden fontos, az egészség
ügyet befolyásoló tényezőjét mozgósítja az olva
sók meggyőzése érdekében. Csalódik, aki érde
kes esetleírásokat, kórházi történeteket, izgal
mas orvosi titkok elmesélését várja a könyvtől.

Nem érzelmekre kíván hatni, hanem együttgon
dolkodásra, az egészségügy működésizavarainak
felszámolására, az új szemlélet kialakítására tö
rekszik tárgyilagos előadásmódjával, megdöb
bentő tények felsorolásával, a betegközpontü
orvoslás lehetőségeinek taglalásával, szugge
rálásával, a bajok gyökeréig hatoló oknyomozá
sával. Betegségcentrikusság helyett betegkoz
pontúságra van szükség, amíg ez a szemléleti
váltás nem válik általánossá, nem számolhatók fel
a magyar egészségügy súlyos problémái, állítja a
szerző.

Az orvosi etíkaröl, az orvoslás válságáról, a
történelmi háttérről, a szervezési-szervezeti
kérdésekről, az egészségügyi dolgozók béréről

és jövedelméról, az orvostársadalom szociolö-
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giai jellemzőiről, tudományos ambícióiról szölö
bevezetőfejezet után a könyv második, csaknem
másfél száz oldalnyi fejezete a humanista or
voslás jellemzőit és összetevőit foglalja össze.
ezek fontosságáról kívánja meggyőzni mind a
szakmabelieket, mind az érintett nagyközön
séget. Bebizonyítja, hogy nem a pénzen, nem
elsősorbana pénzen múlik a pszichoszomatikus
gyógyítás sikere ( tüdőgyógyászati gyakorlatából.
majd alkoholbetegek gyógyításában szerzett ta
pasztalataiból adja közre hasznosítható, követ
hető módszereit, munkacsoportjának eredmé
nyeit). Az orvos-beteg kapcsolat zavaraira, hu
manizálásának lehetőségeire fordítja a legtöbb
figyelmet, de bevezet az ökológiai orvoslás fo
galmába, lehetőségeibe is, s meggyőz a gondo
zási szemlélet és gyakorlat kiterjesztésének
szükségességérőlis. Afejezetekben vissza-vissza
térő gondolat: " ... társakat szerezni, együttgon
dolkodó és vitatkozó társakat a cselekvéshez, a
változtatáshoz, a jobbításhoz... Nem hősies

pózokra vágyok, hanem hétköznapi kis eredmé
nyekre, az ügy sikerére ... " És saját példáján, saját
gyakorlatán át árnyalja ezt a tételét: .Az orvos
igazi öröme, pihenése, boldogsága munkájában
van - nem is nagyon elrejtve. Aki akarja, meg
találja."

Az utolsó, Egy ország gyógyítása című fejezet
ben keserű tényeket közöl a magyarviszonyok
ról: .Azeurópai országokhoz viszonyítva nálunk
legrosszabbak a halálozási rnutatök." "Világelsók
vagyunk az öngyilkosságban és élmezőnybe ju
tottunk az alkoholfogyasztásban, az alkohol
okozta szervi károsodásban." Járványtani rnu
tatóink megint az európai átlag alatt vannak." És
még egy súlyos mondatot hadd idézzek: "Több
mint harminc évvel 56 után úgy tűnik, hogy a
történelme során annyiszor traumatizált ma
gyarság rnélyebben sérült, mint gondoltuk a .jó
években-, részint mert a traumák hatása -kurnu
lálődik- az egyénnél és eljut a legrosszabbhoz: a
-mínden míndegyhez-, az önfeladáshoz."

A bajok okainak kendőzetlenfeltárása mellett
Levendel László a gyógyulás keresésére, reális
program kidolgozására is vállalkozik. Az Egész
ségügyi Világszervezet "Egészséget mindenki
nek" célkitúzését hazai vonatkozásokkal ki
egészítve ismerteti. Egyértelműen leszögezi,
hogy "a lakosság öntevékeny, önsegítő, egymást
segítő közéletisége legalább olyan fontos az



életmódi szokások, értéktételezés. értékképzés
alakításában. Ehhez viszont a közéleti. egyesületi
demokrácia kibontakozása, jelentős politikai,
ínítézrnényí reform szükséges." Ezt a mai olvasó
talán inkább remélheti, mint néhány évvel ez
előtt ....

A szerzö a könyv utolsó, legnyomatékosabb
nak szánt alfejezetében a népegészségügyi re-

Film

Mózes - a küldetését
teljesítőember

A Biblia a keresztény ember szemében a hit
foglalata, Isten üzenete, és mint ilyen egyszeri,
öntörvényű és megismételhetetlen.

A Biblia mint "irodalmi alkotás", mint "alap
mü" mindig is kihívást jelentett és jelent a
különféle művészeti ágak művelői számára. Ez
alól természetesen a filmművészet sem kivétel. A
magyarországi mozikbOl ezúttal egyolasz-angol
játékfilmen jutott el, némi késéssel, hiszen a
Mözescúnú filmet 1975-ben forgatták.

Aművészetek közül minden bizonnyal a film a
.Iegagresszívebb". komplexitásának köszönhe
tően vizuális, auditív és gondolati kényszert
gyakorol a nézőre. A nézők fantáziájára alig tart
igényt. Ez a komplexitás egyszerre jelent előnyt
és hátrányt az irodalommal, képzőművészerek
kel és a zenével szemben.

A legtöbb biblikus téma, így a Kivonulás
Könyve is, bővelkedik látványos elemekben: égő
csipkebokor, csodajelek, csapások, felhőoszlop,

a tenger kettéválása és így tovább. A mértéktartó
látványosság a film egyik legnagyobb érdeme. A
rendezőnek és az operatőrnek sikerült elkerül
nie a történelmi filmek egyik legnagyobb buk
tatóját, mikor is a túl sok látványtól nem látni a
mondanivalót. Az alkotók jó érzékkel vették
észre, hogy nem ezek a csodás, természetfölötti
elemek hordozzak a történet lényegét. Maga a
Biblia is meglehetősen szűkszavúan írja le ezeket
az eseményeket: nA víz visszaömlött és ellepte a

form szükségességét kívánja olvasóival elfogad
tatni, elképzeléseit konkrét programpontokba
foglalva ismerteti. Meggyőződése,hogy a többdi
menziós orvoslás nélkül az egészségügy súlyos
zavarai nem számolhatók fel, s a népegészség
ügyi reformot rnielőbb meg kell valósítani.

R. Takács Olga

szekereket, a lovasokat és a fáraó egész népét,
amely utánuk behatolt a tengerbe. Senki sem
maradt életben közülök. Izrael fiai azonban
száraz talajon mentek át a tengeren, míközben a
viz tőlük jobbra és balra úgy állt, mint a fal."

A forgatókönyv - kisebb mödosításokat, tö
mörítéseket lesZámítva - híven követi aBibliát.
Ahol kell, jól megoldott jelenetekkel köti össze
és egészíti ki az eredeti történetet.

A film középpontjában Mózes, a kiválasztott
ember küzdelmei állnak: küzdelme önmagával,
félelmeivel, kétségeivel és népével. A kiváló BOO
Laneaster hitelesen formálja meg Mözest, a
küldetését teljesítőembert. Színészi játéka nagy
szerűen fogalmazza meg a minden korokra
érvényes mözesí üzenetet. Isten és a hit segítsé
gével az ember mindenkor legyőzheti gyar
lÓságát,félelmeit és kétségeit.

Külön említést érdemel a zsidó nép megje
lenítése feszes tempójú tömegjelenetek és re
mek karakterek segítségével. A nép az összes
emberi bűnt és erényt magában hordozza. Egy
szerre bölcs és buta, bátor és meghunyászkodó.
Isten nélkül olyan, mint a gyermek szülőknélkül:
önző, meggondolatlan és olykor kegyetlen is.
Izrael gyermekeinek sorsa pontosan megmutat
ja,hogy az Isten nélküli szabad akarat sem egyéb,
mint szabadjára eresztett akarat. A népnek szük
sége van az isteni iránytűre.

A filmbéli Mózes így szól népéhez: .Mínden
ből Isten szól. Ő munkálkodik a sivatagi homok
ban, esőben, porban, ezekben a felhőkben is ...
semmi más dolgunk nincs, mint hogy kövessük!"

Afilmet jó szívvel ajánlom mindenkinek. Azok
nak is, akik már olvasták a Bibliát, és azoknak is,
akik még csak ezután fogják olvasni. Mindenki
nek, aki hisz abban, hogy embemek lenni nehéz,
de érdemes.

Gyö'R}' László
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