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Orvos, egyetemi tanár

másságukban szeretek. Aki tehát nem tagja az egyháznak, abban
nem a testvért, hanem a felebarátot, a hozzám közelállót (plésios
/ proximus) tudom szeremi. mégpedig azért, mert ő is az, ami én
magam vagyok, tudniillik Isten képmása. Ha szüksége van az ir
galmasság cselekedeteire, a segítő szeretetre, mert kirabolták az
úton, mert félholtan fekszik, akkor igyekszem bekötözni a sebeit,
ápolni, és ha tovább kell mennern, a fogadósra bízom őt (vö. Lk
10, 25kk.). Ha pedig részesül az eucharisztikus közösségben, ak
kor testvérekké leszünk, és már őrá is vonatkozni fog a mondás:
"egyenként egymás tagjai vagyunk".

A hazaszeretet
szerepe a tehetség
kiművelésében
Az újkor végére a természettudomány az emberiség életében ural
kodóvá, a döntések és a tettek vezérévé lett. Mindez természetes,
sőt szükségszerű,hiszen a létező anyagi világban egyedül az igaz
ságot kereső, a valós összefüggéseket feltáró tudománynak van ki
zárólagos kompetenciája. Mégis alapvető probléma lett ezzel a ve
zérlő szereppel, hiszen közben a Föld, az élővilág és benne az em
beriség a végpusztulás közelségébe került. A tudomány ahelyett,
hogy az élet, az élővilág biztonságát szolgálná, a pusztulás felé ro
hanást vezérli. E tragikus szerepváltás hátterében minden bi
zonnyal az áll, hogya tudománya művelőivelegyütt döntő több
ségben meghasonlottá vált. E meghasonlottság akkor vette kezde
tét, amikor valamiféle fejlődésre hivatkozva a tudományból min
denható bálványt, a művelőiből pedig mindentudókat kezdtek fa
ragni. Amikor a természettudomány eszköztárával meg nem is
merhető valóságot, a kezdetet, az élettelen anyagi világ kezdetét,
az első élő sejt és minden emberi személy egyedi létrejöttét, hivat
kozva "az anyag örök" hamis dogmára, tagadni kezdték. Amikor
a világmindenséget átfogó természeti törvényi rendben az éssze
rűséget és a célszerűséget elhallgatták. Amikor az ésszerűség és a
célszerűség eredetének meg nem ismerhetőségét kezdték el nem
ismerni. Amikor a tudomány szereplőit kezdték tudósoknak és
nem kutatóknak, az igazság kutatóinak nevezni. Amikor a "tu
dósság" foglalkozássá, az esetek döntő többségében jövedelmező

foglalkozássá vált. Amikor a tudomány szereplői az igazság alá
zatos keresése, a valós összefüggések feltárása helyett hamis el-
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képzeléseket (hipotéziseket) kezdtek gyártani, dogmává mereví
teni és hirdetni.

A tudomány szerepváltását, az élet szolgálata helyett a cser
benhagyás tényét leginkább az bizonyítja, hogy az egyének és az
egész társadalom életét érintő legfontosabb kérdések nem szere
pelnek a kérdéstárában. Egy ilyen, az egyének és a társadalom
szempontjából különös fontosságú kérdés a hazaszeretet. Először

is azt kell megvizsgálni, hogy egyáltalán feltehetjük-e azt a kér
dést, mi a haza és mi a hazaszeretet? Kell-e, kellhet-e az egyéni
és a közösségi életünkhöz a hazát szeretni? Ha igen, miért?
Van-e tudományos érvekkel alátámasztható racionalis válasz
ezekre a kérdésekre? Az igaz válasz ezekre a kérdésekre nekünk,
magyaroknak különösen sürgető, hiszen minden nemzeti ünne
pünkön közösen énekeljük: "Hazádnak rendületlenül légy híve, oh
magyar!" Van-e szükség, parancsoló szükség gyermekkorunktól a
halálunkig a Szózatból kisugárzó hazaszeretetre, éltető nemzettu
datra? Tradíciókra és érzelmekre hivatkozva a hazaszeretetre ne
velés fontosságát kellően indokoini és bizonyítani aligha lehet.

Ahhoz, hogya felsorolt kérdésekre valóban a természeti tör
vényi rendbe illő észszerű válaszokat tudjunk adni, először az
igazság fényében kell újra megvizsgálnunk az ember viszonyát a
világmindenséget átfogó egyetemes törvényi rendhez, az "örök
alkotmányhoz". A tudomány nevében elkövetett nagy tévedés
tárulkozik ekkor fel. Az igazság az, hogy az egyes emberek, az
emberi személyek nem sorolhatók fajbal Az emberi egyedeknek
nincs faji keretük. Szemben minden más élő egyeddel, az emberi
személy a lényegéből fakadóan van felszabadítva a faji keret au
tomatikus érvényessége alól. Sőt minden természeti törvényi au
tomatizmus alól. Más megfogalmazásban, az emberi egyed a vi
lágmindenség egyetlen létezője, aki a világmindenséget átfogó
egyetemes törvényi rend automatizmusa. parancsa alól fel van
szabadítva. Fel van szabadítva, de a "törvény", az "örök alkot
mány" érvényes rá. Ez a finom különbség, ez a "keskeny ösvény"
az, ami ránk emberekre a legjellemzőbb igazság. Innen ered az
"ismerd meg" parancs örök érvényessége is. Minden egyes ember
.felszólíttatott" az igazság keresésére. .Halálod napjáig küzdj az
igazságért, akkor maga Isten, az Úr harcol érted" (Sir 4,28). Meg kell
ismerni a természeti törvényi rendet, az igazságot, a "parancso
kat", hogy aztán saját belátásból. saját elhatározásból ezeket be
tartva éljünk. Hogyafeltárt igazságokat figyelembe véve, az élő

világnak sohasem ártva alkossuk meg a saját alkotmányunkat,
hozzuk meg a saját törvényeinket és építsük fel saját biztonságos
otthonainkat. Az emberiség csak így őrizheti meg a saját életfelté
telét biztosító élővilágot abban a pompájában, ahogyan kialakult,
még mielőtt egyetlen ember is a Földre jött volna. Csak a világ
mindenséget átfogó törvényi rendet, az "örök alkotmányt" megis
merve és betartva biztosíthatja az emberiség a saját életét.
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A hazaszeretet, az éltető nemzettudat fontossága az emberek
életében az élővilág egyik alapvető törvényével, a beágyazódás
törvényével van szoros kapcsolatban. Más megfogalmazásban, a
beágyazódás törvénye követelménnyé teszi a hazaszeretetet a
képesség kibontakoztatásában, a tehetség hatékony kiművelésé

ben. A beágyazódás törvénye az élet minden szerveződési szint
jén érvényes. Minden élőlény számára automatikusan, parancs
szerűen érvényesül, csak az emberek számára nem. Az emberek
nek elóbb meg kell ismerni a törvényt, hogy aztán saját elhatá
rozással, következetes tetteikkel az érvényességét mind hatéko
nyabbá tegyék. A beágyazódás törvénye automatikusan érvé
nyes kezdve onnan, hogyagénekbe (az átörökítő DNS moleku
lákba) rejtett képesség az élő sejtekbe történő beágyazódás útján
bontakozhat ki. Az élővé szerveződőtt fehérjék-viz-ionok jelentik
azt a dinamikus közeget, amely szabályozza a génekbe rejtett
képesség, a genetikai kód kibontakoztatását. Az élővilág szerve
ződésének második szintjén, a sejtek társadalommá formálódásá
nak szintjén is egyértelmű a beágyazódás törvényének automati
kus érvényesülése. Az egysejtűeknél a többi sejthez való viszony
határozza meg a sejtek újdonképződését, a növekedés és az elha
lás mértékét. A beágyazódás törvényének érvényessége a több
sejtű élőlényeknél még szembetűnóbb. Itt a sejtek differenciáló
dása, a "munkamegosztás" elsődlegesen a beágyazódáson, a töb
bi sejthez való viszonyuláson múlik. Az általános védekezés sze
replői, az immun sejtek esetében például a "homing", a "hazata
lálás" fogalmát használják arra, amikor az aktivált sejtek vissza
mennek oda, ahonnan jöttek. Csak "otthon" képesek megfelelő

en termelni a sajátosan ható ellenanyagokat. A legújabban is
mertté vált kérdéskör, az "őssejtek" ("stem" sejtek) kérdésköre is
a beágyazódás törvényével van szoros kapcsolatban.

Életünk kezdetén, a néhány sejtből álló parányi emberke is ki
zárólag az anyaméhbe ágyazottan fejlődik magzattá, majd érett
újszülötté. Az újszülött a születés pillanatától a családba ágyazó
dik be. Az újszülött gyermek beágyazódása a családba először

az édesanya ölelő karjaiba és a tápláló emlőjére való beágyazó
dást jelenti. Az első szó, az első ima, az első dal, amit az édes
anyja nyelvén, az anyanyelven kell megtanulni, egy újabb be
ágyazódási szintet, a nemzetbe való beágyazódást teremti meg.
Így, és csak így érthető, hogya nemzetbe történő beágyazódás
törvényszerű minden emberi személy számára. Törvényszerű,de
érvényre jutása nem automatikus. Így válik a hazaszeretetre ne
velés a gyermekkortól a felnőtté válás befejezéséig a nevelés leg
fontosabb feladatává.

A nemzetbe, a nemzet történelmi folyamatába, kultúrájába
való beágyazódás nyilvánvalóan fokozatos követelményt állít a
gyermekek növekvésével párhuzamosan. Tartalmi és tárgyi
szempontból is fokozatosak a hatékony hazaszeretetre nevelés
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A Magyar Egészségügyi

Társaság (MET) megala

kulásának 10. évfordu

lóján Székelyudvarhelyen

2003. szeptember 5-én

elhangzott előadás írá

sos, némileg rővidített

változata.

eszközei és módszerei. A nemzetbe való beágyazódás, az éltető

nemzettudat különös sajátossága, hogy nem országhatár függő.

Ebben a tekintetben különös figyelmet érdemel a zsidó nép, akik
az Ószövetségi szentírás szerint Isten kiválasztott népe. A kivá
lasztottság tudata, amivel a zsidó családba született újszülött,
függetlenül attól, hogya család mely országban, milyen nyelvet
beszélő népek közt él, törvényszerűen és fokozatosan találkozva
döntően határozza meg a gyermek tehetségének kiművelését. Az
eredmény ismert. Az újszülött gyermekek tehetségének kimun
kálása terén a zsidó nép szembetűnően túlszárnyalja a többi né
peket. Az éltető nemzettudat és a tehetség kimunkálása közti
szoros kapcsolatot a magyar nép történelme is bizonyítja. A ki
válóságok megsokasodása a 19. század első felében, a reformkor
alatt egyértelműen a gyermekek hazaszeretetre nevelésében gyö
kerezik. Nem eredhet másból, hiszen badarság lenne feltételezni,
hogy Magyarországon az ezernyolcszázas évek első felében te
hetségesebb újszülöttek jöttek a világra, mint más évtizedekben.
Nyilvánvaló az is, hogya felnövekvő gyermekekbe az éltető

nemzettudat beitatása biztosította Klebelsberg Kuno oktatáspoli
tikájának eredményességét is 1922-1932 közt.

Az egyes embereknek a nemzetbe, a társadalomba való be
ágyazódásán túl van még egy további beágyazódási szintje is.
Ez a beágyazódás nem más, mint benne élni Istenben. Beágya
zódni Isten szeretetébe. Ezt a beágyazódást tette már itt a földi
életünkben elérhetővé számunkra Jézus Krisztus az Ő keresztál
dozatával. Az Istenbe, Isten szeretetébe való beágyazódás azért
olyan fontos, mert ez adja egyedül az erőt az élővilág megmen
tésére, a lemondásra, a jobbá válásra, az embertársi szeretetre, az
egymással békében élésre, vagyis mindarra, ami az életünk, kül
detésünk teljesítésének kizárólagos biztosítéka.

Tamási Áron írta valahol, hogy "Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk benne". Ez természetesen így nem
igaz. Hiszen mi mindannyian a küldetésünk teljesítéséért, a
tehetségünk kibontakoztatásáért, a "kapott talentumaink" meg
sokasításáért vagyunk a világon. Viszont nagyon is igaza van
Tamási Áronnak abban, hogy a beágyazódás, az otthonra talá
lás nélkül nem teljesíthetjük be mindazt, amiért a világra jöt
tünk. Nekünk embertársaink szerető közösségébe és Isten sze
retetébe kell beágyazódnunk, mert enélkül a kétszintű beágya
zódás nélkül nincs, nem lehet életünk. A puszta biológiai léte
zés számunkra nem létforma, mert szemben minden más élő

lénnyel, mi ki lettünk, ki vagyunk rekesztve a tökéletesség au
tomatikus érvénye alól. Nekünk saját akarattal, saját elhatáro
zással kell tökéletesnek lenni. Hogy mennyire? Annyira,
amennyire Isten tökéletes. Ez a parancs magától Jézus Krisz
tustól származik, így: "Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei
atyátok tökéletes" (Mk 5,48).

929


