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Ami most történik e folyó-
irattal, az a lehetô legter-
mészetesebb ügyek közé
tartozik. Ugyanis csak egy
biztos, hogy a dolgok nem
szoktak a végtelenségig

változatlanul maradni. Nos, a szerkesztésem-
ben 1991-ben útjára indult MRE-INFO – válto-
zatlan szerkesztési elv és gyakorlat mellett –
2001-ben tulajdon- és címváltozáson esett át, s
REUMA-INFO néven mûködött tovább. Az
ezret is meghaladó létszámú olvasóközönség
örömmel vette kézbe a folyóiratot, melynek
segítségével kissé ki tudott kapcsolódni a min-
dennapi munka egyhangúságából, és felüdítô
híradásokat olvashatott a kultúra minden te-
rületérôl, kitüntetetten a medicinával kapcso-
latba hozható témákban. Irodalmi, képzômû-
vészeti, fotótörténeti, jogi rovatok mellett
exkluzív interjúk, riportok is szerepeltek a fo-
lyóiratban.

A lap folyamatos kiadásának biztosítása ér-
dekében, személyes ambícióm és döntésem
szerint felkínáltam a folyóirat kiadását a nagy-
hírû Akadémiai Kiadónak, mely alapos meg-
fontolás után ezt el is vállalta.

Mennyiben változik meg ezáltal a szakmai
és kulturális folyóirat?

Az új cím: MediArt. A változás arra utal,
hogy szélesebb körhöz igyekszünk szólni, és
hangsúlyozottan nem csak szûken vett orvos-
tudományi témákat érinteni. Tulajdonképpen
eddig is messze túlléptük a „reuma” téma-
körét, és ezt a jövôben a címválasztással is sze-

retnénk kifejezésre juttatni. Persze ez koránt-
sem jelenti, hogy hûtlenek leszünk a mozgás-
szervi megbetegedések területéhez. Szeretettel
várjuk közlés céljából a széles paletta bárme-
lyik területéhez sorolható írásokat.

Az 59 folyóiratot megjelentetô, patinás Aka-
démiai Kiadó flottájába bekerülni már önma-
gában is presztízsértékû. Nyilvánvaló, hogy
néhány formai változásnak is ki kell fejezni az
új családba kerülést.

Az a jótétemény, hogy eddig – hangsúlyo-
zottan a gyógyszergyártók, illetve -forgal-
mazók jóvoltából, hirdetéseik ellentételezése-
ként – mindenki ingyen kaphatta meg a folyó-
iratpéldányokat, most megszûnik. Az átállás
elôkészítése során jó néhány gyógyszercéget
sikerült megnyerni, hogy eddigi olvasóink
egy részének továbbra is biztosítsák az elô-
fizetést. Akik ilyen támogatásban még nem
részesültek, kénytelenek lesznek elôfizetni a
lapot, egyénileg szponzort keresni, vagy köz-
könyvtárakban olvasni a kiadványt. Nem tit-
kolt szándékunk, hogy nehéz anyagi helyze-
tük ellenére, ezen intézményeket fokozott
számban vegyük rá az elôfizetésre. De abban
is lehet bizakodni, hogy idôvel még több
gyógyszergyártói szponzorált elôfizetésre sor
kerülhet.

Végül „Lectori salutem!” – szeretettel üd-
vözlök minden volt és jövendôbeli olvasót,
tartalmas felüdülést kívánva.

DR. GÖMÖR BÉLA

fôszerkesztô
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Ki mondja meg nekem, hogy kit, mikor, mi-
lyen gyógyszerekkel kezeljek? A kérdés egy-
kor könnyen megválaszolható volt. Talán jól
képzett, tapasztalt fônököd, talán a modern
tankönyvek, vademecumok, talán a szakmai
protokollok? Manapság mindenki „egyedi”
megoldást keres, és szinte már lehetetlen tájé-
kozódni a bábeli zûrzavarban.

Valójában milyen nyelvet beszélünk? Értjük-
e egymást, illetve betegeinket? Ismerjük-e az
általunk ajánlott terápia hatásait, veszélyeit,
hatékonyságát?

Mély filozófiai fejtegetés helyett e szerteága-
zó témakörnek csupán egyetlen vonatkozásá-
ra szeretnék kitérni. „Homo contempla-
torként” most a medikalizáció által is felkor-
bácsolt, rohamosan növekvô gyógyszerarze-
nál veszélyein tûnôdöm.

Több mint kétezer év távlatából csodálom és
egyben irigylem a bölcs Hippokratészt. Mi-
lyen szép lehetett akkor az orvoslás, milyen
magasztos lehetett a hivatás. Ôt nem szorítot-
ták a futószalagon gyártott bugyuta törvé-
nyek, holmi „korbácsrendeletek” Prokrusz-
tész-ágyába, nem darálták porrá individuu-
mát (vö. burn-out szindróma). Akkor még
komolyan lehetett venni az orvosi eskü minden
szavát, hiszen mindenki által elfogadott tapasz-
talati („experience-based”) tényeken alapult. A
mesterség ezernyi fortélya apáról fiúra, illetve a
tanítványokra szállt, az oktatás egyben neve-
lést, azaz példamutatást is jelentett.

Azóta sajnos nem csupán fejlôdött, de egy-
ben óriásit változott is az orvoslás. A hivatás, a
szolgálat szolgáltatássá degradálódott, a
betegbôl, a páciensbôl megrendelô, vásárló
lett. Az irgalom, az együttérzés, a segíteni aka-
rás karitászszemléletét a kegyelten fiskális, a
profitot hajszoló sikerkarrierre való törekvés
váltotta fel. Hová lettek modern korunk
orvosetalonjai?

Már nem is vitatjuk, legfeljebb rezignáltan
sajnáljuk, hogy már sem az orvossá váláskor
elmondott eskü szövegét, sem annak nemes

szellemiségét nem veszi senki komolyan. Mert
nem is lehet! De akkor miért? És mire eskü-
szünk? Ha léteznek még kétkedôk vagy jóhi-
szemûen naivak, akkor vegyék a fáradságot,
és olvassák figyelmesen az egykor elmormolt
eskü szövegét. A fenti tények bôvebb kifejtése
egyre több kiváló publikációban olvasható. 

Azt ígértem, hogy tûnôdésem közben nem
kalandozok el, tehát nézzük csak, hogy mi a
baj a gyógyszerekkel.

Egyre több van belôlük, hazánkban csak-
nem tizenötezer (sic!) patikaszer kapható.
Egyik fele receptköteles, másik része OTC-
ként forgalmazott (közülük sok már nem is
patikaszer, hiszen benzinkutaknál is kapható),
aztán szép számmal sorjáznak az ún. komple-
menter medicina (csoda)szerei is. Mi vagyunk
a közvetítôk, tehát „szem a láncban”. De vajon
tudjuk-e, hogy valójában mit mûvelünk? Hip-
pokratész azt tanítja, hogy csak olyan kezelést
(gyógymódot) szabad alkalmazni, amelyet
alaposan ismerek, a beteg hasznát szolgálja,
tehát nem árt („nil nocere…”). 

Vajon lehet-e sok ezer gyógyszer nevét, ha-
tóanyagát, hatáserôsségét, mellékhatásait,
interakcióit stb. alaposan ismerni? Elvárható-e
egy háziorvostól, hogy tudása, gyakorlata
ilyen szinten (is) „up to date” legyen? Biztosan
állítom, hogy nem, még a legkiválóbb specia-
listától, orvosprofesszortól sem!

Néhány ezer szó memorizálásával bárme-
lyik idegen nyelv irodalmi szinten beszélhetô.
Sôt, egy-egy népcsoport a napi kommuniká-
cióhoz csupán egy-kétezer szót használ.
Hogyan lehetne elvárni bárkitôl is, hogy me-
móriája ennél nagyságrendnyivel nagyobb le-
xikális anyagot tároljon? Talán legjobb, ha egy,
a gyakorlatban elôforduló típuspéldát említek.

Érdeklôdéssel böngészem az orvosi folyói-
ratokat, bennük a legújabb terápiás lehetôsé-
geket taglaló összefoglaló publikációkat, a pa-
radigmaváltásként beharangozott szakmai
ajánlásokat (protokollokat). Gondot okoz,
hogy a gyógyszerek hatóanyagai mellett nem
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Tûnôdés a terebélyesedô
gyógyszerarzenál veszélyeirôl

A REUMA-INFO
és az Akadémiai
Kiadó útjai 2007
májusában talál-

koztak. Az Orvosi Hetilap új kiadójaként
társszervezôi voltunk a lap 150 éves fennállá-
sa alkalmából rendezett ünnepségnek, mely
két okból is fontos volt számunkra. Egyrészt
örömmel jelenthettük, hogy a nagy múltú lap
kiadásának átvétele sikeres volt, és együttmû-
ködésünk elsô néhány hónapja alatt is számos
fontos újítás született. Másrészt ezekre a sike-
rekre hivatkozva, azzal az üzenettel fordul-
tunk a népes, magyar és angol nyelven publi-
káló hazai orvosközösséghez, hogy kiadói ta-
pasztalatunkat készek vagyunk az ô fórumaik,
lapok és könyvek szolgálatába állítani. Felhí-
vásunkra több megtisztelô megkeresés érke-
zett. Azóta nálunk jelenik meg a Magyar Sebé-
szet, több új orvosi könyv kiadását készítjük
elô, most pedig örömmel köszöntjük lapjaink
között a fôszerkesztôvel egyetértésben
MediArt névre keresztelt folyóiratot.

Az Akadémiai Kiadó tudományos kiadó. A
tudomány évszázadok óta folyamatosan szét-
váló, egymástól elkülönülô ágakra oszlik.
Folyóiratainkba szerzôink egy adott – sokszor
aránylag szûk – tudományterület mûvelôinek
írnak.

A MediArt küldetése más, sokkal szélesebb
réteghez szól: közérthetôen és magas színvo-

nalon. Hasábjain az orvostudomány körüli
világról, tudósok életérôl és érdemeirôl, tudo-
mány és mûvészet kapcsolatáról, tudományos
és mûvészi teljesítmény kölcsönhatásáról és
összefonódó kultúrtörténetérôl olvashatunk.
A folyóirat egyedülálló színfolt kiadónknál, a
magyar sajtóban sincs párja. Mindez dr.
Gömör Béla laptulajdonos, fôszerkesztô tehet-
ségét, kitûnô érzékét és kitartását dicséri. 

A most induló együttmûködésben az Aka-
démiai Kiadóra hárul a MediArt tartalmához
méltó külsôben való elôállítása és hosszú tá-
von is fenntartható mûködésének megszerve-
zése. Ezért fontos az új cím, mellyel jelezzük,
hogy szakterülettôl függetlenül, a mûvészet
iránt érdeklôdô, gyógyító és kutató orvosok
kitüntetô figyelmébe ajánljuk a lapot. Szeret-
nénk, ha elôfizetôink között tudhatnánk ôket
és az orvosi intézmények könyvtárait is. Még
inkább számítunk – a lap eddigi támogatóin
túl – további szponzorok részvételére. Széles
olvasóközönség, olvasmányos tartalom és igé-
nyes megjelenés ad súlyt itt megjelenô hirde-
téseiknek.

A minôséget felismerni és sokakkal megis-
mertetni – dióhéjban ez a kiadó küldetése. A
MediArt esetében az elsô igen könnyen ment, a
második felé jó úton haladunk.

BUCSI SZABÓ ZSOLT

igazgató, Akadémiai Kiadó

Köszöntô
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Ki mondja meg nekem, hogy kit, mikor, mi-
lyen gyógyszerekkel kezeljek? A kérdés egy-
kor könnyen megválaszolható volt. Talán jól
képzett, tapasztalt fônököd, talán a modern
tankönyvek, vademecumok, talán a szakmai
protokollok? Manapság mindenki „egyedi”
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torként” most a medikalizáció által is felkor-
bácsolt, rohamosan növekvô gyógyszerarze-
nál veszélyein tûnôdöm.

Több mint kétezer év távlatából csodálom és
egyben irigylem a bölcs Hippokratészt. Mi-
lyen szép lehetett akkor az orvoslás, milyen
magasztos lehetett a hivatás. Ôt nem szorítot-
ták a futószalagon gyártott bugyuta törvé-
nyek, holmi „korbácsrendeletek” Prokrusz-
tész-ágyába, nem darálták porrá individuu-
mát (vö. burn-out szindróma). Akkor még
komolyan lehetett venni az orvosi eskü minden
szavát, hiszen mindenki által elfogadott tapasz-
talati („experience-based”) tényeken alapult. A
mesterség ezernyi fortélya apáról fiúra, illetve a
tanítványokra szállt, az oktatás egyben neve-
lést, azaz példamutatást is jelentett.

Azóta sajnos nem csupán fejlôdött, de egy-
ben óriásit változott is az orvoslás. A hivatás, a
szolgálat szolgáltatássá degradálódott, a
betegbôl, a páciensbôl megrendelô, vásárló
lett. Az irgalom, az együttérzés, a segíteni aka-
rás karitászszemléletét a kegyelten fiskális, a
profitot hajszoló sikerkarrierre való törekvés
váltotta fel. Hová lettek modern korunk
orvosetalonjai?

Már nem is vitatjuk, legfeljebb rezignáltan
sajnáljuk, hogy már sem az orvossá váláskor
elmondott eskü szövegét, sem annak nemes

szellemiségét nem veszi senki komolyan. Mert
nem is lehet! De akkor miért? És mire eskü-
szünk? Ha léteznek még kétkedôk vagy jóhi-
szemûen naivak, akkor vegyék a fáradságot,
és olvassák figyelmesen az egykor elmormolt
eskü szövegét. A fenti tények bôvebb kifejtése
egyre több kiváló publikációban olvasható. 

Azt ígértem, hogy tûnôdésem közben nem
kalandozok el, tehát nézzük csak, hogy mi a
baj a gyógyszerekkel.

Egyre több van belôlük, hazánkban csak-
nem tizenötezer (sic!) patikaszer kapható.
Egyik fele receptköteles, másik része OTC-
ként forgalmazott (közülük sok már nem is
patikaszer, hiszen benzinkutaknál is kapható),
aztán szép számmal sorjáznak az ún. komple-
menter medicina (csoda)szerei is. Mi vagyunk
a közvetítôk, tehát „szem a láncban”. De vajon
tudjuk-e, hogy valójában mit mûvelünk? Hip-
pokratész azt tanítja, hogy csak olyan kezelést
(gyógymódot) szabad alkalmazni, amelyet
alaposan ismerek, a beteg hasznát szolgálja,
tehát nem árt („nil nocere…”). 

Vajon lehet-e sok ezer gyógyszer nevét, ha-
tóanyagát, hatáserôsségét, mellékhatásait,
interakcióit stb. alaposan ismerni? Elvárható-e
egy háziorvostól, hogy tudása, gyakorlata
ilyen szinten (is) „up to date” legyen? Biztosan
állítom, hogy nem, még a legkiválóbb specia-
listától, orvosprofesszortól sem!

Néhány ezer szó memorizálásával bárme-
lyik idegen nyelv irodalmi szinten beszélhetô.
Sôt, egy-egy népcsoport a napi kommuniká-
cióhoz csupán egy-kétezer szót használ.
Hogyan lehetne elvárni bárkitôl is, hogy me-
móriája ennél nagyságrendnyivel nagyobb le-
xikális anyagot tároljon? Talán legjobb, ha egy,
a gyakorlatban elôforduló típuspéldát említek.

Érdeklôdéssel böngészem az orvosi folyói-
ratokat, bennük a legújabb terápiás lehetôsé-
geket taglaló összefoglaló publikációkat, a pa-
radigmaváltásként beharangozott szakmai
ajánlásokat (protokollokat). Gondot okoz,
hogy a gyógyszerek hatóanyagai mellett nem
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árnyalja e jelenséget, hogy  fájdalom jelentke-
zése esetén a dózist általában a beteg titrálja.
Amennyiben ez sem hoz kellô eredményt, ak-
kor újabb szert igényel, melyet készséges
kezelôorvosa egy másik megnevezésû, de a
már szedett gyógyszerrel azonos hatóanyagot
tartalmazó gyógyszer felírásával old meg. Sok
esetben ez akkor derül ki, amikor például a
mozgásszervi panaszok miatt szedett gyógy-
szerek (fôleg a nem-szteroid csoportba tarto-
zók) által kiváltott súlyos gyomor-bél rendszeri
szövôdmény etiológiáját már gasztroenteroló-
gus analizálja, miközben az ulcus, a vérzés
vagy a perforáció szanálásán tevékenykedik.

Igyekszünk úrrá lenni a bajokon, de közben
figyelmen kívül hagyjuk a beteg embert. A ha-
zai morbiditási mutatók igazolják, hogy külö-
nösen az idôsebb korosztályhoz tartozó beteg
alapos kivizsgálása révén mindig többféle
megbetegedés derül ki. Az életkor önmagában
is komoly rizikótényezô! Tûnôdjünk egy kicsit
az alábbi számokon: Magyarországon kb. 900
ezer csontritkulásban szenvedô beteggel szá-
molunk (600 ezer nô és 300 ezer férfi). A szak-
emberek szerint Magyarországon a csontritku-
lásos betegek száma a következô 25–30 évben
az elöregedô népesség miatt megduplázódik.

A szív- és érrendszeri betegségek nemzeti
programjában 2,5 millió hypertoniás, 1 millió
diabeteses és 1,5 millió „túlsúlyos” említése
szerepel. Hyperlipidaemia miatt 500 ezer be-
teg gondozásba vételére lenne szükség. A
hepatológia vonatkozásában 1 millió rendsze-
res alkoholfogyasztóval, 500 ezer steatosis
hepatissal és kb. 70 ezer hepatotropvírusmar-
ker-pozitív egyénnel kell számolni. A GERD
miatt kb. 1 millió egyén keres orvosi segítsé-
get. A funkcionális bélbetegnek tartottak szá-

ma 500 ezer. Említést érdemelnek az allergiás
betegek (a lakosság 30%-a!). A kb. 2 millió fo-
gászati ellátást igénylô carieses beteg keve-
sebb publicitást kap. Valóban (nagyon) beteg a
magyar nemzet! Ezen érdemes lenne vezetô
politikusainknak is „eltûnôdni”!

Igen sokat költünk gyógyszerekre, egyre
többször észleljük a polypragmasia veszélyeit,
esetenként az életet is veszélyeztetô szövôd-
ményeit.

A Lege Artis Medicinae (LAM) 2005 júniusá-
ban megjelent számában ismertettem egy
olyan betegem történetét, aki a iatrogenia,
illetve a medikalizáció mintapéldája lehetne.

A 71 éves, látszólag jó testi-lelki állapotban
lévô nyugdíjas mérnök számos bajával rend-
szeres látogatója az orvosi rendelônek. Évek
óta állandóan szedett gyógyszereit egy akku-
rátusan vezetett irkalapon tárta elém. Az A/4-
es formátumú lapon összesen 28 (!) különbözô
szer sorakozott. „Évek óta szedem ôket, mind-
egyiket jól ismerem – mondta –, tulajdonkép-
pen csak azért vannak így felsorolva, hogy a
háziorvosom könnyebben tudja kiadni a
recepteket. Most derült ki, hogy a májammal
is valami baj van.” 

No comment! Legfeljebb még annyi, hogy
feleslegesen szedett gyógyszerei „kigyomlálá-
sával” sikerült a „májbajt” is orvosolni, és a
havi 21 ezer forintot kitevô gyógyszerszámlá-
ját is jelentôsen redukálni. 

Végül Párizs egykori jelmondatának aktua-
litásán tûnôdöm: „Fluctuat, nec mergitur.”
Mindannyian közös hajóban hánykolódunk
(és csak reménykedhetünk abban, hogy nem
süllyedünk el).

DR. NEMESÁNSZKY ELEMÉR
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találom a gyári megnevezést, tehát nem
tudom a gyakorlatba átvinni a legújabb isme-
reteket. Miért lenne etikai szempontból bírál-
ható a gyógyszer dobozán olvasható felirat
említése, ha a folyóiratot kizárólag orvosok-
nak szánják? Alkalmazása esetén a betegnek
ezt kell említenem, a páciens pedig kizárólag
ezt igyekszik memorizálni, több-kevesebb si-
kerrel.

A közös nyelv kialakítása, az orvos-beteg
kapcsolat ápolása szempontjából fontos szót
érteni betegeinkkel. Nagyon furcsa az olyan
szituáció, amikor a beteg említ olyan gyógy-
szerneveket, amelyekrôl kezelôorvosának fo-
galma sincs. 

Számomra szinte naponta dilemmát okoz-
nak a gyógyszerek.

Májbetegek szakambulanciáján mindig gon-
dosan kutatni kell a kóros leletek hátterében
meghúzódó esetleges gyógyszertoxikus
tényezôket. Az egészségügyben dolgozó fiatal
diabeteses betegemnek testsúlyfeleslege jelen-
ti egyedüli panaszát, de aggódik, hogy máj-
funkciói is kissé kórossá váltak. Elmagyará-
zom, hogy problémái hátterében anyagcseré-
jének zavara áll, ennek következménye a dia-
betes, a hyperlipidaemia, illetve a mérsékelt
steatosis hepatis. Sorolja rendszeresen szedett
gyógyszereit, összesen 11-félét, köztük a Ama-
rosát, az Inegyt és még vagy két-három álta-
lam nem kellôen ismert gyógyszert. Kissé za-
varba hoz. Polcomról elôveszem az OGYI által
2007-ben kiadott vaskos vademecumot, sze-
retném frissíteni tudásom és tájékozódni a
mellékhatások profiljáról. Némi részsiker el-
érése után az önképzést éppen feladni készü-
lök, amikor a beteg megkérdi: „…fôorvos úr
nem ismeri az általam szedett gyógyszere-
ket?” Valóban kínos. De lehet még fokozni, hi-
szen egyre gyakrabban fog el hasonló érzés
olyankor, amikor én ajánlok gyógyszert a be-
tegnek. Részletesen magyarázom, hogy miért
éppen ezt, miért nem a legolcsóbb generiku-
mot, mikor, milyen dózisban szedje, mikor jöj-
jön majd kontrollra. Majd receptírás közben a
„kódfüzetbôl” puskázom ki a BNO számokat.
Gondolatban helyet cserélek a beteggel, és
megkérdem: „Megint (tan)könyvekbôl tetszik
kilesni a gyógyítás tudományát?” 

Az orvosok figyelmének, energiájának, mo-
tivációjának más irányba terelésével (pl. vizit-
díj, elszámolási bizonylat adása, aláírások be-

gyûjtése, receptek írása és számos más admi-
nisztratív kötelezettség miatt is) növekszik a
iatrogenia veszélye. Mindehhez jelentôsen
hozzájárul a „medikalizáció pandémiája” is. A
civilizáció, illetve a globalizáció felgyorsult
üteme ugyanis gyártja a különbözô megbete-
gedéseket is. Olyanokat, amelyeket korábban
nem tartottunk annak, vagy „borderline”,
illetve „form fruste” esetként értékelve a
gyógyszeres kezelést nem tartottuk indokolt-
nak. Számos példa említhetô a pszichiátria
területérôl (hangulatzavar vagy depresszió,
fáradékonyság, alvászavar, fejfájások), de bár-
melyik szubdiszciplína funkcionális szindró-
mái is. A gasztroenterológia körébe tartozó
(ma már népbetegségnek tekintett) gastro-
oesophagealis reflux (GERD) változatos meg-
nyilvánulásaikor ki mondja meg, hogy az
egyébként fiziológiás reflux mikor tekinthetô
kórosnak, tehetô felelôssé a beteg aktuális pa-
naszaiért, tehát mikor indokolt a gyógyszeres
kezelés? Vagy kellô iudiciummal mikor helyes
gyógyszeres eradikációt javasolni Helicobac-
ter pylori-pozitivitás esetén? A városban élô
felnôtt lakosság fele ugyanis H. p.-pozitív, de
senki sem állíthatja, hogy közülük mindenki
betegnek tekinthetô.

A medikalizáció terjedésének alapja az az
orvosi sztereotípia (és/vagy a páciens elvárá-
sa), hogy minden testi-lelki panasz vagy kóros
vizsgálati paraméter esetén gyógyszer (gyógy-
szerek) adása szükséges. 

Tovább tûnôdöm az írásom elején feltett kér-
désen: ki mondja meg nekem, hogy kit mikor
milyen gyógyszerekkel kezeljek?

Sokan keresnek kapaszkodót a szakmai kol-
légiumok által publikált kezelési protokollok
segítségében. Sajnos egyikük sem vádolható
terápiás nihilizmussal, elvetik a monoterápiát
is, és bármelyik klinikai entitás kezelésére
több gyógyszert ajánlanak. Ezek szakmailag
lehetnek helyesek, de – különösen többirányú
komorbid tényezôk esetén – nem tekinthetôk
betegbarátnak. A napi gyakorlatban gyakran
tapasztalható például, hogy a hypertonia
négy, a diabetes három, a hyperlipidaemia két,
a reumatológiai panaszok meg még nagyobb
számú gyógyszer szedését indokolják, továb-
bá preventív célzattal is felírható még néhány
szer. Az egyre szigorodó „célértékek” elérésé-
hez több, hatékonyabb, egyre nagyobb dózis-
ban alkalmazott gyógyszer szükséges. Tovább

Az 1882-ben elhunyt Charles Darwinról jegyezték fel, hogy a megfigyelé-
seinek, véleményének ellentmondó tényeket rögtön papírra vetette. Azt ta-
pasztalta ugyanis, hogy ezekrôl könnyebben feledkezik meg, mint azokról,
melyek összhangban állnak az általa vallott elvekkel.

(A szerk. megjegyzése: Politikusokra nem lehet érvényes a gondolat.)
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tartalmazó gyógyszer felírásával old meg. Sok
esetben ez akkor derül ki, amikor például a
mozgásszervi panaszok miatt szedett gyógy-
szerek (fôleg a nem-szteroid csoportba tarto-
zók) által kiváltott súlyos gyomor-bél rendszeri
szövôdmény etiológiáját már gasztroenteroló-
gus analizálja, miközben az ulcus, a vérzés
vagy a perforáció szanálásán tevékenykedik.

Igyekszünk úrrá lenni a bajokon, de közben
figyelmen kívül hagyjuk a beteg embert. A ha-
zai morbiditási mutatók igazolják, hogy külö-
nösen az idôsebb korosztályhoz tartozó beteg
alapos kivizsgálása révén mindig többféle
megbetegedés derül ki. Az életkor önmagában
is komoly rizikótényezô! Tûnôdjünk egy kicsit
az alábbi számokon: Magyarországon kb. 900
ezer csontritkulásban szenvedô beteggel szá-
molunk (600 ezer nô és 300 ezer férfi). A szak-
emberek szerint Magyarországon a csontritku-
lásos betegek száma a következô 25–30 évben
az elöregedô népesség miatt megduplázódik.

A szív- és érrendszeri betegségek nemzeti
programjában 2,5 millió hypertoniás, 1 millió
diabeteses és 1,5 millió „túlsúlyos” említése
szerepel. Hyperlipidaemia miatt 500 ezer be-
teg gondozásba vételére lenne szükség. A
hepatológia vonatkozásában 1 millió rendsze-
res alkoholfogyasztóval, 500 ezer steatosis
hepatissal és kb. 70 ezer hepatotropvírusmar-
ker-pozitív egyénnel kell számolni. A GERD
miatt kb. 1 millió egyén keres orvosi segítsé-
get. A funkcionális bélbetegnek tartottak szá-

ma 500 ezer. Említést érdemelnek az allergiás
betegek (a lakosság 30%-a!). A kb. 2 millió fo-
gászati ellátást igénylô carieses beteg keve-
sebb publicitást kap. Valóban (nagyon) beteg a
magyar nemzet! Ezen érdemes lenne vezetô
politikusainknak is „eltûnôdni”!

Igen sokat költünk gyógyszerekre, egyre
többször észleljük a polypragmasia veszélyeit,
esetenként az életet is veszélyeztetô szövôd-
ményeit.

A Lege Artis Medicinae (LAM) 2005 júniusá-
ban megjelent számában ismertettem egy
olyan betegem történetét, aki a iatrogenia,
illetve a medikalizáció mintapéldája lehetne.

A 71 éves, látszólag jó testi-lelki állapotban
lévô nyugdíjas mérnök számos bajával rend-
szeres látogatója az orvosi rendelônek. Évek
óta állandóan szedett gyógyszereit egy akku-
rátusan vezetett irkalapon tárta elém. Az A/4-
es formátumú lapon összesen 28 (!) különbözô
szer sorakozott. „Évek óta szedem ôket, mind-
egyiket jól ismerem – mondta –, tulajdonkép-
pen csak azért vannak így felsorolva, hogy a
háziorvosom könnyebben tudja kiadni a
recepteket. Most derült ki, hogy a májammal
is valami baj van.” 

No comment! Legfeljebb még annyi, hogy
feleslegesen szedett gyógyszerei „kigyomlálá-
sával” sikerült a „májbajt” is orvosolni, és a
havi 21 ezer forintot kitevô gyógyszerszámlá-
ját is jelentôsen redukálni. 

Végül Párizs egykori jelmondatának aktua-
litásán tûnôdöm: „Fluctuat, nec mergitur.”
Mindannyian közös hajóban hánykolódunk
(és csak reménykedhetünk abban, hogy nem
süllyedünk el).

DR. NEMESÁNSZKY ELEMÉR
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találom a gyári megnevezést, tehát nem
tudom a gyakorlatba átvinni a legújabb isme-
reteket. Miért lenne etikai szempontból bírál-
ható a gyógyszer dobozán olvasható felirat
említése, ha a folyóiratot kizárólag orvosok-
nak szánják? Alkalmazása esetén a betegnek
ezt kell említenem, a páciens pedig kizárólag
ezt igyekszik memorizálni, több-kevesebb si-
kerrel.

A közös nyelv kialakítása, az orvos-beteg
kapcsolat ápolása szempontjából fontos szót
érteni betegeinkkel. Nagyon furcsa az olyan
szituáció, amikor a beteg említ olyan gyógy-
szerneveket, amelyekrôl kezelôorvosának fo-
galma sincs. 

Számomra szinte naponta dilemmát okoz-
nak a gyógyszerek.

Májbetegek szakambulanciáján mindig gon-
dosan kutatni kell a kóros leletek hátterében
meghúzódó esetleges gyógyszertoxikus
tényezôket. Az egészségügyben dolgozó fiatal
diabeteses betegemnek testsúlyfeleslege jelen-
ti egyedüli panaszát, de aggódik, hogy máj-
funkciói is kissé kórossá váltak. Elmagyará-
zom, hogy problémái hátterében anyagcseré-
jének zavara áll, ennek következménye a dia-
betes, a hyperlipidaemia, illetve a mérsékelt
steatosis hepatis. Sorolja rendszeresen szedett
gyógyszereit, összesen 11-félét, köztük a Ama-
rosát, az Inegyt és még vagy két-három álta-
lam nem kellôen ismert gyógyszert. Kissé za-
varba hoz. Polcomról elôveszem az OGYI által
2007-ben kiadott vaskos vademecumot, sze-
retném frissíteni tudásom és tájékozódni a
mellékhatások profiljáról. Némi részsiker el-
érése után az önképzést éppen feladni készü-
lök, amikor a beteg megkérdi: „…fôorvos úr
nem ismeri az általam szedett gyógyszere-
ket?” Valóban kínos. De lehet még fokozni, hi-
szen egyre gyakrabban fog el hasonló érzés
olyankor, amikor én ajánlok gyógyszert a be-
tegnek. Részletesen magyarázom, hogy miért
éppen ezt, miért nem a legolcsóbb generiku-
mot, mikor, milyen dózisban szedje, mikor jöj-
jön majd kontrollra. Majd receptírás közben a
„kódfüzetbôl” puskázom ki a BNO számokat.
Gondolatban helyet cserélek a beteggel, és
megkérdem: „Megint (tan)könyvekbôl tetszik
kilesni a gyógyítás tudományát?” 

Az orvosok figyelmének, energiájának, mo-
tivációjának más irányba terelésével (pl. vizit-
díj, elszámolási bizonylat adása, aláírások be-

gyûjtése, receptek írása és számos más admi-
nisztratív kötelezettség miatt is) növekszik a
iatrogenia veszélye. Mindehhez jelentôsen
hozzájárul a „medikalizáció pandémiája” is. A
civilizáció, illetve a globalizáció felgyorsult
üteme ugyanis gyártja a különbözô megbete-
gedéseket is. Olyanokat, amelyeket korábban
nem tartottunk annak, vagy „borderline”,
illetve „form fruste” esetként értékelve a
gyógyszeres kezelést nem tartottuk indokolt-
nak. Számos példa említhetô a pszichiátria
területérôl (hangulatzavar vagy depresszió,
fáradékonyság, alvászavar, fejfájások), de bár-
melyik szubdiszciplína funkcionális szindró-
mái is. A gasztroenterológia körébe tartozó
(ma már népbetegségnek tekintett) gastro-
oesophagealis reflux (GERD) változatos meg-
nyilvánulásaikor ki mondja meg, hogy az
egyébként fiziológiás reflux mikor tekinthetô
kórosnak, tehetô felelôssé a beteg aktuális pa-
naszaiért, tehát mikor indokolt a gyógyszeres
kezelés? Vagy kellô iudiciummal mikor helyes
gyógyszeres eradikációt javasolni Helicobac-
ter pylori-pozitivitás esetén? A városban élô
felnôtt lakosság fele ugyanis H. p.-pozitív, de
senki sem állíthatja, hogy közülük mindenki
betegnek tekinthetô.

A medikalizáció terjedésének alapja az az
orvosi sztereotípia (és/vagy a páciens elvárá-
sa), hogy minden testi-lelki panasz vagy kóros
vizsgálati paraméter esetén gyógyszer (gyógy-
szerek) adása szükséges. 

Tovább tûnôdöm az írásom elején feltett kér-
désen: ki mondja meg nekem, hogy kit mikor
milyen gyógyszerekkel kezeljek?

Sokan keresnek kapaszkodót a szakmai kol-
légiumok által publikált kezelési protokollok
segítségében. Sajnos egyikük sem vádolható
terápiás nihilizmussal, elvetik a monoterápiát
is, és bármelyik klinikai entitás kezelésére
több gyógyszert ajánlanak. Ezek szakmailag
lehetnek helyesek, de – különösen többirányú
komorbid tényezôk esetén – nem tekinthetôk
betegbarátnak. A napi gyakorlatban gyakran
tapasztalható például, hogy a hypertonia
négy, a diabetes három, a hyperlipidaemia két,
a reumatológiai panaszok meg még nagyobb
számú gyógyszer szedését indokolják, továb-
bá preventív célzattal is felírható még néhány
szer. Az egyre szigorodó „célértékek” elérésé-
hez több, hatékonyabb, egyre nagyobb dózis-
ban alkalmazott gyógyszer szükséges. Tovább

Az 1882-ben elhunyt Charles Darwinról jegyezték fel, hogy a megfigyelé-
seinek, véleményének ellentmondó tényeket rögtön papírra vetette. Azt ta-
pasztalta ugyanis, hogy ezekrôl könnyebben feledkezik meg, mint azokról,
melyek összhangban állnak az általa vallott elvekkel.

(A szerk. megjegyzése: Politikusokra nem lehet érvényes a gondolat.)
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Penot vagy G. Vaget de Leon.
A Glauber-sóról híres J. R.
Glauber (1603–1668) vagy a
Löwenstein urává emelt Jo-
hannes Kunckelius (?–1703)
esete mutatja, hogy tudós em-
berek is hittek efféle orvosság
lehetôségében. A 18. század
egyik legjelentôsebb orvosa, a
vitalista Georg Ernest Stahl
(1660–1734) is elméletben le-
hetségesnek tartotta a pana-
cea elôállítását.

Olykor persze veszélyekkel
is járt az efféle kísérletezés. J.
H. von Klettenberg lovag, al-
ezredes, a szász választófeje-
delemnek tett ígéretet, hogy
számára örök ifjúságot biztosító panaceát
készít, ám mivel súlyos kiadásai ellenére sem
ért el eredményt, sôt sikertelenül kereket is
próbált oldani, tudományos és földi pályafu-
tását 1720-ban vérpadon fejezte be.

Ma már nehéz rekonstruálni, mibôl készül-
tek vagy készültek volna e készítmények. J. J.
Mangetus 1704-ben Genfben kiadott Biblio-
theca chemica címû, hatalmas és érdekfeszítô
gyógyszerészeti enciklopédiája szerint a pana-
cea „ut credunt”, vagyis, amint hiszik, készül-
het különféle ásványokból, fémekbôl, arany-
ból, higanyból, vitriolból, sôt embervérbôl is.
Mangetus hozza a Harthmann-, illetve a Vol-
kamer-féle panacea részletes receptjét is, így
módunkban áll az elôbbit az olvasó okulására
itt fordításban közölni:

„Végy 1 drachmányi égetett antimon-ként, finomított vitri-
ololajból vagy kénolajból 2 drachmányit, antimonból 1
drachmányit, digeráld (pállítsd) melegben tíz napon át,
azután párold le üvegretortában homokon keresztül há-
romszor egymás után, mégpedig a lehetô legkisebb lángon,
csak a végén növelve a hôt, végül az így nyert anyagot öt
órán át tömörítsd. Ezután vedd ki a lombikból az anyagot,
mosd át rózsavízzel, és szárítsd meg. Végy ennek az anyag-
nak a porából 1 drachmányit, korallporból pedig 2 unciá-
nyit. Vigyázz, hogy pontosan adagold. Ez a szer mindent
gyógyító orvosság, igen hatásosan izzaszt, és tisztítja a vért,
ezért azután bármilyen, izzasztással gyógyítható betegsé-
gen képes segíteni, különösképpen pedig a szifiliszen és a
bôrbajokon. Ajánlott adagja 10–20 szemernyi.”

Mindehhez annyit érdemes még tudnunk,
hogy 1 drachma 4,375 mai grammnak, 1 sze-
mer vagy granum pedig a drachma egyhatva-
nad részének, vagyis 0,0729 grammnak felel

meg. A receptért a fordító nem
vállal semmiféle felelôsséget.

A hírhedt Amwald-féle pa-
naceáról viszont sajnos csak
annyit tudunk, hogy barnás
por volt. Libavius szerint por-
rá tört gyöngybôl, cinóberbôl,
sáfrányból és higanyszubli-
mátból állt. Amwald másik pa-
naceájáról pedig bebizonyoso-
dott, hogy nem egyéb, mint
kenyér és bor olajos keveréke.

A panacea létezésében ré-
gen sem hittek túl sokan. A jó-
zanabb orvosok (B. Rolfinck, J.
Weeling stb.) avval érveltek,
hogy anatómiai helyükben,
okaikban és tüneteikben egya-

ránt különbözô betegségeknek semmiképpen
nem lehet azonos az orvosságuk. Hasonló vé-
leményen volt az a Matthias Institoris
(1708–1763) nevû, besztercebányai cipszer,
vagyis felvidéki német származású orvostan-
hallgató is, aki Halléban 1780-ban a panaceá-
ról írott disszertációjával szerezte orvosdokto-
ri címét. Institoris, a panacea készítésének le-
hetôségérôl folyó, heves, 16–18. századi viták
összefoglalása és az arany mint mindent gyó-
gyító szer egyértelmû elutasítása után kijelen-
ti: „A panacea lehetôsége mind a józan észnek,
mind pedig a tapasztalatnak ellentmond. Hi-
szen ha a Legbölcsebb Istennek úgy tetszett
volna, hogy egy efféle mindent orvosló gyógy-
szer kincsesbányáját tárja az arany képében az
emberiség elé, ugyan mi szüksége lett volna
arra, hogy emellett még a természet három or-
szágából származó milliónyi orvosságot is az
emberiségnek adományozza?”

E logikus érvelés ellenére a panaceának
mindmáig nem áldozott le a napja. Két módon
is meg-megjelenik. Részint sikeres gyógyszere-
ket, valóban hatásos szereket alkalmaznak egy-
re tágabb körben (így járt a kinin, az aszpirin
vagy a világháborúban a „szulfigyin”), részint
pedig titokzatos, „általános roboráló hatású”
csodaszernek hirdetett kotyvalékok változnak
a kitartó reklám hatására össznépi eledellé,
egyszerre gyógyítva rákot, érelmeszesedést,
impotenciát és torokfájást. Most már csak az a
kérdés, mikor jön újra divatba a cornu unicor-
nis.

DR. MAGYAR LÁSZLÓ ANDRÁS
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PPaattiikkaabbeellssôô..  MMyylliiuuss,,  JJ..  DD..::  OOppuuss
mmeeddiiccoo--cchhyymmiiccuumm..  FFrraannkkffuurrtt,,  11661188

A panacea (’mindent gyógyító szer’) szó a gö-
rög pan ’minden’ és akeomai ’gyógyítok’ sza-
vak összetétele. A monda szerint Aszklépiosz,
az orvos félisten egyik lányát nevezték
Panakeiának – mivel a hölgy maga is gyógyí-
tással foglalkozott. Aszklépiosz mítoszánál is
ôsibb azonban a vágy, hogy minden betegsé-
get egyaránt gyógyító szerre leljünk. Az ókori
orvosi szerzôk mûveiben mégsem találunk
panacearecepteket, ezért e néven Pliniusnál
vagy Galénosznál (De antidotis 2.1.) csupán
olyan orvosságokról olvashatunk, amelyek
egyszerre több kór ellenszerei voltak. Éppen az
antidotumok, azaz az ellenmérgek közt akad
számos efféle szer, ehhez azt kell tudnunk,
hogy sokáig a betegségek jelentôs részét mér-
gezés eredményének tartották. A mágikus ere-
jûnek vélt, Servilius Damocrates által összeál-
lított Mithridatum, a kígyómérgeket és opiá-
tokat tartalmazó Theriaca (terjék) vagy a Ho-
mérosz által emlegetett rejtélyes gyógynö-
vény, a „mólü” például efféle majdnem-
panaceának számított.

A panaceák virágkora az alkímia kibontako-
zásával érkezett el. Az alkímia, amely a 4. szá-
zadban élt görög-egyiptomi Zoszimosz mun-
kássága nyomán a teremtés mûvének megis-
métlését, az anyagok átváltoztatását tûzte ki
céljául, legfontosabb föladatának annak az
anyagnak a föltalálását tekintette, amely ezt a
metamorfózist lehetôvé teszi. E csodás képes-
ségû szubsztanciát vagy csupán formulát a
középkori Európában „lapis philosophorum”-
nak, vagyis a bölcsek kövének nevezték. A
bölcsek köve azonban, egyéb üdvös tulajdon-
ságai mellett, általános gyógyító erôvel is bírt.
Az alkimisták, hogy kísérleteik anyagi hátterét
fedezzék, gyakran próbálkoztak aranycsiná-
lással is, így fordulhatott elô, hogy a 8–9. szá-
zadi, nyilvánvalóan arab eredetû Corpus
Gabirianum néven ismert alkimista szöveg-
gyûjteményben a fémátváltoztatással nyert
arany töltötte be a bölcsek köve és a „medici-
na laetificans”, a boldogító szer, vagyis a
panacea szerepét is. Az arab alkímiában

ugyan a transmutatióval nyert aranynak nin-
csen gyógyhatása, ám Európában – talán ép-
pen a Corpus Gabirianum hatására – efféle kép-
zetek terjedtek el. Arnaldus Villanovanus
(1235–1315) Rosariumában vagy Raimundus
Lullus (1232–1316) – bizonyára hamis – Testa-
mentumában a bölcsek köve egyúttal
panaceaként is szerepel. A 15. század elején
tevékenykedô Isaac Hollandus Opus Saturni
(Szaturnuszi mû) címû munkájában részletes
leírást ad a bölcsek kövének gyógyhatásairól
és terápiás alkalmazásairól. Hasonlót találunk
Basilius Valentinus 15. század végi szövegei-
ben vagy az Aureum vellus (Aranygyapjú)
címen ismert alkimista iratban is.

A 16. századra azután a panacea fogalma
már nemcsak alkimista, hanem orvosi mun-
kákban is egyre gyakrabban fordul elô.
Elsôsorban a paracelsistáknál és a kemiátria
híveinél, például Andreas Libaviusnál
(1546–1616) vagy ellenfelénél, a vándorku-
ruzsló Georgius Amwaldnál. („Amwald or-
vossága minden betegséget legyôzött, egészen
a halál pillanatáig” – írta késôbb gúnyosan A.
Langner.) Ebben az idôben többféle univerzá-
lis gyógyszer is piacra került. Gyakran olyan
szerek váltak panaceákká, amelyek kezdetben
egyetlen betegség ellenében valóban sikeres-
nek bizonyultak. Efféle volt a guajakfa kérge,
amelyet a szifilisz ellen használtak, és amely-
bôl „vajákos” szavunk ered, vagy a nem létezô
egyszarvú szarva – ezt reszelték –, teljes nar-
válszarv-, illetve ásatag mamut- és keletrôl im-
portált orrszarvúagyar formában is árusítot-
ták. Panaceának használhattak ezen túl erek-
lyéket, szentelményeket, kegytárgyakat, bizo-
nyos népszerû terápiás eljárásokat (érvágás,
köpölyözés), sôt olykor némelyik gyógyforrás
is divatba jött, mint mindent gyógyító csoda-
szer. Pyrmontban például 1556-ban oly nagy
tömeg sereglett össze a gyógyvíz körül, hogy
uralkodói rendelettel kellett korlátozni az ide-
genforgalmat.

Panaceagyártással a 17–18. században is
többen próbálkoztak, mint I. C. Gerard, B. G.

Panacea
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is járt az efféle kísérletezés. J.
H. von Klettenberg lovag, al-
ezredes, a szász választófeje-
delemnek tett ígéretet, hogy
számára örök ifjúságot biztosító panaceát
készít, ám mivel súlyos kiadásai ellenére sem
ért el eredményt, sôt sikertelenül kereket is
próbált oldani, tudományos és földi pályafu-
tását 1720-ban vérpadon fejezte be.

Ma már nehéz rekonstruálni, mibôl készül-
tek vagy készültek volna e készítmények. J. J.
Mangetus 1704-ben Genfben kiadott Biblio-
theca chemica címû, hatalmas és érdekfeszítô
gyógyszerészeti enciklopédiája szerint a pana-
cea „ut credunt”, vagyis, amint hiszik, készül-
het különféle ásványokból, fémekbôl, arany-
ból, higanyból, vitriolból, sôt embervérbôl is.
Mangetus hozza a Harthmann-, illetve a Vol-
kamer-féle panacea részletes receptjét is, így
módunkban áll az elôbbit az olvasó okulására
itt fordításban közölni:

„Végy 1 drachmányi égetett antimon-ként, finomított vitri-
ololajból vagy kénolajból 2 drachmányit, antimonból 1
drachmányit, digeráld (pállítsd) melegben tíz napon át,
azután párold le üvegretortában homokon keresztül há-
romszor egymás után, mégpedig a lehetô legkisebb lángon,
csak a végén növelve a hôt, végül az így nyert anyagot öt
órán át tömörítsd. Ezután vedd ki a lombikból az anyagot,
mosd át rózsavízzel, és szárítsd meg. Végy ennek az anyag-
nak a porából 1 drachmányit, korallporból pedig 2 unciá-
nyit. Vigyázz, hogy pontosan adagold. Ez a szer mindent
gyógyító orvosság, igen hatásosan izzaszt, és tisztítja a vért,
ezért azután bármilyen, izzasztással gyógyítható betegsé-
gen képes segíteni, különösképpen pedig a szifiliszen és a
bôrbajokon. Ajánlott adagja 10–20 szemernyi.”

Mindehhez annyit érdemes még tudnunk,
hogy 1 drachma 4,375 mai grammnak, 1 sze-
mer vagy granum pedig a drachma egyhatva-
nad részének, vagyis 0,0729 grammnak felel

meg. A receptért a fordító nem
vállal semmiféle felelôsséget.

A hírhedt Amwald-féle pa-
naceáról viszont sajnos csak
annyit tudunk, hogy barnás
por volt. Libavius szerint por-
rá tört gyöngybôl, cinóberbôl,
sáfrányból és higanyszubli-
mátból állt. Amwald másik pa-
naceájáról pedig bebizonyoso-
dott, hogy nem egyéb, mint
kenyér és bor olajos keveréke.

A panacea létezésében ré-
gen sem hittek túl sokan. A jó-
zanabb orvosok (B. Rolfinck, J.
Weeling stb.) avval érveltek,
hogy anatómiai helyükben,
okaikban és tüneteikben egya-

ránt különbözô betegségeknek semmiképpen
nem lehet azonos az orvosságuk. Hasonló vé-
leményen volt az a Matthias Institoris
(1708–1763) nevû, besztercebányai cipszer,
vagyis felvidéki német származású orvostan-
hallgató is, aki Halléban 1780-ban a panaceá-
ról írott disszertációjával szerezte orvosdokto-
ri címét. Institoris, a panacea készítésének le-
hetôségérôl folyó, heves, 16–18. századi viták
összefoglalása és az arany mint mindent gyó-
gyító szer egyértelmû elutasítása után kijelen-
ti: „A panacea lehetôsége mind a józan észnek,
mind pedig a tapasztalatnak ellentmond. Hi-
szen ha a Legbölcsebb Istennek úgy tetszett
volna, hogy egy efféle mindent orvosló gyógy-
szer kincsesbányáját tárja az arany képében az
emberiség elé, ugyan mi szüksége lett volna
arra, hogy emellett még a természet három or-
szágából származó milliónyi orvosságot is az
emberiségnek adományozza?”

E logikus érvelés ellenére a panaceának
mindmáig nem áldozott le a napja. Két módon
is meg-megjelenik. Részint sikeres gyógyszere-
ket, valóban hatásos szereket alkalmaznak egy-
re tágabb körben (így járt a kinin, az aszpirin
vagy a világháborúban a „szulfigyin”), részint
pedig titokzatos, „általános roboráló hatású”
csodaszernek hirdetett kotyvalékok változnak
a kitartó reklám hatására össznépi eledellé,
egyszerre gyógyítva rákot, érelmeszesedést,
impotenciát és torokfájást. Most már csak az a
kérdés, mikor jön újra divatba a cornu unicor-
nis.

DR. MAGYAR LÁSZLÓ ANDRÁS
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PPaattiikkaabbeellssôô..  MMyylliiuuss,,  JJ..  DD..::  OOppuuss
mmeeddiiccoo--cchhyymmiiccuumm..  FFrraannkkffuurrtt,,  11661188

A panacea (’mindent gyógyító szer’) szó a gö-
rög pan ’minden’ és akeomai ’gyógyítok’ sza-
vak összetétele. A monda szerint Aszklépiosz,
az orvos félisten egyik lányát nevezték
Panakeiának – mivel a hölgy maga is gyógyí-
tással foglalkozott. Aszklépiosz mítoszánál is
ôsibb azonban a vágy, hogy minden betegsé-
get egyaránt gyógyító szerre leljünk. Az ókori
orvosi szerzôk mûveiben mégsem találunk
panacearecepteket, ezért e néven Pliniusnál
vagy Galénosznál (De antidotis 2.1.) csupán
olyan orvosságokról olvashatunk, amelyek
egyszerre több kór ellenszerei voltak. Éppen az
antidotumok, azaz az ellenmérgek közt akad
számos efféle szer, ehhez azt kell tudnunk,
hogy sokáig a betegségek jelentôs részét mér-
gezés eredményének tartották. A mágikus ere-
jûnek vélt, Servilius Damocrates által összeál-
lított Mithridatum, a kígyómérgeket és opiá-
tokat tartalmazó Theriaca (terjék) vagy a Ho-
mérosz által emlegetett rejtélyes gyógynö-
vény, a „mólü” például efféle majdnem-
panaceának számított.

A panaceák virágkora az alkímia kibontako-
zásával érkezett el. Az alkímia, amely a 4. szá-
zadban élt görög-egyiptomi Zoszimosz mun-
kássága nyomán a teremtés mûvének megis-
métlését, az anyagok átváltoztatását tûzte ki
céljául, legfontosabb föladatának annak az
anyagnak a föltalálását tekintette, amely ezt a
metamorfózist lehetôvé teszi. E csodás képes-
ségû szubsztanciát vagy csupán formulát a
középkori Európában „lapis philosophorum”-
nak, vagyis a bölcsek kövének nevezték. A
bölcsek köve azonban, egyéb üdvös tulajdon-
ságai mellett, általános gyógyító erôvel is bírt.
Az alkimisták, hogy kísérleteik anyagi hátterét
fedezzék, gyakran próbálkoztak aranycsiná-
lással is, így fordulhatott elô, hogy a 8–9. szá-
zadi, nyilvánvalóan arab eredetû Corpus
Gabirianum néven ismert alkimista szöveg-
gyûjteményben a fémátváltoztatással nyert
arany töltötte be a bölcsek köve és a „medici-
na laetificans”, a boldogító szer, vagyis a
panacea szerepét is. Az arab alkímiában

ugyan a transmutatióval nyert aranynak nin-
csen gyógyhatása, ám Európában – talán ép-
pen a Corpus Gabirianum hatására – efféle kép-
zetek terjedtek el. Arnaldus Villanovanus
(1235–1315) Rosariumában vagy Raimundus
Lullus (1232–1316) – bizonyára hamis – Testa-
mentumában a bölcsek köve egyúttal
panaceaként is szerepel. A 15. század elején
tevékenykedô Isaac Hollandus Opus Saturni
(Szaturnuszi mû) címû munkájában részletes
leírást ad a bölcsek kövének gyógyhatásairól
és terápiás alkalmazásairól. Hasonlót találunk
Basilius Valentinus 15. század végi szövegei-
ben vagy az Aureum vellus (Aranygyapjú)
címen ismert alkimista iratban is.

A 16. századra azután a panacea fogalma
már nemcsak alkimista, hanem orvosi mun-
kákban is egyre gyakrabban fordul elô.
Elsôsorban a paracelsistáknál és a kemiátria
híveinél, például Andreas Libaviusnál
(1546–1616) vagy ellenfelénél, a vándorku-
ruzsló Georgius Amwaldnál. („Amwald or-
vossága minden betegséget legyôzött, egészen
a halál pillanatáig” – írta késôbb gúnyosan A.
Langner.) Ebben az idôben többféle univerzá-
lis gyógyszer is piacra került. Gyakran olyan
szerek váltak panaceákká, amelyek kezdetben
egyetlen betegség ellenében valóban sikeres-
nek bizonyultak. Efféle volt a guajakfa kérge,
amelyet a szifilisz ellen használtak, és amely-
bôl „vajákos” szavunk ered, vagy a nem létezô
egyszarvú szarva – ezt reszelték –, teljes nar-
válszarv-, illetve ásatag mamut- és keletrôl im-
portált orrszarvúagyar formában is árusítot-
ták. Panaceának használhattak ezen túl erek-
lyéket, szentelményeket, kegytárgyakat, bizo-
nyos népszerû terápiás eljárásokat (érvágás,
köpölyözés), sôt olykor némelyik gyógyforrás
is divatba jött, mint mindent gyógyító csoda-
szer. Pyrmontban például 1556-ban oly nagy
tömeg sereglett össze a gyógyvíz körül, hogy
uralkodói rendelettel kellett korlátozni az ide-
genforgalmat.

Panaceagyártással a 17–18. században is
többen próbálkoztak, mint I. C. Gerard, B. G.

Panacea
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Robert Boyl az ásványvíz vizsgálatáról szó-
ló, 1685-ben megjelent mûve igen sok újat tar-
talmaz. Tekintettel van a talajtani környezetre,
vizsgálja a fajsúlyt, színt, átlátszóságot, szagot,
mikroszkópos képet, üledéket, viszkozitást. A
fémek kimutatásához csersavat, növényi kivo-
natokat, kénhidrogént alkalmazott reagens-
ként. A víz kémhatását ibolyakivonattal ellen-
ôrizte. A 18. század elején Friedrich Hoffmann
vízelemzései jelentôsek.

A kémia történetének ún. flogiszton-korsza-
ka a 18. század második felében kezdôdött. A
megnôtt fémszükséglet és gôzgéphasználat ki-
alakította a szénbányászatot. Szükségszerûen
igen fellendült az analitikai kémia. Marggraf,
Cavendish, Pristley, Scheele és mások felfede-
zései jellemzik a korszakot. A svéd Torben
Bergman (1735–1784) rendszerezte a kémiai
analízis addigi ismereteit. A vízvizsgálatokról
szóló összefoglaló mûvét 1779-ben jelentette
meg.

Lavoisier, Lemery, Richter és mások mun-
kássága vezetett a mennyiségi analízis, vagyis

a sztöchiometria kialakulásához a 18. század
végén. A vízanalízis mindenkor függvénye
volt tehát a kémiai analízis fejlettségének.
Ugyanakkor a vízvizsgálatok hozzájárultak a
nedves úton történô analízis fejlôdéséhez. A
minôségi elemzés legtöbb reakciója, eltekintve
az organikus reagensektôl, a 19. század elejére
ismertté lett. A forrásvízvizsgálatok során is-
merték meg a legtöbb reakciót. A mennyiségi
meghatározás legôsibb formája a gravimetria,
módszerei a 19. század elejére alakultak ki. A
térfogatos analízis egyik formája, a titrimetria
eredete a 18. század közepére nyúlik vissza. A
18. századi magyar vízvizsgálatok között is ta-
lálunk olyan eljárást, amelyben a térfogatos
mérés csírája fedezhetô fel. A titrálás metodi-
kája, eszközei, több mérôoldat és indikátor is-
mertté vált a 19. század közepéig.

A kémiai analízis történetére való rövid uta-
lás után a hazai gyógyvízvizsgálatokat kor-
szakok szerint tekintjük át.

Moller Károly Ottó, a híres besztercebányai
orvos gyógyszerész is foglalkozott vízvizsgá-
lattal a 18. század elején. Az ô tanítványa volt
Hermann András orvos, aki mint megyei fizi-
kus megvizsgálta Trencsén megye forrásvizeit.

A kémiai analízis ismert módszereit Torkos
Jusztus János pozsonyi fôorvos vizsgálataiban
fedezhetjük fel. Torkos Jusztus volt az elsô hi-
vatalos magyar gyógyszerárszabás kidolgozó-
ja is. 1745–46-ban a pöstyéni, majd a dunaal-
mási gyógyvíz vizsgálatáról számolt be. A
pöstyéni vízrôl a következô eredményt adta:

1. Igen tiszta és könnyû víz.
2. Éteres gáz.
3. Kéngáz.
4. Gyantás kénes zsiradék.
5. Kréta- és iszapföldhöz hasonló föld.
6. Középsô természetû keserûsó.
Torkos felfigyelt a hazai szikes vizekre,

elôször vizsgálta az alföldi sziksót. A hamu-
zsír és szóda között különbséget tett.

A Helytartótanács 1763-ban kötelezte
elôször az orvosokat a forrásvizek számbavé-
telére és megvizsgálására. A vízvizsgálat mód-
szereire a következô elôírást adta: „Vizsgálják
meg a vizeket vegyileg, elpárologtatás, kicsa-
pás, fôzés, különféle lúgos és savas folyadé-
kok beléjük öntésével és ízleléssel. Ennek az
orvosi vizsgálatnak megejtése után fejtsék ki a
vizeket felépítô elemeket.” A központi elôírás
nem sorol fel reagenseket. Kvantitatív vizsgá-
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Ez az eszmefuttatás 2001-ben, Gyula városá-
ban hangzott el, ahol mindkét haza gyógysze-
részei közül sokan együtt voltunk. A nagy hí-
rû fürdôhely kínálta a témát, hogy a balneoló-
gia tudományáról és az azzal kapcsolatos
gyógyszertani területekrôl hangozzanak el
elôadások, szélesítve gyógyszerészi látókö-
rünket a fürdôgyógyászat területével.

A gyógyszerészet történetében lapozva azt
mondhatjuk, hogy a fürdôügy és a gyógyforrá-
sok egykor szoros kapcsolatban voltak a
gyógyszerészettel. A mi tudományunk máig
súlyozottan kémiai alapokon nyugszik. A
gyógyforrás pedig a kémiatudomány fejlôdé-
sének egyik legfontosabb forrása és katalizáto-
ra, a szorgalmasan kutató géniuszok között pe-
dig nagy számban találunk gyógyszerészeket.

A gyógyvizek legértékesebb nemzeti kincse-
ink közé tartoznak. Crantz bécsi vegyészpro-
fesszor 1777-ben így értékelte ezt a kincsünket:
„Magyarország … borban, gabonában legkü-
lönösebb ültetvényekben és a leggazdagabb
ércbányákban a több európai országokat felül-
múlja, éppúgy meghaladja azokat az orvosvi-
zeknek bôvségében és jóságában.”

A rómaiak idejében is híresek voltak a mai
Buda területén fakadó hévizeink. A magyaror-
szági gyógyforrásokról és -vizekrôl az elsô
nyomtatott mûvet Wernher György írta, és
1549-ben Bázelben jelent meg De admirandis
Hungariae aquis címmel. Magyarország csodá-
latos gyógyvizeirôl és folyóiról szól.

A következô ismert mû Kolozsvári Jordán
Tamástól való, aki 1580-ban a trencsénteplici

fürdôkrôl morva nyelven adott ki könyvet.
Veste György nagyszebeni gyógyszerész „Er-
dély melegforrásairól” címen készített egy
mûvet 1600-ban (Orient, 54, 230).

Az elsô nem hivatalos hazai fürdôorvosnak
Moller Károly Ottó (1670–1747) besztercebá-
nyai orvos gyógyszerészt tekintik.

Alig van Európának olyan állama, mely a
történelmi Magyarország gyógyvizeinek so-
kaságával versenyezhetett volna már a korai
századokban.

A több évszázados ismertség ellenére fürdô-
ink nagy részét még a 18. században is kezdet-
leges állapotban találjuk. A gyógyvizek szám-
bavételét, kellô szakszerû vizsgálatát csakis az
orvosoktól lehetett várni. Orvos pedig kevés
volt az országban. Laboratóriummal alig ren-
delkeztek, a gyógyszertárak felszerelését és
vegyszereit vették igénybe. Kezdetleges vizs-
gálati módszereikrôl, illetve a vizsgálatok fej-
lôdésérôl még szólunk.

A vízvizsgálatokkal a gyógyvizek gyógyító
erejérôl szerettek volna felvilágosítást nyerni,
ez pedig a kémia tudományának fejlettségé-
nek volt a függvénye.

A Paracelsus nevével fémjelzett orvosi ké-
mia korszakából származik az elsô részlete-
sebb vízvizsgálati mû (De balneis medicatis),
amelynek Leonhard Thurneysser orvos volt a
szerzôje, és 1572-ben jelent meg. Thurneysser
vízvizsgálati eljárása fajsúlyméréssel követ-
keztet az oldott anyagok mennyiségére. Majd
desztillálás után a maradékot méri, izzítja,
oldja. Módszerében van helyes elv és megfi-
gyelés is, de a zöme zavaros dolog számunkra.

Libavius 1597-ben már jóval egzaktabb.
Elôször is felhívja a figyelmet arra, hogy az ás-
ványvizeket a forrás közelében kell vizsgálni,
hogy a gáz alakú alkatrészek (spiritus) szállí-
tás közben el ne távozzanak. A sók mennyisé-
gére úgy következtet, hogy egy megmért sú-
lyú vásznat átitat a vízzel, azt megszárítja, új-
raméri. A sûrûre párolt vízbôl kiváló kristá-
lyok alakjából következtet egyes vegyületekre.

Gyógyforrások és gyógyfürdôk
a magyar gyógyszerészet történetében

Mottó: „A Föld minden népénél megtalálhatjuk a vizek és
források kultikus tiszteletét. Az ókor mythitológiai elképze-
lései a víznek általában és egyes vizeknek különösen nagy
titkos erôt tulajdonítottak. A kultikus életben egyetlen más
elemnek sem volt ehhez fogható nagy jelentôsége. A gyógy-
fürdôk elôbb a vallásos kultuszhoz tartoztak, késôbb pedig az
empirikus medicina idején, a gyógyításban máig nélkülözhe-
tetlen szerephez jutottak… A víz mindig a tisztaság szimbó-
luma volt. A fürdô testi és lelki megtisztulást jelent: a beteg
léleknek bûnbocsánatot, a beteg testnek egészséget ad.”

Kolozsvári Jordán Tamás a trencsénteplici gyógyvízrôl
1580-ban morva nyelven írott könyve latin nyelvû
fordításának címlapja. Olmütz, 1752, Fr. A. Hirnle
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szóló összefoglaló mûvét 1779-ben jelentette
meg.

Lavoisier, Lemery, Richter és mások mun-
kássága vezetett a mennyiségi analízis, vagyis

a sztöchiometria kialakulásához a 18. század
végén. A vízanalízis mindenkor függvénye
volt tehát a kémiai analízis fejlettségének.
Ugyanakkor a vízvizsgálatok hozzájárultak a
nedves úton történô analízis fejlôdéséhez. A
minôségi elemzés legtöbb reakciója, eltekintve
az organikus reagensektôl, a 19. század elejére
ismertté lett. A forrásvízvizsgálatok során is-
merték meg a legtöbb reakciót. A mennyiségi
meghatározás legôsibb formája a gravimetria,
módszerei a 19. század elejére alakultak ki. A
térfogatos analízis egyik formája, a titrimetria
eredete a 18. század közepére nyúlik vissza. A
18. századi magyar vízvizsgálatok között is ta-
lálunk olyan eljárást, amelyben a térfogatos
mérés csírája fedezhetô fel. A titrálás metodi-
kája, eszközei, több mérôoldat és indikátor is-
mertté vált a 19. század közepéig.

A kémiai analízis történetére való rövid uta-
lás után a hazai gyógyvízvizsgálatokat kor-
szakok szerint tekintjük át.

Moller Károly Ottó, a híres besztercebányai
orvos gyógyszerész is foglalkozott vízvizsgá-
lattal a 18. század elején. Az ô tanítványa volt
Hermann András orvos, aki mint megyei fizi-
kus megvizsgálta Trencsén megye forrásvizeit.

A kémiai analízis ismert módszereit Torkos
Jusztus János pozsonyi fôorvos vizsgálataiban
fedezhetjük fel. Torkos Jusztus volt az elsô hi-
vatalos magyar gyógyszerárszabás kidolgozó-
ja is. 1745–46-ban a pöstyéni, majd a dunaal-
mási gyógyvíz vizsgálatáról számolt be. A
pöstyéni vízrôl a következô eredményt adta:

1. Igen tiszta és könnyû víz.
2. Éteres gáz.
3. Kéngáz.
4. Gyantás kénes zsiradék.
5. Kréta- és iszapföldhöz hasonló föld.
6. Középsô természetû keserûsó.
Torkos felfigyelt a hazai szikes vizekre,

elôször vizsgálta az alföldi sziksót. A hamu-
zsír és szóda között különbséget tett.

A Helytartótanács 1763-ban kötelezte
elôször az orvosokat a forrásvizek számbavé-
telére és megvizsgálására. A vízvizsgálat mód-
szereire a következô elôírást adta: „Vizsgálják
meg a vizeket vegyileg, elpárologtatás, kicsa-
pás, fôzés, különféle lúgos és savas folyadé-
kok beléjük öntésével és ízleléssel. Ennek az
orvosi vizsgálatnak megejtése után fejtsék ki a
vizeket felépítô elemeket.” A központi elôírás
nem sorol fel reagenseket. Kvantitatív vizsgá-
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Ez az eszmefuttatás 2001-ben, Gyula városá-
ban hangzott el, ahol mindkét haza gyógysze-
részei közül sokan együtt voltunk. A nagy hí-
rû fürdôhely kínálta a témát, hogy a balneoló-
gia tudományáról és az azzal kapcsolatos
gyógyszertani területekrôl hangozzanak el
elôadások, szélesítve gyógyszerészi látókö-
rünket a fürdôgyógyászat területével.

A gyógyszerészet történetében lapozva azt
mondhatjuk, hogy a fürdôügy és a gyógyforrá-
sok egykor szoros kapcsolatban voltak a
gyógyszerészettel. A mi tudományunk máig
súlyozottan kémiai alapokon nyugszik. A
gyógyforrás pedig a kémiatudomány fejlôdé-
sének egyik legfontosabb forrása és katalizáto-
ra, a szorgalmasan kutató géniuszok között pe-
dig nagy számban találunk gyógyszerészeket.

A gyógyvizek legértékesebb nemzeti kincse-
ink közé tartoznak. Crantz bécsi vegyészpro-
fesszor 1777-ben így értékelte ezt a kincsünket:
„Magyarország … borban, gabonában legkü-
lönösebb ültetvényekben és a leggazdagabb
ércbányákban a több európai országokat felül-
múlja, éppúgy meghaladja azokat az orvosvi-
zeknek bôvségében és jóságában.”

A rómaiak idejében is híresek voltak a mai
Buda területén fakadó hévizeink. A magyaror-
szági gyógyforrásokról és -vizekrôl az elsô
nyomtatott mûvet Wernher György írta, és
1549-ben Bázelben jelent meg De admirandis
Hungariae aquis címmel. Magyarország csodá-
latos gyógyvizeirôl és folyóiról szól.

A következô ismert mû Kolozsvári Jordán
Tamástól való, aki 1580-ban a trencsénteplici

fürdôkrôl morva nyelven adott ki könyvet.
Veste György nagyszebeni gyógyszerész „Er-
dély melegforrásairól” címen készített egy
mûvet 1600-ban (Orient, 54, 230).

Az elsô nem hivatalos hazai fürdôorvosnak
Moller Károly Ottó (1670–1747) besztercebá-
nyai orvos gyógyszerészt tekintik.

Alig van Európának olyan állama, mely a
történelmi Magyarország gyógyvizeinek so-
kaságával versenyezhetett volna már a korai
századokban.

A több évszázados ismertség ellenére fürdô-
ink nagy részét még a 18. században is kezdet-
leges állapotban találjuk. A gyógyvizek szám-
bavételét, kellô szakszerû vizsgálatát csakis az
orvosoktól lehetett várni. Orvos pedig kevés
volt az országban. Laboratóriummal alig ren-
delkeztek, a gyógyszertárak felszerelését és
vegyszereit vették igénybe. Kezdetleges vizs-
gálati módszereikrôl, illetve a vizsgálatok fej-
lôdésérôl még szólunk.

A vízvizsgálatokkal a gyógyvizek gyógyító
erejérôl szerettek volna felvilágosítást nyerni,
ez pedig a kémia tudományának fejlettségé-
nek volt a függvénye.

A Paracelsus nevével fémjelzett orvosi ké-
mia korszakából származik az elsô részlete-
sebb vízvizsgálati mû (De balneis medicatis),
amelynek Leonhard Thurneysser orvos volt a
szerzôje, és 1572-ben jelent meg. Thurneysser
vízvizsgálati eljárása fajsúlyméréssel követ-
keztet az oldott anyagok mennyiségére. Majd
desztillálás után a maradékot méri, izzítja,
oldja. Módszerében van helyes elv és megfi-
gyelés is, de a zöme zavaros dolog számunkra.

Libavius 1597-ben már jóval egzaktabb.
Elôször is felhívja a figyelmet arra, hogy az ás-
ványvizeket a forrás közelében kell vizsgálni,
hogy a gáz alakú alkatrészek (spiritus) szállí-
tás közben el ne távozzanak. A sók mennyisé-
gére úgy következtet, hogy egy megmért sú-
lyú vásznat átitat a vízzel, azt megszárítja, új-
raméri. A sûrûre párolt vízbôl kiváló kristá-
lyok alakjából következtet egyes vegyületekre.

Gyógyforrások és gyógyfürdôk
a magyar gyógyszerészet történetében

Mottó: „A Föld minden népénél megtalálhatjuk a vizek és
források kultikus tiszteletét. Az ókor mythitológiai elképze-
lései a víznek általában és egyes vizeknek különösen nagy
titkos erôt tulajdonítottak. A kultikus életben egyetlen más
elemnek sem volt ehhez fogható nagy jelentôsége. A gyógy-
fürdôk elôbb a vallásos kultuszhoz tartoztak, késôbb pedig az
empirikus medicina idején, a gyógyításban máig nélkülözhe-
tetlen szerephez jutottak… A víz mindig a tisztaság szimbó-
luma volt. A fürdô testi és lelki megtisztulást jelent: a beteg
léleknek bûnbocsánatot, a beteg testnek egészséget ad.”

Kolozsvári Jordán Tamás a trencsénteplici gyógyvízrôl
1580-ban morva nyelven írott könyve latin nyelvû
fordításának címlapja. Olmütz, 1752, Fr. A. Hirnle
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összefoglaló munkáját, a Hydrographia Hun-
gariaet halála után, 1829-ben adták ki. Kitaibel
volt hazánkban a gyógyvízvizsgálatok legna-
gyobb szervezôje. Kitaibel munkásságával be-
fejezôdött az a korszak, amikor minden orvos-
nak kötelessége volt környéke gyógyvizeit
vizsgálat alá vetni. Egyre kevésbé lehetett
megfelelô az elemzés, amelyet egy orvos a ma-
ga hiányos felszerelésével elvégezhetett. Ezt a
feladatot hamarosan a gyógyszerészek látták
el, a 20. századtól a vegyészekkel közösen.

A Nyulas által lerakott alapokon indultak
meg a 19. századi új gyógyvízvizsgálatok. Az
egyetemi gyógyszerészképzés egyik fô tantár-
gya a kémia volt. A kémia a 19. század elejéig
elért fejlôdése és oktatása, valamint a folyó-
iratok és szakkönyvek hozzáférhetôsége
lehetôvé tette, hogy a gyógyszerészek az ana-
litikai kémia elsôrendû mûvelôi legyenek. A
korábbi századokban is nagy jelentôségû volt
a gyógyszerészek kémiai munkássága, hiszen
gyógyszerész volt többek között: Scheele,
Margraff, Klaproth és Fresenius is.

A század közepére általánosan használták a
sók megnevezésére a svéd Berzeliusnak a tízes
években közreadott dualisztikus elektrokémi-
ai elméletét, atomsúlyait és a máig is használa-
tos vegyi jelöléseket.

A század elsô felében néhány orvosdoktori
értekezés témája a vízanalízis. Ötvös Ágoston
„Erdélyország gyógyvizeirôl” címmel írt or-
vosdoktori értekezést Pesten 1836-ban.

Brassoványi Péter 1846-ban készített orvos-
doktori értekezésében „az ásványvizekrôl
mint gyógyszerrôl” írt. Külön fejezetben tár-
gyalta az ásványvizeket „vegyalkati szem-
pontból”. Az edényekbe töltés és dugaszolás
célszerûségeit is említi, ha „az ásványvizeket
távol azok ered- s felbuzgási helyétôl alkal-
mazzuk gyógyczélok elérésére”. A „használat-
nemekrôl” pedig így szólt: „A mi az ásványvi-
zeknek az életmivezetes test helyeire s egyes
rendszereire való alkalmaztatását illeti – ez két
alakban divatlik, vagy t.i. italul szolgálnak
vagy fördôkül.” Az ásványvizek hatásait a
vegytartalom alapján osztályokba sorolta.
Brassoványi értekezésében és a korszak más
mûveiben is élvezhetjük a nyelvújítás olykor
ízes kifejezéseit.

Az 1840-es években Tognio Lajos, a pesti
egyetem orvosprofesszora tucatnyi dolgozatot
jelentetett meg különféle hazai ásványvizek-

rôl, maga is végzett vízanalízist. 
Dr. Deutsch Ferenc Temes megye fôorvosa

1847-ben németül, 1849-ben magyar nyelven
térképet jelentetett meg az ásványvizekrôl:
Magyarország ásványvizei és Erdélyország némely
nevezetesebb ásványvize. A szerzô munkássága
és térképe századunk szakirodalmában isme-
retlen. Magyarországról 80 forrást, Erdélybôl
20-at nevez meg, megadva „vegybontásuk”
eredményét is. Vegyületnevei a Berzelius sze-
rinti dualisztikus nevezéktant követi, magyar
nyelven a Bugát-féle nyelvújítási nómenklatú-
rát használja. Deutsch térképén található
vegyelemzett források csupán egyötödét je-
lentették a korban ismert és szakkönyvekben
publikált gyógyvizeknek. Térképén a vízanali-
zálók között négy gyógyszerész nevét találjuk.
Dorner József (1808–1873) gyógyszerész, bota-
nikus Pöstyén hévizét vegybontotta. Láng
Adolf Ferenc (1795–1863) Nyitrán volt gyógy-
szerész, neves botanikus és ásványtantudós.
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latra nem kötelezett a rendelet. A módszerek
alkalmazását tekintve az orvosok módszerei-
nek megválasztására az az egyetem volt hatás-
sal, amelyen a diplomájukat szerezték. A ren-
delet idejében keletkezett analízisek nem
haladták meg Torkos Jusztus akkor már több
évtizedes módszerét.

A két hazán belül Erdély saját értelmiséggel
rendelkezett. Az ottani magyar és szász orvo-
sok a külföldi protestáns egyetemek hallgatói-
ként más tudással, más-más módszerekkel ér-
keztek haza. Erdélyben Mátyus István végezte
az elsô jelentôs vizsgálatokat. Módszerei kifo-
gástalanoknak tekinthetôk ma is. Helyesen ál-
lapította meg, hogy a borvizekben megjelenô
buborékokat nem a levegô okozza, hanem „a
legtisztább és vékonyabb éltetô éggel tsu-
dálatosan egybeköttetett, különös természetû
savanyú, igen tiszta és repülô spiritus, a
minémût a kénkôben tapasztalnak, midôn
elôször meggyúl”. Chenot Ádám erdélyi fôor-
vos 1773-ban fordult a megyékhez, hogy „a
körzetükben elôforduló ásványvizekrôl fel-
jegyzéseket készítsenek: írják le az elôfor-
dulási helyet és vidéket, továbbá minden
egyesnél jegyezzék fel, alkalmazzák-e és mi-
lyen betegségek gyógyítására…”

Staehling József pozsonyi orvos 1772-ben
könyvet írt a gyógyvizek analízisérôl. Vizsgálati
módszereit Crantz bécsi professzor is elismerte.

Az egyetemi orvoskarunk elsô kémiapro-
fesszora Winterl Jakab maga is foglalkozott a
vizek vizsgálatával. Módszereit nyomtatásban
tanítványa, Oesterreicher József jelentette meg
1782-ben. Winterl dolgozott ki elsônek mód-
szert a vizek oxidálható alkatrészeinek meg-
határozására. Oxidálószerként salétromsavat
használt. A kapott eredményt a vízben találha-
tó flogiszton mértékeként értelmezte. Winterl
már nemcsak minôségi, hanem mennyiségi
elemzést is végzett.

Ebben az idôben a korabeli külföldi tudósok
is egyre inkább áttértek a kvantitatív analízis-
re, amihez már jobban felszerelt laboratórium
is kellett.

A svéd Bergman említett módszeres analízi-
sének elterjedése és új módszerek megjelenése
rövid idô alatt elavulttá tette a régieket. A
18–19. század fordulója körül a gyógyvizek
elôzô vizsgálatainak megismétlése alkalmával
több igen értékes munka született.

1800-ban Kolozsvárott látott napvilágot

Nyulas Ferenc erdélyi fôorvos háromkötetes
munkája Az Erdély országi orvos vizeknek bontá-
sáról címmel. Ez a mû az elsô magyar nyelvû
kémiai könyv. Nyulas Bergman módszerét kö-
vette, mûvének egy kötete a „bontás” elméle-
tét és módszereit ismerteti Bergman szerint. A
radnai vizekrôl közölt eredményeit 150 év el-
teltével erdélyi tudósaink modern módszerek-
kel megismételték, és meglepô egyezést talál-
tak a régi és a mostani eredmények között.
Nyulas mutatott rá elôször, hogy a természe-
tes vízben jelen lehet mangán.

Pesten Kitaibel Pál (1757–1818) vízvizsgálati
módszerei tartottak lépést a tudomány
haladásával. Kitaibel fáradhatatlanul dolgo-
zott az ország növényeinek, ásványainak, kô-
zeteinek és vizeinek feltérképezésén. Mind-
egyik területen igen kiemelkedô eredménye-
ket ért el. Az ammónia kimutatására eredeti
eljárást dolgozott ki. Magyarország 150 ás-
ványvizét elemezte, sokat elsô ízben. Vízanalí-
ziseit fôként 1813–14-ben végezte. A Nagy

Winterl Jakab a budai vizek analízisérôl szóló
munkájának az Oesterreicher József által gondozott

kiadásának címlapja. Buda, 1781, Typ. Reg. Universitas

Nyulas Ferenc: Az Erdély országi orvos vizeknek bontásáról.
Az I. kötet címlapja. Kolozsvár, 1800, Hochmeister Márton
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összefoglaló munkáját, a Hydrographia Hun-
gariaet halála után, 1829-ben adták ki. Kitaibel
volt hazánkban a gyógyvízvizsgálatok legna-
gyobb szervezôje. Kitaibel munkásságával be-
fejezôdött az a korszak, amikor minden orvos-
nak kötelessége volt környéke gyógyvizeit
vizsgálat alá vetni. Egyre kevésbé lehetett
megfelelô az elemzés, amelyet egy orvos a ma-
ga hiányos felszerelésével elvégezhetett. Ezt a
feladatot hamarosan a gyógyszerészek látták
el, a 20. századtól a vegyészekkel közösen.

A Nyulas által lerakott alapokon indultak
meg a 19. századi új gyógyvízvizsgálatok. Az
egyetemi gyógyszerészképzés egyik fô tantár-
gya a kémia volt. A kémia a 19. század elejéig
elért fejlôdése és oktatása, valamint a folyó-
iratok és szakkönyvek hozzáférhetôsége
lehetôvé tette, hogy a gyógyszerészek az ana-
litikai kémia elsôrendû mûvelôi legyenek. A
korábbi századokban is nagy jelentôségû volt
a gyógyszerészek kémiai munkássága, hiszen
gyógyszerész volt többek között: Scheele,
Margraff, Klaproth és Fresenius is.

A század közepére általánosan használták a
sók megnevezésére a svéd Berzeliusnak a tízes
években közreadott dualisztikus elektrokémi-
ai elméletét, atomsúlyait és a máig is használa-
tos vegyi jelöléseket.

A század elsô felében néhány orvosdoktori
értekezés témája a vízanalízis. Ötvös Ágoston
„Erdélyország gyógyvizeirôl” címmel írt or-
vosdoktori értekezést Pesten 1836-ban.

Brassoványi Péter 1846-ban készített orvos-
doktori értekezésében „az ásványvizekrôl
mint gyógyszerrôl” írt. Külön fejezetben tár-
gyalta az ásványvizeket „vegyalkati szem-
pontból”. Az edényekbe töltés és dugaszolás
célszerûségeit is említi, ha „az ásványvizeket
távol azok ered- s felbuzgási helyétôl alkal-
mazzuk gyógyczélok elérésére”. A „használat-
nemekrôl” pedig így szólt: „A mi az ásványvi-
zeknek az életmivezetes test helyeire s egyes
rendszereire való alkalmaztatását illeti – ez két
alakban divatlik, vagy t.i. italul szolgálnak
vagy fördôkül.” Az ásványvizek hatásait a
vegytartalom alapján osztályokba sorolta.
Brassoványi értekezésében és a korszak más
mûveiben is élvezhetjük a nyelvújítás olykor
ízes kifejezéseit.

Az 1840-es években Tognio Lajos, a pesti
egyetem orvosprofesszora tucatnyi dolgozatot
jelentetett meg különféle hazai ásványvizek-

rôl, maga is végzett vízanalízist. 
Dr. Deutsch Ferenc Temes megye fôorvosa

1847-ben németül, 1849-ben magyar nyelven
térképet jelentetett meg az ásványvizekrôl:
Magyarország ásványvizei és Erdélyország némely
nevezetesebb ásványvize. A szerzô munkássága
és térképe századunk szakirodalmában isme-
retlen. Magyarországról 80 forrást, Erdélybôl
20-at nevez meg, megadva „vegybontásuk”
eredményét is. Vegyületnevei a Berzelius sze-
rinti dualisztikus nevezéktant követi, magyar
nyelven a Bugát-féle nyelvújítási nómenklatú-
rát használja. Deutsch térképén található
vegyelemzett források csupán egyötödét je-
lentették a korban ismert és szakkönyvekben
publikált gyógyvizeknek. Térképén a vízanali-
zálók között négy gyógyszerész nevét találjuk.
Dorner József (1808–1873) gyógyszerész, bota-
nikus Pöstyén hévizét vegybontotta. Láng
Adolf Ferenc (1795–1863) Nyitrán volt gyógy-
szerész, neves botanikus és ásványtantudós.
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latra nem kötelezett a rendelet. A módszerek
alkalmazását tekintve az orvosok módszerei-
nek megválasztására az az egyetem volt hatás-
sal, amelyen a diplomájukat szerezték. A ren-
delet idejében keletkezett analízisek nem
haladták meg Torkos Jusztus akkor már több
évtizedes módszerét.

A két hazán belül Erdély saját értelmiséggel
rendelkezett. Az ottani magyar és szász orvo-
sok a külföldi protestáns egyetemek hallgatói-
ként más tudással, más-más módszerekkel ér-
keztek haza. Erdélyben Mátyus István végezte
az elsô jelentôs vizsgálatokat. Módszerei kifo-
gástalanoknak tekinthetôk ma is. Helyesen ál-
lapította meg, hogy a borvizekben megjelenô
buborékokat nem a levegô okozza, hanem „a
legtisztább és vékonyabb éltetô éggel tsu-
dálatosan egybeköttetett, különös természetû
savanyú, igen tiszta és repülô spiritus, a
minémût a kénkôben tapasztalnak, midôn
elôször meggyúl”. Chenot Ádám erdélyi fôor-
vos 1773-ban fordult a megyékhez, hogy „a
körzetükben elôforduló ásványvizekrôl fel-
jegyzéseket készítsenek: írják le az elôfor-
dulási helyet és vidéket, továbbá minden
egyesnél jegyezzék fel, alkalmazzák-e és mi-
lyen betegségek gyógyítására…”

Staehling József pozsonyi orvos 1772-ben
könyvet írt a gyógyvizek analízisérôl. Vizsgálati
módszereit Crantz bécsi professzor is elismerte.

Az egyetemi orvoskarunk elsô kémiapro-
fesszora Winterl Jakab maga is foglalkozott a
vizek vizsgálatával. Módszereit nyomtatásban
tanítványa, Oesterreicher József jelentette meg
1782-ben. Winterl dolgozott ki elsônek mód-
szert a vizek oxidálható alkatrészeinek meg-
határozására. Oxidálószerként salétromsavat
használt. A kapott eredményt a vízben találha-
tó flogiszton mértékeként értelmezte. Winterl
már nemcsak minôségi, hanem mennyiségi
elemzést is végzett.

Ebben az idôben a korabeli külföldi tudósok
is egyre inkább áttértek a kvantitatív analízis-
re, amihez már jobban felszerelt laboratórium
is kellett.

A svéd Bergman említett módszeres analízi-
sének elterjedése és új módszerek megjelenése
rövid idô alatt elavulttá tette a régieket. A
18–19. század fordulója körül a gyógyvizek
elôzô vizsgálatainak megismétlése alkalmával
több igen értékes munka született.

1800-ban Kolozsvárott látott napvilágot

Nyulas Ferenc erdélyi fôorvos háromkötetes
munkája Az Erdély országi orvos vizeknek bontá-
sáról címmel. Ez a mû az elsô magyar nyelvû
kémiai könyv. Nyulas Bergman módszerét kö-
vette, mûvének egy kötete a „bontás” elméle-
tét és módszereit ismerteti Bergman szerint. A
radnai vizekrôl közölt eredményeit 150 év el-
teltével erdélyi tudósaink modern módszerek-
kel megismételték, és meglepô egyezést talál-
tak a régi és a mostani eredmények között.
Nyulas mutatott rá elôször, hogy a természe-
tes vízben jelen lehet mangán.

Pesten Kitaibel Pál (1757–1818) vízvizsgálati
módszerei tartottak lépést a tudomány
haladásával. Kitaibel fáradhatatlanul dolgo-
zott az ország növényeinek, ásványainak, kô-
zeteinek és vizeinek feltérképezésén. Mind-
egyik területen igen kiemelkedô eredménye-
ket ért el. Az ammónia kimutatására eredeti
eljárást dolgozott ki. Magyarország 150 ás-
ványvizét elemezte, sokat elsô ízben. Vízanalí-
ziseit fôként 1813–14-ben végezte. A Nagy

Winterl Jakab a budai vizek analízisérôl szóló
munkájának az Oesterreicher József által gondozott

kiadásának címlapja. Buda, 1781, Typ. Reg. Universitas

Nyulas Ferenc: Az Erdély országi orvos vizeknek bontásáról.
Az I. kötet címlapja. Kolozsvár, 1800, Hochmeister Márton
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ben 65-féle ásványvíz volt kereskedelmi forga-
lomban. Hankó Vilmos szorgalmazta a vizek
bakteriológiai vizsgálatát is. Vallotta, hogy „az
ásványvizet nem tekinthetjük a gázok és sók
élettelen oldatának. Az ásványvíz individuum;
individualitását fizikai és chemiai tulajdonsá-
gai, meg élettani hatása szabják meg”.

Lengyel Béla (1844–1913) vegyészprofesz-
szor, akadémikus 1872-tôl a pesti egyetemen a
gyógyszerészek kémiaoktatója. Több forrásvíz
elemzését elvégezte. 1884-ben Ásványvíz-
Vegyelemzô Intézetet alapítottak, hogy a ha-
zánk ásványvizeiben rejlô óriási tôkét jobban
ki lehessen használni. Az intézet mindössze
hat évig állt fenn. Vezetôje Lengyel Béla volt.
Az intézet feladata volt, hogy vízelemzéseket
végezzen, az ásványvízforrásokat idônként
meglátogassa, letöltésüket ellenôrizze, a für-
dôhelyek fejlesztésére javaslatot tegyen. Mû-
ködése alatt 27 ásványvíz elemzése készült el.
A gyógyszerészi szaklapok az intézet mûkö-
désérôl szóló dolgozatokat rendre közölték.

Az ásványvizeink korabeli gazdasági jelen-
tôségére jellemzô kimutatás a Révai Nagy Lexi-
kona export-import táblázata. Behozatalunk 8
országból 70–80 métermázsa gyógyvíz. Kivite-
lünk 42 országba évi 220–230 métermázsa. A
kiviteli helyek között ott találjuk Ausztráliát,
Dél-Amerika államait, távol-keleti országok
sorát, Indiát stb.

Ilosvay Lajos (Dés, 1851 – Budapest, 1936)
gyógyszerész, mûegyetemi tanár, az MTA tag-
ja és alelnöke volt. Több gyógyforrás analízisét
készítette el. A torjai büdösbarlang levegô-
jének kémiai és fizikai vizsgálatával is foglal-
kozott 1896-ban.

A gyakorló gyógyszerészek közül a század
második felében Scherfel Aurél (1835–1888)
felkai gyógyszerész munkássága a leggazda-
gabb. A Magas-Tátra és a Szepesség flórájának
leírója. A felkai Tátra-múzeum létrehozója és
elsô igazgatója volt. A növények leírása mel-
lett a Tátra-vidék ásványvizeit elemezte jól fel-
szerelt laboratóriumában. A bécsi és a buda-
pesti gyógyszerészeti kiállításon kétszer is
nagy elismerésben részesült a Tátra-vidék fló-
rájának és ásványvizeinek bemutatásáért.
1864–1894 között 17 közleménye jelent meg a
vízanalíziseirôl.

Az MGYT értesítôje 1928-ban így emlékezett
rá: „Scherfel élete és mûködése fényesen bizo-
nyító példája annak, hogy egy gyógyszerész

minden tudományos intézet nélkül, a maga
patikája laboratóriumában is tud maradandó
alkotásokat létrehozni, melyek nevét halhatat-
lanná, emlékét pedig áldottá teszik” (Corni-
desz Károly: Scherfel V. Aurél emlékezete.
MGYT Ért. IV. 1928, 5, 277–280).

Winkler Lajos (1863–1939) gyógyszerész, hí-
res tudós, egyetemi tanár, akadémikus, gyógy-
szerkönyvszerkesztô. A klasszikus analízis fej-
lesztésének a 20. században legnagyobb
képviselôje. A térfogatos analízist és a gravi-
metriát gazdagította új eljárásaival. Ô írta
Lunge és Berl alapvetô kémiai analitikai köny-
vének a vízzel foglalkozó részét. Az ásványvi-
zek elemzése vezette ôt a módszerei kidolgo-
zásához. Gáznemû és illékony vegyületek, kü-
lönféle elemek egymás melletti meghatározá-
sa fûzôdik a nevéhez. Ezekre ráismerünk, ha
csak vízvizsgálatainak címeit áttekintjük:

A jódnak ásványvizekben való meghatáro-
zása. 1887. (jodometria)

A vízben föloldott oxygén mennyiségi meg-
határozása. 1888.

Ammónia és szénsav meghatározása a ter-
mészetes vizekben. 1899.

A természetes vizekben foglalt Calcium és
Magnesium meghatározásáról. 1901.

A természetes vizekben oldott gázok meg-
határozása. 1901.

A természetes vízben foglalt ammónia, salét-
romsav és salétromossav meghatározása. 1901.

Természetes vizek Chlor-tartalmának meg-
határozása. 1901.

A természetes vizek szénsav-tartalmának
meghatározásáról. 1901.

Kis mennyiségû Hydrogen-sulfid meghatá-
rozása természetes vizekben. 1901.

A természetes vizek reducáló képességének
meghatározásáról. 1903.

Az analitikát nem annyira tudománynak,
mint inkább mûvészetnek tekintette. Zseniális
eljárásai is erre utalnak, és mindezt a termé-
szetes vizek titkainak megfejtésével kapcsolat-
ban tette.

Karlovszky Geyza (1860–1936 ) ismert szak-
író, lapszerkesztô 1888-ban lefordította és ki-
adta Bunsen könyvét Útmutatás az ásványvizek
elemzéséhez címmel.

Molnár János (1814–1885) a Szent János Kór-
ház gyógyszertárának gondnoka, jeles kémi-
kus, „Pest város törvényszéki vegyésze” (1869-
tôl). 1846–1883 között jelentek meg munkái.
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Számos bel-és külföldi tudományos társaság
tagjául választotta. Elsô gyógyszerész akadé-
mikusunk. Az elsô magyar nyelvû gyógysze-
részszaklap, a Gyógyszerészi Hírlap megindító-
ja 1848 augusztusában. Két gyógyvízanalízisé-
rôl is tudunk, bár azokat nem publikálta. A
Nyitra megyei Büdöskô és a világhírû Pöstyén
fürdô vizeit analizálta. A Gyógyszerészi Hírlap-
ból megtudjuk, hogy már 1848-ban létezett
Pesten „természetvizsgálók illetô osztálya”,
ahová ásványvizet és ásatási anyagot lehetett
küldeni közérdekbôl való megvizsgálásra.
Mittermayer Ferenc (1784–1828) szombathelyi
gyógyszerész és városbíró 1824-ben Sóskút ás-
ványvizérôl értekezett. Dr. Wágner Dániel
(1800–1890) pesti gyógyszerész az elsô gyógy-
szervegyészeti gyár megalapítója, 1848-as hí-
res reformjaink kidolgozója. Tudományos
munkássága két nagy területen volt kiemelke-
dô, a botanikában és a kémiában. Az 1834-tôl
1863-ig foglalkozott gyógyvízanalízissel.
Eredményeit kezdetben az Orvosi Tárban pub-
likálta. Megvizsgálta a Garam völgyében fek-
vô Szliács, a szlavóniai Daruvár és Lipik 64 fo-
kos hôforrását, Zólyom megye, Buda és a Vas
megyei Tarcsa híres ásványvizeit. A mestersé-
ges ásványvizekkel is foglalkozott. Wágner a
vízben oldott gázoknak igen nagy fontosságot
tulajdonított a gyógyvíz hatása szempontjá-
ból.

A hazai gyógyvízanalízis következô nagy és
klasszikus korszaka az 1860-as évektôl
kezdôdött. A gazdasági fellendülés, vasutak,
utak és szállodák építése fürdôkultúránk vi-
rágkorát hozta. A természettudományok roha-
mosan szaporodó új eredményei az orvos- és
gyógyszerészi tudományokban, így a gyógy-
vízvizsgálat és -felhasználás területén is jelent-
keztek. A kémiai analízis fejlôdése szükségsze-
rûvé tette, hogy a század második felében is-
mét megvizsgáljanak minden forrást.

A kémia és botanika tudományának fejlesz-
tése és gyakorlati alkalmazása az orvosok he-
lyett egyre inkább a gyógyszerészek feladatá-
vá vált. A gyógyvízvizsgálatokat elsôsorban
gyógyszerészek végezték. A gyógyszerészeket
oktató kémiaprofesszorok – mint Than Károly,
Hankó Vilmos, Ilosvay Lajos, Lengyel Béla,
Winkler Lajos és mások – tudományos mun-
kássága szorosan kötôdött az ásványvizek
analíziséhez.

A hatvanas évektôl meginduló gyógyszeré-

szi szaksajtó különös figyelmet fordított a
gyógyfürdôkrôl és gyógyforrásokról szóló hí-
rekre és vízvizsgálatokra. A Gyógyszerészi Heti-
lapban találjuk a legtöbb dolgozatot,
1862–1906 között 40-et.

Than Károly munkássága meghatározta a
korszak vízanalíziseinek színvonalát. Than
Károly (1834–1908) 1864-ben javasolta a vilá-
gon elsôként, hogy az ásványvízelemzések
eredményét ne sókká csoportosítva adják
meg, hanem az elemzésnél kapott alkatrészek
mennyiségében vagy ezen alkatrészek egyen-
értékének százalékában. Than Károly ezt a
megállapítását évtizedekkel az Arrhenius-féle
ionelmélet megalkotása elôtt tette. A svéd Arr-
henius késôbb Nobel-díjat kapott munkássá-
gáért. Than Károly eljárását és elsôségét elis-
merték, késôbb nemzetközileg elterjedt, ma is
ezt használjuk. Than Károly ezt a világhírûvé
lett javaslatát „Az ásványvizek vegyelemzésé-
nek összeállításáról” címen 1864-ben a Ma-
gyar Orvosok és Természetvizsgálók Nagy-
gyûlésén Marosvásárhelyt tette. Elôadásából
idézem a következôket: „Ha az ásványvizek
vegyelemzésének szokásos összeállítási mo-
dorát kellô tárgyilagossággal bírálat alá
vesszük, azon meggyôzôdésre jutunk, hogy
ezen összeállítások a vizeknek valódi alkatát
nemcsak ki nem fejezik, hanem e helyett oly
képzelt alkatot tárnak elénkbe, mely a legtöbb
alkatrészt illetôleg mind minôségi, mind
mennyiségi tekintetben határozottan téves.”

Állítását az állandó súlyviszonyú vegyüle-
tek és a változó súlyviszonyú keverékek pél-
dájával vezette le. Az ásványvizeket különféle
sók vízben oldott keverékének tekintette.

Than így magyarázott az ionok és a disszo-
ciáció ismerete elôtti években. Javaslata: „Fe-
jeztessenek ki minden egyes elemi alkatré-
szeknek azon mennyiségei, melyek 1000 súly-
rész vízben foglaltatnak, úgy mint azok az
elemzés közvetlen adataiból kiszámíttatnak, a
nélkül, hogy egymás közt képzelt sókká len-
nének felosztva.”

A 19. században a vízanalízis olyan mértékû
tökéletességre jut, hogy napjainkban is az ak-
kori eredményekkel minôsítik legtöbb gyógy-
vizünket.

Hankó Vilmos (Parajd, 1854 – Budapest,
1923) egyetemi tanár, akadémikus, a balneoló-
gia egyesület elnöke. A század végén minden
forgalomba került forrás vizét ellenôrizte. 1897-
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ben 65-féle ásványvíz volt kereskedelmi forga-
lomban. Hankó Vilmos szorgalmazta a vizek
bakteriológiai vizsgálatát is. Vallotta, hogy „az
ásványvizet nem tekinthetjük a gázok és sók
élettelen oldatának. Az ásványvíz individuum;
individualitását fizikai és chemiai tulajdonsá-
gai, meg élettani hatása szabják meg”.

Lengyel Béla (1844–1913) vegyészprofesz-
szor, akadémikus 1872-tôl a pesti egyetemen a
gyógyszerészek kémiaoktatója. Több forrásvíz
elemzését elvégezte. 1884-ben Ásványvíz-
Vegyelemzô Intézetet alapítottak, hogy a ha-
zánk ásványvizeiben rejlô óriási tôkét jobban
ki lehessen használni. Az intézet mindössze
hat évig állt fenn. Vezetôje Lengyel Béla volt.
Az intézet feladata volt, hogy vízelemzéseket
végezzen, az ásványvízforrásokat idônként
meglátogassa, letöltésüket ellenôrizze, a für-
dôhelyek fejlesztésére javaslatot tegyen. Mû-
ködése alatt 27 ásványvíz elemzése készült el.
A gyógyszerészi szaklapok az intézet mûkö-
désérôl szóló dolgozatokat rendre közölték.

Az ásványvizeink korabeli gazdasági jelen-
tôségére jellemzô kimutatás a Révai Nagy Lexi-
kona export-import táblázata. Behozatalunk 8
országból 70–80 métermázsa gyógyvíz. Kivite-
lünk 42 országba évi 220–230 métermázsa. A
kiviteli helyek között ott találjuk Ausztráliát,
Dél-Amerika államait, távol-keleti országok
sorát, Indiát stb.

Ilosvay Lajos (Dés, 1851 – Budapest, 1936)
gyógyszerész, mûegyetemi tanár, az MTA tag-
ja és alelnöke volt. Több gyógyforrás analízisét
készítette el. A torjai büdösbarlang levegô-
jének kémiai és fizikai vizsgálatával is foglal-
kozott 1896-ban.

A gyakorló gyógyszerészek közül a század
második felében Scherfel Aurél (1835–1888)
felkai gyógyszerész munkássága a leggazda-
gabb. A Magas-Tátra és a Szepesség flórájának
leírója. A felkai Tátra-múzeum létrehozója és
elsô igazgatója volt. A növények leírása mel-
lett a Tátra-vidék ásványvizeit elemezte jól fel-
szerelt laboratóriumában. A bécsi és a buda-
pesti gyógyszerészeti kiállításon kétszer is
nagy elismerésben részesült a Tátra-vidék fló-
rájának és ásványvizeinek bemutatásáért.
1864–1894 között 17 közleménye jelent meg a
vízanalíziseirôl.

Az MGYT értesítôje 1928-ban így emlékezett
rá: „Scherfel élete és mûködése fényesen bizo-
nyító példája annak, hogy egy gyógyszerész

minden tudományos intézet nélkül, a maga
patikája laboratóriumában is tud maradandó
alkotásokat létrehozni, melyek nevét halhatat-
lanná, emlékét pedig áldottá teszik” (Corni-
desz Károly: Scherfel V. Aurél emlékezete.
MGYT Ért. IV. 1928, 5, 277–280).

Winkler Lajos (1863–1939) gyógyszerész, hí-
res tudós, egyetemi tanár, akadémikus, gyógy-
szerkönyvszerkesztô. A klasszikus analízis fej-
lesztésének a 20. században legnagyobb
képviselôje. A térfogatos analízist és a gravi-
metriát gazdagította új eljárásaival. Ô írta
Lunge és Berl alapvetô kémiai analitikai köny-
vének a vízzel foglalkozó részét. Az ásványvi-
zek elemzése vezette ôt a módszerei kidolgo-
zásához. Gáznemû és illékony vegyületek, kü-
lönféle elemek egymás melletti meghatározá-
sa fûzôdik a nevéhez. Ezekre ráismerünk, ha
csak vízvizsgálatainak címeit áttekintjük:

A jódnak ásványvizekben való meghatáro-
zása. 1887. (jodometria)

A vízben föloldott oxygén mennyiségi meg-
határozása. 1888.

Ammónia és szénsav meghatározása a ter-
mészetes vizekben. 1899.

A természetes vizekben foglalt Calcium és
Magnesium meghatározásáról. 1901.

A természetes vizekben oldott gázok meg-
határozása. 1901.

A természetes vízben foglalt ammónia, salét-
romsav és salétromossav meghatározása. 1901.

Természetes vizek Chlor-tartalmának meg-
határozása. 1901.

A természetes vizek szénsav-tartalmának
meghatározásáról. 1901.

Kis mennyiségû Hydrogen-sulfid meghatá-
rozása természetes vizekben. 1901.

A természetes vizek reducáló képességének
meghatározásáról. 1903.

Az analitikát nem annyira tudománynak,
mint inkább mûvészetnek tekintette. Zseniális
eljárásai is erre utalnak, és mindezt a termé-
szetes vizek titkainak megfejtésével kapcsolat-
ban tette.

Karlovszky Geyza (1860–1936 ) ismert szak-
író, lapszerkesztô 1888-ban lefordította és ki-
adta Bunsen könyvét Útmutatás az ásványvizek
elemzéséhez címmel.

Molnár János (1814–1885) a Szent János Kór-
ház gyógyszertárának gondnoka, jeles kémi-
kus, „Pest város törvényszéki vegyésze” (1869-
tôl). 1846–1883 között jelentek meg munkái.
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Számos bel-és külföldi tudományos társaság
tagjául választotta. Elsô gyógyszerész akadé-
mikusunk. Az elsô magyar nyelvû gyógysze-
részszaklap, a Gyógyszerészi Hírlap megindító-
ja 1848 augusztusában. Két gyógyvízanalízisé-
rôl is tudunk, bár azokat nem publikálta. A
Nyitra megyei Büdöskô és a világhírû Pöstyén
fürdô vizeit analizálta. A Gyógyszerészi Hírlap-
ból megtudjuk, hogy már 1848-ban létezett
Pesten „természetvizsgálók illetô osztálya”,
ahová ásványvizet és ásatási anyagot lehetett
küldeni közérdekbôl való megvizsgálásra.
Mittermayer Ferenc (1784–1828) szombathelyi
gyógyszerész és városbíró 1824-ben Sóskút ás-
ványvizérôl értekezett. Dr. Wágner Dániel
(1800–1890) pesti gyógyszerész az elsô gyógy-
szervegyészeti gyár megalapítója, 1848-as hí-
res reformjaink kidolgozója. Tudományos
munkássága két nagy területen volt kiemelke-
dô, a botanikában és a kémiában. Az 1834-tôl
1863-ig foglalkozott gyógyvízanalízissel.
Eredményeit kezdetben az Orvosi Tárban pub-
likálta. Megvizsgálta a Garam völgyében fek-
vô Szliács, a szlavóniai Daruvár és Lipik 64 fo-
kos hôforrását, Zólyom megye, Buda és a Vas
megyei Tarcsa híres ásványvizeit. A mestersé-
ges ásványvizekkel is foglalkozott. Wágner a
vízben oldott gázoknak igen nagy fontosságot
tulajdonított a gyógyvíz hatása szempontjá-
ból.

A hazai gyógyvízanalízis következô nagy és
klasszikus korszaka az 1860-as évektôl
kezdôdött. A gazdasági fellendülés, vasutak,
utak és szállodák építése fürdôkultúránk vi-
rágkorát hozta. A természettudományok roha-
mosan szaporodó új eredményei az orvos- és
gyógyszerészi tudományokban, így a gyógy-
vízvizsgálat és -felhasználás területén is jelent-
keztek. A kémiai analízis fejlôdése szükségsze-
rûvé tette, hogy a század második felében is-
mét megvizsgáljanak minden forrást.

A kémia és botanika tudományának fejlesz-
tése és gyakorlati alkalmazása az orvosok he-
lyett egyre inkább a gyógyszerészek feladatá-
vá vált. A gyógyvízvizsgálatokat elsôsorban
gyógyszerészek végezték. A gyógyszerészeket
oktató kémiaprofesszorok – mint Than Károly,
Hankó Vilmos, Ilosvay Lajos, Lengyel Béla,
Winkler Lajos és mások – tudományos mun-
kássága szorosan kötôdött az ásványvizek
analíziséhez.

A hatvanas évektôl meginduló gyógyszeré-

szi szaksajtó különös figyelmet fordított a
gyógyfürdôkrôl és gyógyforrásokról szóló hí-
rekre és vízvizsgálatokra. A Gyógyszerészi Heti-
lapban találjuk a legtöbb dolgozatot,
1862–1906 között 40-et.

Than Károly munkássága meghatározta a
korszak vízanalíziseinek színvonalát. Than
Károly (1834–1908) 1864-ben javasolta a vilá-
gon elsôként, hogy az ásványvízelemzések
eredményét ne sókká csoportosítva adják
meg, hanem az elemzésnél kapott alkatrészek
mennyiségében vagy ezen alkatrészek egyen-
értékének százalékában. Than Károly ezt a
megállapítását évtizedekkel az Arrhenius-féle
ionelmélet megalkotása elôtt tette. A svéd Arr-
henius késôbb Nobel-díjat kapott munkássá-
gáért. Than Károly eljárását és elsôségét elis-
merték, késôbb nemzetközileg elterjedt, ma is
ezt használjuk. Than Károly ezt a világhírûvé
lett javaslatát „Az ásványvizek vegyelemzésé-
nek összeállításáról” címen 1864-ben a Ma-
gyar Orvosok és Természetvizsgálók Nagy-
gyûlésén Marosvásárhelyt tette. Elôadásából
idézem a következôket: „Ha az ásványvizek
vegyelemzésének szokásos összeállítási mo-
dorát kellô tárgyilagossággal bírálat alá
vesszük, azon meggyôzôdésre jutunk, hogy
ezen összeállítások a vizeknek valódi alkatát
nemcsak ki nem fejezik, hanem e helyett oly
képzelt alkatot tárnak elénkbe, mely a legtöbb
alkatrészt illetôleg mind minôségi, mind
mennyiségi tekintetben határozottan téves.”

Állítását az állandó súlyviszonyú vegyüle-
tek és a változó súlyviszonyú keverékek pél-
dájával vezette le. Az ásványvizeket különféle
sók vízben oldott keverékének tekintette.

Than így magyarázott az ionok és a disszo-
ciáció ismerete elôtti években. Javaslata: „Fe-
jeztessenek ki minden egyes elemi alkatré-
szeknek azon mennyiségei, melyek 1000 súly-
rész vízben foglaltatnak, úgy mint azok az
elemzés közvetlen adataiból kiszámíttatnak, a
nélkül, hogy egymás közt képzelt sókká len-
nének felosztva.”

A 19. században a vízanalízis olyan mértékû
tökéletességre jut, hogy napjainkban is az ak-
kori eredményekkel minôsítik legtöbb gyógy-
vizünket.

Hankó Vilmos (Parajd, 1854 – Budapest,
1923) egyetemi tanár, akadémikus, a balneoló-
gia egyesület elnöke. A század végén minden
forgalomba került forrás vizét ellenôrizte. 1897-
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Szerteágazó szakirodalmi munkásságából ki-
emelkednek törvényszéki vegyelemzései és
vízanalízisei. Több mint 40 hazai ásvány-
vízelemzés eredményét tette közzé. Gyógy-
szertárában jól felszerelt laboratóriuma volt:
színképanalízist is végzett. Buda és Pest artézi
kútjai, hideg és meleg forrásvizei, Alap, Bik-
szád, Panlova, Szolyva, Ajnácskô, Nagyig-
mánd, Vichnye, Szinnye-Lipótz, Luch, Csík-
zsögöd stb. forrásait vizsgálta.

Schmidthauer Antal (1816–1888) komáromi
gyógyszerész fedezte fel 1862-ben Nagyig-
mánd határában az igmándi keserûvíz forrá-
sát. 1879-ben igmándi „ásványsóterményei-
ért” bronzérmet kapott a székesfehérvári or-
szágos kiállításon.

Szilárd Béla (1884–1926) gyógyszerész Len-
gyel Béla mûegyetemi intézetének tanársegé-
de, Weszelszky Gyula (1872–1940) gyógysze-
résszel együtt a hazai radiokémia úttörôje.

A radioaktív sugárzást Becquerel 1896-ban
fedezte fel. Szilárd Béla már 1905-ben vizsgál-
ta és kimutatta az igmándi keserûvíz radioak-
tivitását. Ugyanebben az évben a radioaktív
sugárzások biológiai hatásáról és a radioaktív
gyógyszerekrôl értekezett. 1906-ban közölte a
Gyógyszerészi Közlönyben „A rádium kimutatá-
sa forrásvizekben” címû dolgozatát. A víz ra-
dioaktivitásának kimutatásához abból indult
ki, hogy ha „a víz radioaktív, rendszerint ra-
dioaktív a forrásban elôforduló iszap is”. Ezt
szobahômérsékleten megszárította, és porrá
dörzsölte. Sötétkamrában fényérzékeny le-
mezre vékony papírt helyezett, arra pedig
fémtárgyakat, például érméket rakott. Az egé-
szet 2 mm vastagon behintette az iszap porá-
val, és 5-6 napig félretette a jól elzárt sötét do-
bozba. Ezután elôhívta a lemezt. „Ha az iszap
radioaktív volt, úgy a lemez sötét lesz, és vilá-
gos folttokként tûnnek elô az alkalmazott fém-
tárgyak sziluettjei.” A hibalehetôségekre is fel-
hívta Szilárd Béla a figyelmet: a víz kénhidro-
gén-tartalma és más zavaró tényezôk lehet-
nek, vagy ha ez a módszer nem vezet ered-
ményre, akkor elektroszkópos vizsgálattal

dönthetô el a radioaktivitás. 1909-ben a Gyógyá-
szat lapjain hosszú összefoglaló tanulmányt
tett közzé: „Az ásványvizek meg a levegô ra-
dioaktivitásáról és annak jelentôségérôl”.

Végezetül megemlékezünk a Békés megyei
vízelemzô gyógyszerészekrôl is. Kiss Ferenc
szeghalmi gyógyszerésznek 1863-ban jelent
meg dolgozata „A várhelyi keserûvíz vegy-
bontásáról” címmel a Gyógyszerészi Hetilap-
ban. Várhely-puszta Szeghalom határában
van. Az ásott kút vizét igen részletes vizsgálat-
nak vetette alá. Eljárásait és eredményeit köz-
zétette. Fia, ifjabb Kiss Ferenc szintén szeghal-
mi gyógyszerész „Az orosházai Gyapáros tó-
vizrôl” címen értekezett 1885-ben. A víz jód-
tartalmát az Alföld területén található egykori
tengernek és az azt követô rétegképzô-
déseknek tulajdonította.

Ezen áttekintésbôl is kirajzolódott, hogy a
vízanalízisek és a gyógyszerkémia fejlesztése
ugyanazon tudósaink nevéhez fûzôdik.
Gyógyszerkönyveink rangját egy tudós-tanít-
ványi sorozat nevei fémjelzik: Than, Winkler,
Schulek professzorokéi. Az ásványvíz-analízis
iránti elkötelezettség is így szállt mesterrôl ta-
nítványra. A felvázolt történelmi sor alapján
természetesnek tarthatjuk, hogy az 1920-as
években az Országos Közegészségügyi Intézet
Kémiai Osztálya Schulek Elemér vezetésével
ásványvíz- és ivóvíz-analíziseket végzett.
1927-ben ezek száma nagyobb volt, mint a
gyógyszervizsgálatok száma.

Vázlatosan áttekintettük a gyógyvízügy és a
gyógyszerészet kapcsolatát. Nemzeti kin-
csünk értékének, minôségének kimutatásán
évszázadokon át gyógyszerészek is fáradoz-
tak. Kémiai tudományunk fejlôdéséhez a víz-
vizsgálatok is nagymértékben hozzájárultak.
Minden magyar gyógyszerész szívét büszke-
ség töltheti el, amikor a Kárpát-medence bár-
mely forrását felkeresi, fürdôjében idôzik, hi-
szen annak a víznek a titkait is gyógyszerész
eleink fürkészték.

DR. GRABARITS ISTVÁN

A Magyar Orvostörténelmi Társaság Orvosi Nu-
mizmatikai Szakosztályának hagyományos ôszi
ülésére 2007. november 24-én került sor a Sem-
melweis Orvostörténeti Múzeumban. Az össze-
jövetelek megszokott helyszínéül szolgáló ta-
nácsterem egy – a pestis ma is izgalmas kérdé-
seivel foglalkozó igen tartalmas és kiválóan
megrendezett – kiállítás miatt foglalt volt. A
mintegy 40 fôs hallgatóság számára így csak
egy jóval kisebb terem állt rendelkezésre.
Ez sajnálatos módon némi zsúfoltsá-
got eredményezett, de végül is nem
zavarta sem az elôadókat, sem pe-
dig az érdeklôdôket.

Az elnöki köszöntô és bevezetô
után a hivatalos program dr. Vér-
tes László két rövid elôadásával
indult. Az elsôben a hajdúszo-
boszlói Hôgyes Endre Gimnázium
jubileumi Hôgyes-plakettjének egy
eddig ismeretlen változatára hívta fel
a figyelmet, a másodikban Horváth
Sándor éremmûvész alkotásaival is-
mertette meg a hallgatóságot. Mindkét elôadá-
sát a tôle megszokott alaposság, szakmai igé-
nyesség és élvezetes stílus jellemezte. Külön
örömünkre szolgált, hogy meghívta Horváth
Sándor éremmûvészt is, aki – hagyományaink-
nak megfelelôen – lehetôséget kapott a szemé-
lyes bemutatkozásra is. A megtekintésre közre-
adott szép érmei közül az orvosi és az irodalmi,
többségükben portrés érmek nyerték meg elsô-
sorban a hallgatóság tetszését.

A második elôadó szakosztályunk alelnöke,
dr. Bóna Endre volt. „Szent-Györgyi Albert em-
lékezete érmeken” címû elôadásában a Nobel-
díjas professzorról készült érmeket ismertette.
Az elôadó a kérdés kétségkívül leghivatottabb
ismerôje és ismertetôje, aki most is bizonyított!

Elôadásának célja elsôsorban a professzor ér-
meken megjelenített „arcainak” a bemutatása és
elemzése volt. Az elmúlt évtizedekben készült
43, Szent-Györgyit ábrázoló érmet 26 mûvész
készítette. Nagy élmény volt az egyes mûvé-

szek egymástól olykor jelentôsen eltérô látás-
módját és az ugyancsak eltérô, sajátos, de a meg-
határozó arcvonásokat ennek ellenére mégis
minden érmen hûen megörökítô ábrázolását egy
csokorban látni, s közben a hivatott szakértô lé-
nyegre törô és pontos magyarázatát hallgatni.

Harmadik elôadónk dr. Csoma Zsigmondné,
szakosztályunk titkára volt, aki a Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum éremgyûjteményének

néhány újabb szerzeményét mutatta be.
Az ismertetett szép érmek közül

Cyranski Mária 1982-ben készült
Hetényi-érmét (a Magyar Diabé-
tesz Társaság pályadíját) és a Bu-
davári (I. kerületi) Önkormány-
zat Semmelweis-díját (Kampfl
József, 2006) külön is érdemes

megemlítenünk.
Az elôadások sorát dr. Mészáros

M. János Az állatorvos-képzés 1818-tól
2004-ig elhunyt tanárainak és elôadóinak
sírjai címû, 2007-ben Budapesten
megjelent könyvének a bemutatója

zárta. A kötetet a szerzô ismertette, aki az állat-
orvosi numizmatika legszakavatottabb kutatója
és szakírója. Jelenleg mint állatorvos-történész
mutatkozott be. Gazdagon illusztrált, gondosan
szerkesztett könyvében sokéves kutatómunka
eredményeként 145 állatorvos elôdnek állít ma-
radandó emléket. A munkának numizmatikai
vonatkozásai is vannak, így érthetô, hogy az
Orvosi Numizmatikai Szakosztály örömmel tett
eleget azok kérésének, akik a könyvet már is-
merhették, s javasolták bemutatását.

Az elôadásokat számos hozzászólás és kiegé-
szítés követte. Az ülés hivatalos programjának
lezárása után – hasonlóan az eddigi összejöve-
teleinkhez – most is lehetôségünk nyílt kötetlen
baráti beszélgetésekre, szakmai eszmecserékre.

A szakosztály következô, tavaszi ülésére 2008
áprilisában kerül majd sor. A részletes meghívót
az Orvosi Hetilapban is közzé fogjuk tenni.

DR. JAKÓ JÁNOS

80 éve, 1928. február 26-án, vasárnap (!) délelôtt 11 órakor alakult meg a Magyar Or-
vosok Rheuma Egyesülete (MORE), a mai Magyar Reumatológusok Egyesülete (MRE)
jogelôdje, mint „a Nemzetközi Rheuma Ellen Küzdô Egyesület magyar fiókegyesülete”.

Az Orvosi Numizmatikai 
Szakosztály életébôl

Szent-Györgyi Albert-érem.
Készítette Lapis András
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szertárában jól felszerelt laboratóriuma volt:
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kútjai, hideg és meleg forrásvizei, Alap, Bik-
szád, Panlova, Szolyva, Ajnácskô, Nagyig-
mánd, Vichnye, Szinnye-Lipótz, Luch, Csík-
zsögöd stb. forrásait vizsgálta.

Schmidthauer Antal (1816–1888) komáromi
gyógyszerész fedezte fel 1862-ben Nagyig-
mánd határában az igmándi keserûvíz forrá-
sát. 1879-ben igmándi „ásványsóterményei-
ért” bronzérmet kapott a székesfehérvári or-
szágos kiállításon.

Szilárd Béla (1884–1926) gyógyszerész Len-
gyel Béla mûegyetemi intézetének tanársegé-
de, Weszelszky Gyula (1872–1940) gyógysze-
résszel együtt a hazai radiokémia úttörôje.

A radioaktív sugárzást Becquerel 1896-ban
fedezte fel. Szilárd Béla már 1905-ben vizsgál-
ta és kimutatta az igmándi keserûvíz radioak-
tivitását. Ugyanebben az évben a radioaktív
sugárzások biológiai hatásáról és a radioaktív
gyógyszerekrôl értekezett. 1906-ban közölte a
Gyógyszerészi Közlönyben „A rádium kimutatá-
sa forrásvizekben” címû dolgozatát. A víz ra-
dioaktivitásának kimutatásához abból indult
ki, hogy ha „a víz radioaktív, rendszerint ra-
dioaktív a forrásban elôforduló iszap is”. Ezt
szobahômérsékleten megszárította, és porrá
dörzsölte. Sötétkamrában fényérzékeny le-
mezre vékony papírt helyezett, arra pedig
fémtárgyakat, például érméket rakott. Az egé-
szet 2 mm vastagon behintette az iszap porá-
val, és 5-6 napig félretette a jól elzárt sötét do-
bozba. Ezután elôhívta a lemezt. „Ha az iszap
radioaktív volt, úgy a lemez sötét lesz, és vilá-
gos folttokként tûnnek elô az alkalmazott fém-
tárgyak sziluettjei.” A hibalehetôségekre is fel-
hívta Szilárd Béla a figyelmet: a víz kénhidro-
gén-tartalma és más zavaró tényezôk lehet-
nek, vagy ha ez a módszer nem vezet ered-
ményre, akkor elektroszkópos vizsgálattal

dönthetô el a radioaktivitás. 1909-ben a Gyógyá-
szat lapjain hosszú összefoglaló tanulmányt
tett közzé: „Az ásványvizek meg a levegô ra-
dioaktivitásáról és annak jelentôségérôl”.

Végezetül megemlékezünk a Békés megyei
vízelemzô gyógyszerészekrôl is. Kiss Ferenc
szeghalmi gyógyszerésznek 1863-ban jelent
meg dolgozata „A várhelyi keserûvíz vegy-
bontásáról” címmel a Gyógyszerészi Hetilap-
ban. Várhely-puszta Szeghalom határában
van. Az ásott kút vizét igen részletes vizsgálat-
nak vetette alá. Eljárásait és eredményeit köz-
zétette. Fia, ifjabb Kiss Ferenc szintén szeghal-
mi gyógyszerész „Az orosházai Gyapáros tó-
vizrôl” címen értekezett 1885-ben. A víz jód-
tartalmát az Alföld területén található egykori
tengernek és az azt követô rétegképzô-
déseknek tulajdonította.

Ezen áttekintésbôl is kirajzolódott, hogy a
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évszázadokon át gyógyszerészek is fáradoz-
tak. Kémiai tudományunk fejlôdéséhez a víz-
vizsgálatok is nagymértékben hozzájárultak.
Minden magyar gyógyszerész szívét büszke-
ség töltheti el, amikor a Kárpát-medence bár-
mely forrását felkeresi, fürdôjében idôzik, hi-
szen annak a víznek a titkait is gyógyszerész
eleink fürkészték.

DR. GRABARITS ISTVÁN

A Magyar Orvostörténelmi Társaság Orvosi Nu-
mizmatikai Szakosztályának hagyományos ôszi
ülésére 2007. november 24-én került sor a Sem-
melweis Orvostörténeti Múzeumban. Az össze-
jövetelek megszokott helyszínéül szolgáló ta-
nácsterem egy – a pestis ma is izgalmas kérdé-
seivel foglalkozó igen tartalmas és kiválóan
megrendezett – kiállítás miatt foglalt volt. A
mintegy 40 fôs hallgatóság számára így csak
egy jóval kisebb terem állt rendelkezésre.
Ez sajnálatos módon némi zsúfoltsá-
got eredményezett, de végül is nem
zavarta sem az elôadókat, sem pe-
dig az érdeklôdôket.

Az elnöki köszöntô és bevezetô
után a hivatalos program dr. Vér-
tes László két rövid elôadásával
indult. Az elsôben a hajdúszo-
boszlói Hôgyes Endre Gimnázium
jubileumi Hôgyes-plakettjének egy
eddig ismeretlen változatára hívta fel
a figyelmet, a másodikban Horváth
Sándor éremmûvész alkotásaival is-
mertette meg a hallgatóságot. Mindkét elôadá-
sát a tôle megszokott alaposság, szakmai igé-
nyesség és élvezetes stílus jellemezte. Külön
örömünkre szolgált, hogy meghívta Horváth
Sándor éremmûvészt is, aki – hagyományaink-
nak megfelelôen – lehetôséget kapott a szemé-
lyes bemutatkozásra is. A megtekintésre közre-
adott szép érmei közül az orvosi és az irodalmi,
többségükben portrés érmek nyerték meg elsô-
sorban a hallgatóság tetszését.

A második elôadó szakosztályunk alelnöke,
dr. Bóna Endre volt. „Szent-Györgyi Albert em-
lékezete érmeken” címû elôadásában a Nobel-
díjas professzorról készült érmeket ismertette.
Az elôadó a kérdés kétségkívül leghivatottabb
ismerôje és ismertetôje, aki most is bizonyított!

Elôadásának célja elsôsorban a professzor ér-
meken megjelenített „arcainak” a bemutatása és
elemzése volt. Az elmúlt évtizedekben készült
43, Szent-Györgyit ábrázoló érmet 26 mûvész
készítette. Nagy élmény volt az egyes mûvé-

szek egymástól olykor jelentôsen eltérô látás-
módját és az ugyancsak eltérô, sajátos, de a meg-
határozó arcvonásokat ennek ellenére mégis
minden érmen hûen megörökítô ábrázolását egy
csokorban látni, s közben a hivatott szakértô lé-
nyegre törô és pontos magyarázatát hallgatni.

Harmadik elôadónk dr. Csoma Zsigmondné,
szakosztályunk titkára volt, aki a Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum éremgyûjteményének

néhány újabb szerzeményét mutatta be.
Az ismertetett szép érmek közül

Cyranski Mária 1982-ben készült
Hetényi-érmét (a Magyar Diabé-
tesz Társaság pályadíját) és a Bu-
davári (I. kerületi) Önkormány-
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József, 2006) külön is érdemes

megemlítenünk.
Az elôadások sorát dr. Mészáros

M. János Az állatorvos-képzés 1818-tól
2004-ig elhunyt tanárainak és elôadóinak
sírjai címû, 2007-ben Budapesten
megjelent könyvének a bemutatója

zárta. A kötetet a szerzô ismertette, aki az állat-
orvosi numizmatika legszakavatottabb kutatója
és szakírója. Jelenleg mint állatorvos-történész
mutatkozott be. Gazdagon illusztrált, gondosan
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teleinkhez – most is lehetôségünk nyílt kötetlen
baráti beszélgetésekre, szakmai eszmecserékre.

A szakosztály következô, tavaszi ülésére 2008
áprilisában kerül majd sor. A részletes meghívót
az Orvosi Hetilapban is közzé fogjuk tenni.

DR. JAKÓ JÁNOS

80 éve, 1928. február 26-án, vasárnap (!) délelôtt 11 órakor alakult meg a Magyar Or-
vosok Rheuma Egyesülete (MORE), a mai Magyar Reumatológusok Egyesülete (MRE)
jogelôdje, mint „a Nemzetközi Rheuma Ellen Küzdô Egyesület magyar fiókegyesülete”.

Az Orvosi Numizmatikai 
Szakosztály életébôl

Szent-Györgyi Albert-érem.
Készítette Lapis András
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Mindegyik elmélet a régi emberi értékeket, a
hagyományos morált siratta el. Helyette felszí-
nes és hiú törekvéseket talált, amelyek hosz-
szabb, de gyakran már rövidebb távon is tulaj-
donképpen károsak az emberekre. Az ilyen el-
méleteket szívesen fogadták a volt szocialista
országokban is, hiszen a kapitalizmus által kel-
tett elidegenedés, elszemélytelenedés marxi
képét rajzolták meg.

Amint azóta kiderült, mindegyik divatos
felfogásban volt igazság, de a leírt trendek
igencsak rendszerfüggetlennek bizonyultak.
Például a volt szocialista rendszerekben is be-
indult a fogyasztási ôrület, még ha késôbben
is, és minden nyugati jelenség még nyilván-
valóbban és karikatúraszerûbben mutatkozott
meg a Szovjetunió felbomlása után a szocialis-
ta világban.

Az önszeretet, a narcizmus a társadalom-lé-
lektanban, a segítô szakmák elméleteiben ma-
radt meg aktuális problémaként. Mint az óko-
ri Narcissus esetében, az önimádat a mai em-
berben is kárt okozhat, a saját – idealizált –
képmásának kultuszába belebetegedhet, akár
súlyosan károsíthatja is önmagát. A Narcissus-
mondát Freud kapta fel. Elmélete szerint a li-
bidó, a szexuális energia képes a saját ént
„megszállni”, és akkor valamilyen hamis én-
kép és ebbôl eredôen hibás viselkedési cél-
rendszer alakul ki. Az ember saját hamis énjét
akarja kivetíteni környezetére. Elismerést, el-
fogadást, feltétel nélküli szeretetet vár, külön-
leges értéket tulajdonít, s az emberi relációk-
ban különleges jogokat igényel magának. Az
önszeretet belsô építménye mintegy burok-
ként veszi körül, és tartja távol másoktól. En-
nek következtében nem képes a megfelelô sze-
retetre, gyakran a kellô figyelemre se a másik
ember iránt. Gyakori a testi és lelki intimitás
zavara. Ez párkapcsolati és szexuális problé-
mákat okoz. A sajátos narcisztikus én igen sé-
rülékeny, hevesen reagál a mellôzésekre, az el-
hanyagolásra. Sok szerzô szerint a narciszti-
kus személyiségstruktúrák gyakorisága szere-
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Christopher Lasch amerikai író, publicista
1978-ban adta közre The Culture of Narcissism
címû könyvét. Nagy siker lett az angolszász
országokban. Az Európa Kiadó 1984-ben adta
ki magyar nyelven Az önimádat társadalma cí-
men. Nálunk is jelentôs figyelmet keltett.

Tézise szerint a nyugati ipari társadalmak,
különösen az Egyesült Államok az önszeretet
kultúráját fejlesztették ki, és így megváltozott
az emberek lelkülete és kapcsolati világa.

„Az önbecsülés mások elismerésének és tet-
szésnyilvánításának a függvénye lett és minô-
ségi változásokon ment át … Ma az emberek
olyan elismerésre vágynak, mely nem tetteik-
nek, hanem személyes tulajdonságaiknak szól.
Voltaképpen nem a megbecsülést kívánják,
inkább azt, hogy körülrajongják ôket. Nem
dicsôségre vágynak, hanem a hírnév csillogá-
sára, izgalmára. Inkább irigyeljék, semmint
tiszteljék ôket” (78–79).

A könyv a narcisztikus kultúra ismérvének
tekinti a sztárkultuszt, a fogyasztói lelkületet,
a szépség és a fiatalság kultuszát, az önértéke-
lés sikerekre, illetve elismerésre való építését,
a saját énnel való túlzott foglalkozást. Ennek
jegyében csökken a másik ember iránti érdek-
lôdés, gyengül a kötôdés és a szeretet, a telje-
sítmény helyett a látszat a lényeg.

Lasch kötete egyike volt a korszak számos
kultúra-, illetve társadalomkritikai kiadványá-
nak, amelyek mind jelentôs visszhangot vál-
tottak ki a közvéleményben, fôleg az Egyesült
Államokban. David Riesman A magányos tö-
meg címû munkája a nagymértékû individua-
lizálódást és a külsô elvárások által vezérelt vi-
selkedést emelte ki. A tömegkultúráról szóló
könyvek a média általi manipuláció általános-
ságát, egy White nevû szerzô Szervezeti ember
címû mûve pedig a munkahelyi túlalkalmaz-
kodást, önfeladást emelte ki. Késôbb jöttek az
inger-, illetve izgalomkeresés általános törek-
vésére rámutató írások. Ezek közül a legújabb
Ulrich Beck A kockázat-társadalom: út egy másik
modernitásba címû mûve.

A narcizmus szorításában
Lelki jelenségek az „önimádat társadalmában”

Nyugdíjba vonulásom adott kiindulópontot
az elhatározáshoz, hogy valamilyen aktivitást
a jövôben is kifejtsek. Akkoriban, ahogy emlé-
kezetem az elmúlt évtizedeken végigsiklott,
föltettem magamnak a kérdést: vajon volt-e ér-
telme a tudományos munkának, amellyel éle-
tem jelentôs részét eltöltöttem? A tudományos
munkát generáló állandó mentális aktivitás
jelentôsége kézzelfogható. De ha az anyagi ha-
szon oldaláról nézem, akkor bizony mást mu-
tat a mérleg, mert az idô ráment, de pénzt nem
hozott. Akkor gondoltam arra, hogy ismerete-
imbôl valamit aprópénzre kellene váltani, és
olyan módon kellene megközelíteni kísérleti
témákat, hogy az eredmény piacon értékesít-
hetô termékek elôállításához vezessen. Ebbôl
a koncepcióból született a SULFIVIT kénes
gyógyfürdô-koncentrátum kifejlesztése.

A SULFIVIT-ban a harkányi termálvíz ösz-
szetételét próbáltam modellezni a reumás és
bôrbetegségek kezelésére. A feladat kémiai is-
mereteket igényelt, de nem volt számomra ide-
gen, hiszen az igazgatás és a belosztály mellett
a kórház laboratóriumát is vezettem. A kezdet-
ben könnyûnek tûnô feladat – hogy a megfele-
lô ionokat egy oldatban összehozzam – elsô kí-
sérletei után kiderült, hogy komoly kihívással
kell megküzdeni. Problémaként jelentkezett a
kompatibilitás, nevezetesen, hogy milyen sók-
ból lehet olyan oldatot létrehozni, melyben az
egyes komponensek nem károsodnak, nincs
benne kicsapódás, továbbá hogy hogyan lehet
biztosítani a stabilitást. Ahogy a munkát el-
kezdtem, lakásom kémiai laborrá változott át,
poharak, lombikok, kémcsövek, pipetták és
vegyszerek foglalták el a cserépkandalló lapját,
az asztalt és az ablakpárkányokat. A legnehe-
zebb feladat az oldat stabilitásának – a szulfid-
koncentráció állandóságának – a biztosítása
volt, mivel az oldatban a hidrogénszulfid (H2S)
igen gyorsan bomlik, és a szulfid kénné oxidá-
lódik. A készítményben az esszenciális hatóe-
lem a két vegyértékû szulfid, amely a bôrön
keresztül, tehát a fürdôvízbôl is felszívódik. Az

elemi kén indifferens, a mozgásszervi terápiá-
ban hatástalan. Amikor a poliszulfidot vízben
oldottam, az oxidációs folyamat eredménye-
ként rövid idô múlva kicsapódott a kén.
Hosszas kísérletezés után sikerült megoldást
találni a szulfid stabilitásának hosszú évekre
szóló megôrzésére, ami ebben a tekintetben
nóvum, új felfedezésnek számít.

Miután az anyaggal elkészültem, arra gon-
doltam, hátravan még a feketeleves, azaz ah-
hoz, hogy eladható termék legyen belôle, végig
kell vinni az eljárást az engedélyezési hatóság
fórumain, vagyis az Országos Gyógyszerészeti
Intézet hivatalain. Beszéltem olyanokkal, akik
ezen a területen már rendelkeztek tapasztala-
tokkal, és nem láttak okot a túlzott bizakodás-
ra. De nem sokat teketóriáztam, fölvittem és
bemutattam az elsô „készítményemet”. Megle-
petésemre az OGYI-ban kedvezô fogadtatás-
ban részesültem, segítôkészséggel, a megoldá-
sok elôsegítésének a törekvésével találkoztam,
és végül a kész terméket mint gyógyhatású ké-
szítményt nyilvántartásba vették.

Úgy gondolom, a SULFIVIT-nak megvan a
jelentôsége és a helye a terápia arzenáljában. A
reumás-mozgásszervi panaszok kezelése óriá-
si feladatot ró az egészségügyi ellátásra. Eddig
páratlan lehetôséget kínált gyógyfürdôink ki-
használása, azonban ennek jövôbeli bizonyta-
lansága és sok beteg számára objektív körül-
mények miatt való elérhetetlensége (utazás,
költség, mozgáskorlátozottság) az alternatív
megoldások keresésére indít. Kitûnô lehetôsé-
get jelent a SULFIVIT, mert otthon, a fürdô-
kádban elôállítható belôle a kénes gyógyfür-
dô, amelyet a higiéniai vagy egyéb szempon-
tok miatt sokan elônyben részesítenek a nyil-
vános fürdôkkel szemben. A készítmény az
árát és könnyû elérhetôségét (gyógyszertár-
ban, gyógynövényboltban) tekintve azok szá-
mára is megoldást nyújt, akik egyébként a hi-
vatalos gyógyfürdôket nem engedhetik meg
maguknak.

DR. DEBRECENI LÁSZLÓ

SULFIVIT
Kénes gyógyfürdô-koncentrátum – egy új gyógyhatású készítmény
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nak, amelyek mind jelentôs visszhangot vál-
tottak ki a közvéleményben, fôleg az Egyesült
Államokban. David Riesman A magányos tö-
meg címû munkája a nagymértékû individua-
lizálódást és a külsô elvárások által vezérelt vi-
selkedést emelte ki. A tömegkultúráról szóló
könyvek a média általi manipuláció általános-
ságát, egy White nevû szerzô Szervezeti ember
címû mûve pedig a munkahelyi túlalkalmaz-
kodást, önfeladást emelte ki. Késôbb jöttek az
inger-, illetve izgalomkeresés általános törek-
vésére rámutató írások. Ezek közül a legújabb
Ulrich Beck A kockázat-társadalom: út egy másik
modernitásba címû mûve.

A narcizmus szorításában
Lelki jelenségek az „önimádat társadalmában”

Nyugdíjba vonulásom adott kiindulópontot
az elhatározáshoz, hogy valamilyen aktivitást
a jövôben is kifejtsek. Akkoriban, ahogy emlé-
kezetem az elmúlt évtizedeken végigsiklott,
föltettem magamnak a kérdést: vajon volt-e ér-
telme a tudományos munkának, amellyel éle-
tem jelentôs részét eltöltöttem? A tudományos
munkát generáló állandó mentális aktivitás
jelentôsége kézzelfogható. De ha az anyagi ha-
szon oldaláról nézem, akkor bizony mást mu-
tat a mérleg, mert az idô ráment, de pénzt nem
hozott. Akkor gondoltam arra, hogy ismerete-
imbôl valamit aprópénzre kellene váltani, és
olyan módon kellene megközelíteni kísérleti
témákat, hogy az eredmény piacon értékesít-
hetô termékek elôállításához vezessen. Ebbôl
a koncepcióból született a SULFIVIT kénes
gyógyfürdô-koncentrátum kifejlesztése.

A SULFIVIT-ban a harkányi termálvíz ösz-
szetételét próbáltam modellezni a reumás és
bôrbetegségek kezelésére. A feladat kémiai is-
mereteket igényelt, de nem volt számomra ide-
gen, hiszen az igazgatás és a belosztály mellett
a kórház laboratóriumát is vezettem. A kezdet-
ben könnyûnek tûnô feladat – hogy a megfele-
lô ionokat egy oldatban összehozzam – elsô kí-
sérletei után kiderült, hogy komoly kihívással
kell megküzdeni. Problémaként jelentkezett a
kompatibilitás, nevezetesen, hogy milyen sók-
ból lehet olyan oldatot létrehozni, melyben az
egyes komponensek nem károsodnak, nincs
benne kicsapódás, továbbá hogy hogyan lehet
biztosítani a stabilitást. Ahogy a munkát el-
kezdtem, lakásom kémiai laborrá változott át,
poharak, lombikok, kémcsövek, pipetták és
vegyszerek foglalták el a cserépkandalló lapját,
az asztalt és az ablakpárkányokat. A legnehe-
zebb feladat az oldat stabilitásának – a szulfid-
koncentráció állandóságának – a biztosítása
volt, mivel az oldatban a hidrogénszulfid (H2S)
igen gyorsan bomlik, és a szulfid kénné oxidá-
lódik. A készítményben az esszenciális hatóe-
lem a két vegyértékû szulfid, amely a bôrön
keresztül, tehát a fürdôvízbôl is felszívódik. Az

elemi kén indifferens, a mozgásszervi terápiá-
ban hatástalan. Amikor a poliszulfidot vízben
oldottam, az oxidációs folyamat eredménye-
ként rövid idô múlva kicsapódott a kén.
Hosszas kísérletezés után sikerült megoldást
találni a szulfid stabilitásának hosszú évekre
szóló megôrzésére, ami ebben a tekintetben
nóvum, új felfedezésnek számít.

Miután az anyaggal elkészültem, arra gon-
doltam, hátravan még a feketeleves, azaz ah-
hoz, hogy eladható termék legyen belôle, végig
kell vinni az eljárást az engedélyezési hatóság
fórumain, vagyis az Országos Gyógyszerészeti
Intézet hivatalain. Beszéltem olyanokkal, akik
ezen a területen már rendelkeztek tapasztala-
tokkal, és nem láttak okot a túlzott bizakodás-
ra. De nem sokat teketóriáztam, fölvittem és
bemutattam az elsô „készítményemet”. Megle-
petésemre az OGYI-ban kedvezô fogadtatás-
ban részesültem, segítôkészséggel, a megoldá-
sok elôsegítésének a törekvésével találkoztam,
és végül a kész terméket mint gyógyhatású ké-
szítményt nyilvántartásba vették.

Úgy gondolom, a SULFIVIT-nak megvan a
jelentôsége és a helye a terápia arzenáljában. A
reumás-mozgásszervi panaszok kezelése óriá-
si feladatot ró az egészségügyi ellátásra. Eddig
páratlan lehetôséget kínált gyógyfürdôink ki-
használása, azonban ennek jövôbeli bizonyta-
lansága és sok beteg számára objektív körül-
mények miatt való elérhetetlensége (utazás,
költség, mozgáskorlátozottság) az alternatív
megoldások keresésére indít. Kitûnô lehetôsé-
get jelent a SULFIVIT, mert otthon, a fürdô-
kádban elôállítható belôle a kénes gyógyfür-
dô, amelyet a higiéniai vagy egyéb szempon-
tok miatt sokan elônyben részesítenek a nyil-
vános fürdôkkel szemben. A készítmény az
árát és könnyû elérhetôségét (gyógyszertár-
ban, gyógynövényboltban) tekintve azok szá-
mára is megoldást nyújt, akik egyébként a hi-
vatalos gyógyfürdôket nem engedhetik meg
maguknak.

DR. DEBRECENI LÁSZLÓ

SULFIVIT
Kénes gyógyfürdô-koncentrátum – egy új gyógyhatású készítmény
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ti zavartság, elborulás, paranoid téveszmék so-
ra, súlyos szorongás állhat elô. Ám ez hamar
rendezôdhet, különösen korszerû gyógyszeres
vagy megfelelô pszichológiai segítséggel.

Furcsa módon, a súlyosan narcisztikus em-
ber is általában színes, sok szempontból tehet-
séges egyéniség, lehetnek társadalmilag pozi-
tív kezdeményezései, lehet alkotó személyi-
ség. A túlzott narcizmus lehet pszichoterápiás
kezelés tárgya, vagy pedig pszichoanalitikus,
esetleg speciális, kognitív-viselkedésterápiás
technikával gyógyítható vagy jelentôsen javít-
ható, általában hosszabb folyamatban. A nagy
probléma a terápiás kapcsolat, nemcsak a
kötôdés nehézségei miatt, hanem az általában
megnyilvánuló impulzivitás okán. A nar-
cisztikus ember ugyanis nehezen késlelteti
késztetéseit, és nehezen teszi ôket önreflexív
vizsgálat tárgyává. A belátási képessége cse-
kély, ezért inkább komplex újratanulás hozhat
változást.

Bár a szakirodalomban számos elmélet és
kutatási adat olvasható a narcizmus evolúciós
lélektanáról vagy neurobiológiai alapjairól, a
felfogások többsége az életútban és a szociali-
zációban keresi a hibás, illetve patológiás nar-
cizmus alapjait. A mai anyák nehezen olvad-
nak fel anyai szerepükben, ezért gyakran tör-
ténik meg, hogy nem alakul ki az „ôsbizalom”
(Bálint Mihály kifejezése), és emiatt jön létre
valamilyen „alaphiba” (basic fault). A gyerme-
kére figyelni nem eléggé tudó anya nem képes
megvalósítani a korai szakaszban a kommuni-
kációs szinkronicitást és az empátiás vissza-
tükrözést (Kohut). Sokak szerint a Spock és
mások által ajánlott korlátozásmentesség, tel-
jes megengedés sem jó a nevelésben. A túlzott
és elkényeztetô szeretet különösen az elsô gye-
rek számára nehezíti meg, hogy fokozatosan
önállósuljon, kortársai felé forduljon, vagy ne
szenvedjen súlyos lelki sérülést kistestvére
megjelenésekor. A szülôk késôbb szinte „ha-
gyományozzák” (delegálják) a növekvô gye-

rekre a narcisztikus mentalitást. Ez különösen
akkor könnyû, ha a gyerek jó képességû. Alice
Miller svájci gyermekpszichológus A tehetséges
gyerek drámája és az igazi én felkutatása címû –
ugyancsak bestsellerré vált – könyvében a jó
képességet, kivált egykék esetében, szinte
rizikótényezôként írja le. Az iskolai kortárs
csoportok versengése is nehezíti a reális önér-
tékelést, majd különösen nehéz a serdülôkor
és a fiatal felnôttkor. Ilyenkor szinte „fiziológi-
ás” a külsô megjelenéssel, a testtel, az elfoga-
dással való túlzott preokkupáció. Ezt köve-
tôen a párkapcsolatok helyezik komoly meg-
terhelés alá az ént, s a narcizmus rontja a part-
nerviszonyt. Az együtt járásokban rejtett cse-
reviszonyok érvényesülnek. A magas aspiráci-
ós szintû fiatal magához illô párt keres, szépet,
sikereset, okosat – és így önmagához hasonlót
választ. Ezért nemcsak ô kötôdik nehezen a
másikhoz, hanem a viszonzással is baj lesz.
Azután pörögnek az események, a mai fiata-
lok állandó aktivitásban vannak, eközben ké-
nyelmetlenségeiket, funkcionális zavaraikat
gyakran elrejtik, titkolják. Mint ahogy szó volt
róla, sokak képesek túlfejlôdni problémáikat,
másoknál viszont egyszer csak tünetek kelet-
keznek.

Sokan töprengenek a megelôzésen vagy a
korai korrekción is. Léteznek új nevelési filo-
zófiák, önismereti gyakorlatok, csoporttechni-
kák, amelyek már serdülôk vagy akár gyere-
kek körében is alkalmazhatók. Meg kell mon-
dani, hogy a prevenció nem igazán terjedt el
ezen a téren sem. Az élet túl gyorsan zajlik. A
televízió a narcizmus kultúráját terjeszti. Bárki
bekerülhet egy valóságshow-ba, kelthet feltû-
nést bármivel, válhat sztárrá – és látjuk, hogy
attól fogva a narcizmus szorítása nagyon erôs,
attól kezdve már mindenki televíziós szemé-
lyiség akar lenni – mûsorvezetô, színész, ren-
dezô…

DR. BUDA BÉLA
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pet játszik a depresszió és az ifjúkori öngyil-
kossági kísérletek elôfordulásában is, mivel az
ilyen ember a „narcizmus szorításában” él,
ahogyan ezt egy jeles magyar egészségpszi-
chológus, Kulcsár Zsuzsanna megfogalmazta
(Kulcsár és mtsai: A poszttraumás növekedés fel-
tételei és empirikus vizsgálata. Trefort Kiadó, Bu-
dapest, 2006, 19), ugyanis nem tud önmagától
elvonatkoztatni, nem tud beleolvadni a kap-
csolatokba, nem képes az „áramlás” élményé-
re (amit Csikszentmihályi Mihály annyira fon-
tosnak tart a lelki egyensúly szempontjából).
Így azután „kínzottja sok-sok méla vágynak”,
ahogyan ezt egy korai „narcista”, Ady kifejez-
te. Ady példája is arra mutat, hogy a narciz-
mus a kémiai szerfüggôség, illetve a viselke-
dési függôségek mélyén is gyakran jelen van.

Természetesen a narcizmus jelenléte és in-
tenzitása is változó az életfolyamatban, bizo-
nyos életkorokban (pl. serdülôknél) és bizo-
nyos életformákban (pl. mûvészeknél) jobban
elôtérbe kerülhet, de a fejlôdés általában nem
áll meg, és jó barátok, szerelmek, egészséges
csoportok segíthetnek a személyiségnek a sa-
ját valódi én megtalálásában. A narcizmus
gyakran jól kapcsolódik bizonyos hivatások-
hoz, élethelyzetekhez. Ma többé-kevésbé min-
den ember „narcista” (vagy ahogy a jeles pszi-
chológus, Mérei Ferenc szokta mondani a kirí-
vóan önimádókra: „a narcizmus üldözöttje”).
Az önszeretet a mindennapi élet örökös témá-
ja. Siker, hírnév, elismerés stb. szinte mindenki
álma. A szülôk gyerekeik sikereirôl beszélnek,
illik ôket neves iskolákba járatni. A „curricu-
lum vitae”-nek felnôttkorra hemzsegni kell az
elnyert ösztöndíjaktól, elért sikerektôl. A szép-
ség és fiatalság elengedhetetlen, és még jó, ha
a sport, az edzés, a kozmetika révén valósul
meg, nem pedig doppingszerek szedésével
vagy plasztikai beavatkozásokkal… A modern
világban léteznek kultuszcentrumok (filmvá-
rosok, „menedzseristállók”, nyaraló- és szóra-
koztató központok stb.), ahol már az ott élôk
körében a plasztikai mûtétek „életprevalenciá-
ja” 90%-ot is elér, sôt, ahol az ilyen mûtétek
gyakoriságában a férfiak száma eléri, talán
meg is haladja a nôkét. Ilyen helyeken egysze-
rûen megengedhetetlen a kicsi, a lógó, a túl-
méretezett vagy nem kellôen formás kebel a
nôknél, a ráncok „hivatalból üldözendôk”, a
férfiaknak nem lehet kicsi hímvesszôjük, ezt is
illik nagyobbítani. Ez a tendencia vár ránk is.

Máris akadnak színésznôink, politikusaink,
akik mind fiatalabbak lesznek, némelyikük a
hetedik X idejére is hozza serdülôs külsejét.

A narcizmusba azonban bele is lehet „csava-
rodni”. Ha nem felel meg valaki az önmaga ál-
tal támasztott, illetve a vélt, környezet elvárta
követelményeknek, szorong, deprimált lehet,
kompenzációkba kezd, amelyek kockázatosak
is lehetnek (ha úgy tetszik, ezt a plasztikai be-
avatkozások is magukban hordozzák), a szo-
rongás ellen italhoz, kábítószerhez nyúlnak,
pszichofarmakonokat hívnak segítségül. Gya-
koriak a szomatizációk, a hipochondriás félel-
mek. Ilyenkor a vélt betegség saját önigazolás-
ként szolgálhat. Mivel nehéz az érzelmi
kötôdés, a narcisztikus ember gyanakvó az or-
vosokkal szemben. Eleinte idealizálja ôket, de
hamar átcsap ellenségességbe. Az orvos-beteg
kapcsolatok konfliktusai sokszor ebben gyö-
kereznek. (Bár nem lehet eléggé hangsúlyozni,
hogy az orvosok kommunikációja, empátiája,
kapcsolatkorrekciós képessége általában nem
megfelelô, és rendszerint ôk is követnek el hi-
bát a konfliktusok kialakulása közben.) Króni-
kus vagy súlyosabb heveny megbetegedések
esetén gyakran áll elô narcisztikus dekompen-
záció. A beteg aránytalan pánikkal, szorongás-
sal vagy zavartsággal reagál. Mivel a nar-
cisztikus ember általában alkalmazkodó, sike-
res és autonóm ember benyomását kelti, az ál-
talános járó- vagy fekvôbeteg-ellátási viszo-
nyok között ilyenfajta személyiségzavarra –
vagy szinte idioszinkratikusnak tûnô érzé-
kenységre – a kezelôorvosok nem számítanak.
Ma azonban már a szomatikus klinikumban a
pszichológiai, illetve pszichoterápiás konzíliu-
mok többsége ilyen problémák miatt válik
szükségessé. Különösen balesetek, trau-
matikus életesemények, fizikai vagy szexuális
bántalmazások váltják ki ezeket a zavarokat.
Innen adódik, hogy ma már szinte rutinszerû-
en küldenek pszichológust természeti kataszt-
rófák vagy tömeges balesetek áldozatai mellé.
Régen vagy hagyományos társadalmakban
ma is a családtagok nyújtottak-nyújtanak tá-
maszt, lelki vigaszt pedig a paptól, vallási
gondozótól várnak. Ma szinte feldolgozhatat-
lan a sors igazságtalansága, megválaszolhatat-
lan a „miért éppen én” kérdése, az önmegva-
lósítás kudarca. A súlyosan narcisztikus sze-
mélyiségek ún. határeseti (borderline) pszicho-
patológiát is mutathatnak. Ebben akár átmene-

Idézet a mandzsúriai mágneses egészségvédô párna betegtájékoztatójából:

„A váll és a nyak találkozásánál található a hatékony mágnesekkel ellátott ún. váll-
csúcs, mely gyógyhatása révén hatékonyan gyógyítja a vállízületi köszvényt.”

No comment!
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ti zavartság, elborulás, paranoid téveszmék so-
ra, súlyos szorongás állhat elô. Ám ez hamar
rendezôdhet, különösen korszerû gyógyszeres
vagy megfelelô pszichológiai segítséggel.

Furcsa módon, a súlyosan narcisztikus em-
ber is általában színes, sok szempontból tehet-
séges egyéniség, lehetnek társadalmilag pozi-
tív kezdeményezései, lehet alkotó személyi-
ség. A túlzott narcizmus lehet pszichoterápiás
kezelés tárgya, vagy pedig pszichoanalitikus,
esetleg speciális, kognitív-viselkedésterápiás
technikával gyógyítható vagy jelentôsen javít-
ható, általában hosszabb folyamatban. A nagy
probléma a terápiás kapcsolat, nemcsak a
kötôdés nehézségei miatt, hanem az általában
megnyilvánuló impulzivitás okán. A nar-
cisztikus ember ugyanis nehezen késlelteti
késztetéseit, és nehezen teszi ôket önreflexív
vizsgálat tárgyává. A belátási képessége cse-
kély, ezért inkább komplex újratanulás hozhat
változást.

Bár a szakirodalomban számos elmélet és
kutatási adat olvasható a narcizmus evolúciós
lélektanáról vagy neurobiológiai alapjairól, a
felfogások többsége az életútban és a szociali-
zációban keresi a hibás, illetve patológiás nar-
cizmus alapjait. A mai anyák nehezen olvad-
nak fel anyai szerepükben, ezért gyakran tör-
ténik meg, hogy nem alakul ki az „ôsbizalom”
(Bálint Mihály kifejezése), és emiatt jön létre
valamilyen „alaphiba” (basic fault). A gyerme-
kére figyelni nem eléggé tudó anya nem képes
megvalósítani a korai szakaszban a kommuni-
kációs szinkronicitást és az empátiás vissza-
tükrözést (Kohut). Sokak szerint a Spock és
mások által ajánlott korlátozásmentesség, tel-
jes megengedés sem jó a nevelésben. A túlzott
és elkényeztetô szeretet különösen az elsô gye-
rek számára nehezíti meg, hogy fokozatosan
önállósuljon, kortársai felé forduljon, vagy ne
szenvedjen súlyos lelki sérülést kistestvére
megjelenésekor. A szülôk késôbb szinte „ha-
gyományozzák” (delegálják) a növekvô gye-

rekre a narcisztikus mentalitást. Ez különösen
akkor könnyû, ha a gyerek jó képességû. Alice
Miller svájci gyermekpszichológus A tehetséges
gyerek drámája és az igazi én felkutatása címû –
ugyancsak bestsellerré vált – könyvében a jó
képességet, kivált egykék esetében, szinte
rizikótényezôként írja le. Az iskolai kortárs
csoportok versengése is nehezíti a reális önér-
tékelést, majd különösen nehéz a serdülôkor
és a fiatal felnôttkor. Ilyenkor szinte „fiziológi-
ás” a külsô megjelenéssel, a testtel, az elfoga-
dással való túlzott preokkupáció. Ezt köve-
tôen a párkapcsolatok helyezik komoly meg-
terhelés alá az ént, s a narcizmus rontja a part-
nerviszonyt. Az együtt járásokban rejtett cse-
reviszonyok érvényesülnek. A magas aspiráci-
ós szintû fiatal magához illô párt keres, szépet,
sikereset, okosat – és így önmagához hasonlót
választ. Ezért nemcsak ô kötôdik nehezen a
másikhoz, hanem a viszonzással is baj lesz.
Azután pörögnek az események, a mai fiata-
lok állandó aktivitásban vannak, eközben ké-
nyelmetlenségeiket, funkcionális zavaraikat
gyakran elrejtik, titkolják. Mint ahogy szó volt
róla, sokak képesek túlfejlôdni problémáikat,
másoknál viszont egyszer csak tünetek kelet-
keznek.

Sokan töprengenek a megelôzésen vagy a
korai korrekción is. Léteznek új nevelési filo-
zófiák, önismereti gyakorlatok, csoporttechni-
kák, amelyek már serdülôk vagy akár gyere-
kek körében is alkalmazhatók. Meg kell mon-
dani, hogy a prevenció nem igazán terjedt el
ezen a téren sem. Az élet túl gyorsan zajlik. A
televízió a narcizmus kultúráját terjeszti. Bárki
bekerülhet egy valóságshow-ba, kelthet feltû-
nést bármivel, válhat sztárrá – és látjuk, hogy
attól fogva a narcizmus szorítása nagyon erôs,
attól kezdve már mindenki televíziós szemé-
lyiség akar lenni – mûsorvezetô, színész, ren-
dezô…

DR. BUDA BÉLA
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pet játszik a depresszió és az ifjúkori öngyil-
kossági kísérletek elôfordulásában is, mivel az
ilyen ember a „narcizmus szorításában” él,
ahogyan ezt egy jeles magyar egészségpszi-
chológus, Kulcsár Zsuzsanna megfogalmazta
(Kulcsár és mtsai: A poszttraumás növekedés fel-
tételei és empirikus vizsgálata. Trefort Kiadó, Bu-
dapest, 2006, 19), ugyanis nem tud önmagától
elvonatkoztatni, nem tud beleolvadni a kap-
csolatokba, nem képes az „áramlás” élményé-
re (amit Csikszentmihályi Mihály annyira fon-
tosnak tart a lelki egyensúly szempontjából).
Így azután „kínzottja sok-sok méla vágynak”,
ahogyan ezt egy korai „narcista”, Ady kifejez-
te. Ady példája is arra mutat, hogy a narciz-
mus a kémiai szerfüggôség, illetve a viselke-
dési függôségek mélyén is gyakran jelen van.

Természetesen a narcizmus jelenléte és in-
tenzitása is változó az életfolyamatban, bizo-
nyos életkorokban (pl. serdülôknél) és bizo-
nyos életformákban (pl. mûvészeknél) jobban
elôtérbe kerülhet, de a fejlôdés általában nem
áll meg, és jó barátok, szerelmek, egészséges
csoportok segíthetnek a személyiségnek a sa-
ját valódi én megtalálásában. A narcizmus
gyakran jól kapcsolódik bizonyos hivatások-
hoz, élethelyzetekhez. Ma többé-kevésbé min-
den ember „narcista” (vagy ahogy a jeles pszi-
chológus, Mérei Ferenc szokta mondani a kirí-
vóan önimádókra: „a narcizmus üldözöttje”).
Az önszeretet a mindennapi élet örökös témá-
ja. Siker, hírnév, elismerés stb. szinte mindenki
álma. A szülôk gyerekeik sikereirôl beszélnek,
illik ôket neves iskolákba járatni. A „curricu-
lum vitae”-nek felnôttkorra hemzsegni kell az
elnyert ösztöndíjaktól, elért sikerektôl. A szép-
ség és fiatalság elengedhetetlen, és még jó, ha
a sport, az edzés, a kozmetika révén valósul
meg, nem pedig doppingszerek szedésével
vagy plasztikai beavatkozásokkal… A modern
világban léteznek kultuszcentrumok (filmvá-
rosok, „menedzseristállók”, nyaraló- és szóra-
koztató központok stb.), ahol már az ott élôk
körében a plasztikai mûtétek „életprevalenciá-
ja” 90%-ot is elér, sôt, ahol az ilyen mûtétek
gyakoriságában a férfiak száma eléri, talán
meg is haladja a nôkét. Ilyen helyeken egysze-
rûen megengedhetetlen a kicsi, a lógó, a túl-
méretezett vagy nem kellôen formás kebel a
nôknél, a ráncok „hivatalból üldözendôk”, a
férfiaknak nem lehet kicsi hímvesszôjük, ezt is
illik nagyobbítani. Ez a tendencia vár ránk is.

Máris akadnak színésznôink, politikusaink,
akik mind fiatalabbak lesznek, némelyikük a
hetedik X idejére is hozza serdülôs külsejét.

A narcizmusba azonban bele is lehet „csava-
rodni”. Ha nem felel meg valaki az önmaga ál-
tal támasztott, illetve a vélt, környezet elvárta
követelményeknek, szorong, deprimált lehet,
kompenzációkba kezd, amelyek kockázatosak
is lehetnek (ha úgy tetszik, ezt a plasztikai be-
avatkozások is magukban hordozzák), a szo-
rongás ellen italhoz, kábítószerhez nyúlnak,
pszichofarmakonokat hívnak segítségül. Gya-
koriak a szomatizációk, a hipochondriás félel-
mek. Ilyenkor a vélt betegség saját önigazolás-
ként szolgálhat. Mivel nehéz az érzelmi
kötôdés, a narcisztikus ember gyanakvó az or-
vosokkal szemben. Eleinte idealizálja ôket, de
hamar átcsap ellenségességbe. Az orvos-beteg
kapcsolatok konfliktusai sokszor ebben gyö-
kereznek. (Bár nem lehet eléggé hangsúlyozni,
hogy az orvosok kommunikációja, empátiája,
kapcsolatkorrekciós képessége általában nem
megfelelô, és rendszerint ôk is követnek el hi-
bát a konfliktusok kialakulása közben.) Króni-
kus vagy súlyosabb heveny megbetegedések
esetén gyakran áll elô narcisztikus dekompen-
záció. A beteg aránytalan pánikkal, szorongás-
sal vagy zavartsággal reagál. Mivel a nar-
cisztikus ember általában alkalmazkodó, sike-
res és autonóm ember benyomását kelti, az ál-
talános járó- vagy fekvôbeteg-ellátási viszo-
nyok között ilyenfajta személyiségzavarra –
vagy szinte idioszinkratikusnak tûnô érzé-
kenységre – a kezelôorvosok nem számítanak.
Ma azonban már a szomatikus klinikumban a
pszichológiai, illetve pszichoterápiás konzíliu-
mok többsége ilyen problémák miatt válik
szükségessé. Különösen balesetek, trau-
matikus életesemények, fizikai vagy szexuális
bántalmazások váltják ki ezeket a zavarokat.
Innen adódik, hogy ma már szinte rutinszerû-
en küldenek pszichológust természeti kataszt-
rófák vagy tömeges balesetek áldozatai mellé.
Régen vagy hagyományos társadalmakban
ma is a családtagok nyújtottak-nyújtanak tá-
maszt, lelki vigaszt pedig a paptól, vallási
gondozótól várnak. Ma szinte feldolgozhatat-
lan a sors igazságtalansága, megválaszolhatat-
lan a „miért éppen én” kérdése, az önmegva-
lósítás kudarca. A súlyosan narcisztikus sze-
mélyiségek ún. határeseti (borderline) pszicho-
patológiát is mutathatnak. Ebben akár átmene-

Idézet a mandzsúriai mágneses egészségvédô párna betegtájékoztatójából:

„A váll és a nyak találkozásánál található a hatékony mágnesekkel ellátott ún. váll-
csúcs, mely gyógyhatása révén hatékonyan gyógyítja a vállízületi köszvényt.”

No comment!
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(1830–1897) és a budapesti városképeirôl mára
fogalommá vált Klösz György (1844–1913) is.
Ugyanezt a foglalkozást ûzte az 1863-ban nap-
világot látott, elsô magyar nyelvû fotós szak-
munka szerzôje, Tömösváry László is. Köny-
vének utolsó három oldalát kollégájának,
Jármay Antalnak hirdetése foglalja el, aki
gyógyszertárából a fényképezés eljárásaihoz
ajánlotta vegyi készítményeit. Egyértelmûen
ôket tekinthetjük az egy évszázaddal késôbb
tevékenykedô és a Vízivárosban saját fotó-
vegyszer-laboratóriumot (kereskedést) mû-
ködtetô dr. Lentz elôdjének.

A kezdeti eljárások leírása, közzététele, az
azokhoz használt eszközök és anyagok ismer-
tetése azért is bírt döntô jelentôséggel, mert a
fényképezéshez szükséges alapvetô tudást
még nem gyári készítmények formájában áru-
sították. Az ún. nedveseljárásban például ma-
gát a fényérzékeny anyagot is a felvétel készí-
tôjének (vagy segítôtársának) kellett a helyszí-
nen az üveglemezre felvinnie – közvetlenül a
fényképezés elôtt. A gyárilag, nagy tömegben
elôállított és felvételre készen megvásárolható
„szárazlemez” megjelenése megnyitotta az
utat a mûkedvelôk elôtt is. Az elsô amatôrök
még a nagy mesterekkel egyenrangú munkát
végeztek, a késôbbiek már kevesebb szakmai
tudással felvértezve is boldogultak.

A nagyméretû negatívokat eleinte csak má-
solták, a felvétel készítôinek megfelelt a 9 × 12
cm-es (esetleg 10 × 15-ös vagy 13 × 18-as) kó-
pia. A szakfényképészek az Egyesült Államok-
ban a mai napig a 8 × 10 inches (20 × 25 cm)
negatívot vagy diapozitívot tartják elfogadha-
tónak. Az elsô világháború után megjelentek a
kisebb negatívméretû és mozgékonyabb felvé-
teli lehetôséget biztosító fényképezôgépek, a
negatívot nagyítani kellett.

A másolásra és a nagyításra szánt negatív
nem csak méretében tér el egymástól. A nagyí-
táskor a képet alkotó ezüst-bromid-szemcsék
a szürke és éles képrészeken az összhatást za-
varó módon láthatóvá válhatnak. A csak má-
solásra szánt negatív erôsebb fény-árnyék el-
lentétekkel és sokkal sötétebb részekkel ren-
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A Mûszaki Könyvkiadó 1955-ben indította el a
– késôbb a borító díszítése miatt „csíkos”-ként
emlegetett – fotózsebkönyv-sorozatát. Már az
elsô kötetet telitalálatnak mondhatjuk, Né-
meth József Olcsó gép – jó felvételének kiindulá-
sai, felvetései máig érvényesek.

A második kötetet két vegyészmérnök je-
gyezte. Dr. Polster Alfréd és dr. Lentz Nándor
100 fotoreceptjének – vagy valamelyik késôbbi
kiadásának – útmutatásait minden magyar
fotóamatôr legalább egyszer igénybe vette.
Apósom, dr. Szuchy Károly például élete vé-
géig megôrizte azt a példányt, amit a Vegyipa-
ri és Energiaügyi Minisztériumban kapott, a
belsô címlapra írt szöveg és az azt kísérô
bélyegzôlenyomatok tanúsága szerint: „a Foto
szakosztály érdekében végzett jó munkájáért”.

Miért övezte kitüntetô figyelem a puha fe-
delû, 144 oldalas és 7 forint 50 fillérért megvá-
sárolható könyvecskét? A válasz éppen most,
a 21. század elsô évtizedében, a fényképész
szakma drámai változásának idején rendkívül
aktuális. A kezdeti eljárások feltalálói a fizikai
úton keletkezett képet kémiai úton kívánták
rögzíteni, állandósítani, „megörökíteni”. Nap-
jaink több földrészen egyszerre tevékenykedô
nagyvállalatainak tulajdonosai viszont úgy
döntöttek, hogy a képrögzítés fizikai (számító-
gépes, azaz elektronikai) módszerében több az
üzleti lehetôség…

A fényképezés százkilencven, a találmányi
bejelentéstôl számított százhetven éves törté-
netének elsô alkotói a rokon szakmák, foglal-
kozási ágak közül kerültek ki. Az elsô sikeres
eljárásban, a dagerrotípiában ezüstözött rézle-
mezre fényképeztek. A Tigris szállóban és a
Diana fürdôben 1844–45-ben tevékenykedô
Kawalky Lajos eredetileg ötvös volt, akárcsak
a dinasztiaalapító, tekintélyes kort megért
Strelisky Lipót (1807–1905). A lefényképezen-
dô személyek mûterembeli beállításához a fes-
tômûvészek értettek a legjobban; terveim sze-
rint a 19. században fényképezô magyar fes-
tôkrôl egy késôbbi cikkben majd részleteseb-
ben írok. Eredeti foglalkozása szerint gyógy-
szerész volt a felvidéki Divald Károly

Fotóreceptek
delkezik, mint a kivetítésre
(nagyításra) készített. Az
1920-as évek végétôl jelentô-
sen növekedett a fekete-fehér
filmek elôhívó vegyszereinek
jelentôsége.

A gyári kiszerelésû, készen
kapható elôhívók és más, kie-
gészítô vegyszerek (gyengítô,
erôsítô, csepptelenítô, gyors
fixír) mellett egymás után je-
lentek meg az egyes összete-
vôkbôl összeállítható oldatok
receptjei.

A lúgos kémhatású elôhívó
például regeneráló (metol,
hidrokinon, fenidon), tartósí-
tó (nátrium-szulfit), lúgosító
(nátrum-karbonát, kálium-
karbonát, bórax, nátrium-metaborát) és késlel-
tetô (kálium-bromid) vegyszer vizes oldata. A
különbözô célra használt – magas érzékenysé-
gû, reprodukciós, fordítós – filmek és az eltérô
szürkeárnyalat-visszaadású (fokozatú) fotó-
papírok elôhívóinak összetétele jelentôsen el-
tér egymástól. Alapvetô követelménnyé vált
az 1930-as években az akkortájt elterjedô 35
mm-es mozifilmre fényképezô „kisfilmes”
fényképezôgépek filmjeihez a nagyméretû na-
gyítást lehetôvé tevô,  finomabb szemcsézetet
biztosító elôhívó használata.

Számtalan szakíró, vegyész vagy önjelölt
fotótudós kísérletezett különbözô típusú rege-
neráló (elôhívó) vegyszerrel és lúgosító anyag-
gal, valamint az elôhívás idôtartamát befolyá-
soló más tényezôkkel. Mindenki közzétette a
saját „csodahívójának” receptjét, amit a rossz-
májú kritikusok állítása szerint egy, még az
elôzô évszázadban megjelent szakkönyvbôl
másolt ki… És ez még egy visszafogott kritika
volt! Dulovits Jenô (1903–1972) az elôhívó pH-
értékét és kiegyenlítô képességét megváltozta-
tandó egy „oda nem illô” vegyszert, savas
kémhatású kálium-metabiszulfitot alkalma-
zott – saját állítása szerint jelentôs sikerrel.
Vélt vagy valódi ellenfelei még évtizedekkel
késôbb is kígyót-békát kiáltottak rá emiatt…

A kidolgozáshoz szükséges oldatokat oda-
haza összeállítóknak nem csak az olykor
mérgezô hatású vegyszerek kezelését, haszná-
latát kellett elsajátítaniuk. A recept összetételé-
nek felsorolása megadta az oldat végsô meny-

nyiségét és az oldási sorren-
det. A bôvebb leírás rögtön
közölte az ettôl való eltérés
okát és módját is.

A munka kezdetén a ki-
induló mennyiséget, azaz
75%-nyi, 1 liternél 750 ml
40–50 °C-os desztillált vizet
a por alakú vegyszerek teljes
feloldódása után kellett ki-
egészíteni l literre. A szüksé-
ges vegyszereket kis meny-
nyiségben, elôre csomagolva
is meg lehetett vásárolni
(metol: 5 g, kálium-bromid:
10 g), az otthoni mérést még-
sem lehetett elkerülni. Meg
kellett tanulni a kristályos és
a vízmentes vegyszer azonos

hatást eredményezô mennyiségi arányát, és
kéznél kellett tartani az egymást helyettesítô
anyagok megnevezését és százalékos arányát
felsoroló táblázatot. Ezeket az ismereteket ter-
mészetesen az erre hivatott intézményekben
oktatták is, nem csak öntevékeny módon lehe-
tett elsajátítani ôket. 

A fényképészeknek a fotóvegyszerekhez
fûzôdô viszonya a 20. század végéhez köze-
ledve négyszer változott jelentôsen. Elôször az
1950-es évek végén, amikor a színes kidolgo-
zás házi lehetôsége is kézzelfogható valósággá
vált, negyedszer az ezredfordulóhoz közeled-
ve, amikor a digitális fényképezés expanziójá-
nak eredményeképpen a papírképkészítés ki-
vonult a fürdôszobából. Két drámai változást
a fényképezôk az átlagos magyar állampol-
gároknál sokkal erôsebben érzékeltek. Az
1960-as évek „ezüstválsága” után az ezüstve-
gyületeket tartalmazó fényérzékeny anyagok
ára emelkedett. Érzékelhetô minôségromlás
következett be, mert a gyártók arra kénysze-
rültek, hogy csökkentsék az ezüsttartalmat.
1974-ben az olajválság hazánkba történô „be-
gyûrûzésének” elsô jele a fotóvegyszerek árá-
nak emelkedése volt. A korabeli sajtó csak
szûkszavúan tudósított róla, hogy „Drágulnak
a fotóvegyszerek”, de azt már nem írták meg,
hogy a metol és a hidrokinon kg-nkénti ára – a
szocializmusban példátlan módon – a tízsze-
resére (!) emelkedett. 

FEJÉR ZOLTÁN

KKöönnyyvvbboorrííttóó  aazz  11995500--eess  éévveekkbbôôll
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(1830–1897) és a budapesti városképeirôl mára
fogalommá vált Klösz György (1844–1913) is.
Ugyanezt a foglalkozást ûzte az 1863-ban nap-
világot látott, elsô magyar nyelvû fotós szak-
munka szerzôje, Tömösváry László is. Köny-
vének utolsó három oldalát kollégájának,
Jármay Antalnak hirdetése foglalja el, aki
gyógyszertárából a fényképezés eljárásaihoz
ajánlotta vegyi készítményeit. Egyértelmûen
ôket tekinthetjük az egy évszázaddal késôbb
tevékenykedô és a Vízivárosban saját fotó-
vegyszer-laboratóriumot (kereskedést) mû-
ködtetô dr. Lentz elôdjének.

A kezdeti eljárások leírása, közzététele, az
azokhoz használt eszközök és anyagok ismer-
tetése azért is bírt döntô jelentôséggel, mert a
fényképezéshez szükséges alapvetô tudást
még nem gyári készítmények formájában áru-
sították. Az ún. nedveseljárásban például ma-
gát a fényérzékeny anyagot is a felvétel készí-
tôjének (vagy segítôtársának) kellett a helyszí-
nen az üveglemezre felvinnie – közvetlenül a
fényképezés elôtt. A gyárilag, nagy tömegben
elôállított és felvételre készen megvásárolható
„szárazlemez” megjelenése megnyitotta az
utat a mûkedvelôk elôtt is. Az elsô amatôrök
még a nagy mesterekkel egyenrangú munkát
végeztek, a késôbbiek már kevesebb szakmai
tudással felvértezve is boldogultak.

A nagyméretû negatívokat eleinte csak má-
solták, a felvétel készítôinek megfelelt a 9 × 12
cm-es (esetleg 10 × 15-ös vagy 13 × 18-as) kó-
pia. A szakfényképészek az Egyesült Államok-
ban a mai napig a 8 × 10 inches (20 × 25 cm)
negatívot vagy diapozitívot tartják elfogadha-
tónak. Az elsô világháború után megjelentek a
kisebb negatívméretû és mozgékonyabb felvé-
teli lehetôséget biztosító fényképezôgépek, a
negatívot nagyítani kellett.

A másolásra és a nagyításra szánt negatív
nem csak méretében tér el egymástól. A nagyí-
táskor a képet alkotó ezüst-bromid-szemcsék
a szürke és éles képrészeken az összhatást za-
varó módon láthatóvá válhatnak. A csak má-
solásra szánt negatív erôsebb fény-árnyék el-
lentétekkel és sokkal sötétebb részekkel ren-
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A Mûszaki Könyvkiadó 1955-ben indította el a
– késôbb a borító díszítése miatt „csíkos”-ként
emlegetett – fotózsebkönyv-sorozatát. Már az
elsô kötetet telitalálatnak mondhatjuk, Né-
meth József Olcsó gép – jó felvételének kiindulá-
sai, felvetései máig érvényesek.

A második kötetet két vegyészmérnök je-
gyezte. Dr. Polster Alfréd és dr. Lentz Nándor
100 fotoreceptjének – vagy valamelyik késôbbi
kiadásának – útmutatásait minden magyar
fotóamatôr legalább egyszer igénybe vette.
Apósom, dr. Szuchy Károly például élete vé-
géig megôrizte azt a példányt, amit a Vegyipa-
ri és Energiaügyi Minisztériumban kapott, a
belsô címlapra írt szöveg és az azt kísérô
bélyegzôlenyomatok tanúsága szerint: „a Foto
szakosztály érdekében végzett jó munkájáért”.

Miért övezte kitüntetô figyelem a puha fe-
delû, 144 oldalas és 7 forint 50 fillérért megvá-
sárolható könyvecskét? A válasz éppen most,
a 21. század elsô évtizedében, a fényképész
szakma drámai változásának idején rendkívül
aktuális. A kezdeti eljárások feltalálói a fizikai
úton keletkezett képet kémiai úton kívánták
rögzíteni, állandósítani, „megörökíteni”. Nap-
jaink több földrészen egyszerre tevékenykedô
nagyvállalatainak tulajdonosai viszont úgy
döntöttek, hogy a képrögzítés fizikai (számító-
gépes, azaz elektronikai) módszerében több az
üzleti lehetôség…

A fényképezés százkilencven, a találmányi
bejelentéstôl számított százhetven éves törté-
netének elsô alkotói a rokon szakmák, foglal-
kozási ágak közül kerültek ki. Az elsô sikeres
eljárásban, a dagerrotípiában ezüstözött rézle-
mezre fényképeztek. A Tigris szállóban és a
Diana fürdôben 1844–45-ben tevékenykedô
Kawalky Lajos eredetileg ötvös volt, akárcsak
a dinasztiaalapító, tekintélyes kort megért
Strelisky Lipót (1807–1905). A lefényképezen-
dô személyek mûterembeli beállításához a fes-
tômûvészek értettek a legjobban; terveim sze-
rint a 19. században fényképezô magyar fes-
tôkrôl egy késôbbi cikkben majd részleteseb-
ben írok. Eredeti foglalkozása szerint gyógy-
szerész volt a felvidéki Divald Károly

Fotóreceptek
delkezik, mint a kivetítésre
(nagyításra) készített. Az
1920-as évek végétôl jelentô-
sen növekedett a fekete-fehér
filmek elôhívó vegyszereinek
jelentôsége.

A gyári kiszerelésû, készen
kapható elôhívók és más, kie-
gészítô vegyszerek (gyengítô,
erôsítô, csepptelenítô, gyors
fixír) mellett egymás után je-
lentek meg az egyes összete-
vôkbôl összeállítható oldatok
receptjei.

A lúgos kémhatású elôhívó
például regeneráló (metol,
hidrokinon, fenidon), tartósí-
tó (nátrium-szulfit), lúgosító
(nátrum-karbonát, kálium-
karbonát, bórax, nátrium-metaborát) és késlel-
tetô (kálium-bromid) vegyszer vizes oldata. A
különbözô célra használt – magas érzékenysé-
gû, reprodukciós, fordítós – filmek és az eltérô
szürkeárnyalat-visszaadású (fokozatú) fotó-
papírok elôhívóinak összetétele jelentôsen el-
tér egymástól. Alapvetô követelménnyé vált
az 1930-as években az akkortájt elterjedô 35
mm-es mozifilmre fényképezô „kisfilmes”
fényképezôgépek filmjeihez a nagyméretû na-
gyítást lehetôvé tevô,  finomabb szemcsézetet
biztosító elôhívó használata.

Számtalan szakíró, vegyész vagy önjelölt
fotótudós kísérletezett különbözô típusú rege-
neráló (elôhívó) vegyszerrel és lúgosító anyag-
gal, valamint az elôhívás idôtartamát befolyá-
soló más tényezôkkel. Mindenki közzétette a
saját „csodahívójának” receptjét, amit a rossz-
májú kritikusok állítása szerint egy, még az
elôzô évszázadban megjelent szakkönyvbôl
másolt ki… És ez még egy visszafogott kritika
volt! Dulovits Jenô (1903–1972) az elôhívó pH-
értékét és kiegyenlítô képességét megváltozta-
tandó egy „oda nem illô” vegyszert, savas
kémhatású kálium-metabiszulfitot alkalma-
zott – saját állítása szerint jelentôs sikerrel.
Vélt vagy valódi ellenfelei még évtizedekkel
késôbb is kígyót-békát kiáltottak rá emiatt…

A kidolgozáshoz szükséges oldatokat oda-
haza összeállítóknak nem csak az olykor
mérgezô hatású vegyszerek kezelését, haszná-
latát kellett elsajátítaniuk. A recept összetételé-
nek felsorolása megadta az oldat végsô meny-

nyiségét és az oldási sorren-
det. A bôvebb leírás rögtön
közölte az ettôl való eltérés
okát és módját is.

A munka kezdetén a ki-
induló mennyiséget, azaz
75%-nyi, 1 liternél 750 ml
40–50 °C-os desztillált vizet
a por alakú vegyszerek teljes
feloldódása után kellett ki-
egészíteni l literre. A szüksé-
ges vegyszereket kis meny-
nyiségben, elôre csomagolva
is meg lehetett vásárolni
(metol: 5 g, kálium-bromid:
10 g), az otthoni mérést még-
sem lehetett elkerülni. Meg
kellett tanulni a kristályos és
a vízmentes vegyszer azonos

hatást eredményezô mennyiségi arányát, és
kéznél kellett tartani az egymást helyettesítô
anyagok megnevezését és százalékos arányát
felsoroló táblázatot. Ezeket az ismereteket ter-
mészetesen az erre hivatott intézményekben
oktatták is, nem csak öntevékeny módon lehe-
tett elsajátítani ôket. 

A fényképészeknek a fotóvegyszerekhez
fûzôdô viszonya a 20. század végéhez köze-
ledve négyszer változott jelentôsen. Elôször az
1950-es évek végén, amikor a színes kidolgo-
zás házi lehetôsége is kézzelfogható valósággá
vált, negyedszer az ezredfordulóhoz közeled-
ve, amikor a digitális fényképezés expanziójá-
nak eredményeképpen a papírképkészítés ki-
vonult a fürdôszobából. Két drámai változást
a fényképezôk az átlagos magyar állampol-
gároknál sokkal erôsebben érzékeltek. Az
1960-as évek „ezüstválsága” után az ezüstve-
gyületeket tartalmazó fényérzékeny anyagok
ára emelkedett. Érzékelhetô minôségromlás
következett be, mert a gyártók arra kénysze-
rültek, hogy csökkentsék az ezüsttartalmat.
1974-ben az olajválság hazánkba történô „be-
gyûrûzésének” elsô jele a fotóvegyszerek árá-
nak emelkedése volt. A korabeli sajtó csak
szûkszavúan tudósított róla, hogy „Drágulnak
a fotóvegyszerek”, de azt már nem írták meg,
hogy a metol és a hidrokinon kg-nkénti ára – a
szocializmusban példátlan módon – a tízsze-
resére (!) emelkedett. 

FEJÉR ZOLTÁN
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Jó forrásból meríteni nem szégyen. Mikszáth
Kálmántól pedig még élvezetes is. Ô már
1891-ben leírta a klikkek természetét, ki is fi-
gurázta ôket mint kormánypárti parlamenti
képviselô és mint író, a legjobb és a legböl-
csebb a képviselôk között. Ôt olvasva, 116 év-
vel késôbb nem nehéz errôl írni, a nagyobb fel-
adat az, hogy az ember a humorát megôrizze,
ha a mai klikkek természetrajzáról szól.

Mikszáth ugyanis finom humorba csomagol-
ta a gyanakvást, hogy a klikk valamilyen össze-
esküvés, ahol komoly dolgok forognak. Azután
kiderítette, hogy nincsen másról szó, mint va-
csorameghívásokról, a vívóterembe invitálásról
vagy a tarokkban elrontott laphívásról.

Nézzük azonban a klikk meghatározását,
amellyel nem mindenben értek egyet: „A klikk
emberek azon csoportja, akiknek a céljaik, ér-
dekeik és nézeteik valamint szokásaik és visel-
kedésük közös. A klikk egy nagyobb csoport-
ból kiváló kisebb közösség, amelyben a tagok
sokkal közelebbrôl ismerik egymást, mint a
nagy csoport más tagjai. A klikkben lévôk cse-
rekapcsolatban állnak, nevezetesen barátsá-
got, információkat és érzelmeket cserélgetnek
egymás között. A klikk nem-hivatalos szerve-
zet, amelyben mindegyik tag valamivel a má-
sikhoz kapcsolódik, és ez ôket, egyfajta szoci-
ális hálóként szoros kötésben tartja.” Másutt
viszont azt olvashatjuk, hogy a klikk a felnôt-
tek társadalmi csoportja, melynek lényege,
hogy másokat kizár, akik a csoport tagjaitól
akár lényegtelen vonásaikban is eltérnek, és a
csoport tagjaira igen erôs hatást (mintakövetés
= „peer pressure”) gyakorol. A lélektanászok
azt is tudják, hogy kétféle klikk van: normaal-
kotó és összehasonlító. Az utóbbinak csak
annyi hatalma van, amennyit a tagjaira kifejt,
hogy azok a kívül-lévôktôl elkülönüljenek. A
normaalkotó klikk talán veszélyesebb, mert az
olyanokból áll, akiknek van hatalmuk, és azt
gyakorolják is.

Természetes, hogy ezzel foglalkozom szíve-
sebben. Mikszáth is ezzel tréfálkozott, amikor
a klikkek titkosságát emlegette ilyenformán:

„Annyi bizonyos, hogy a Tisza-klikk intentióit
mélységes homály födi: a legélesebb szem is
csak úgy lát abba, mintha a legsûrûbb szitán át
nézné. Én részemrôl még abban sem bírtam
teljesen kiigazodni, hogyha csakugyan van Ti-
sza-klikk, tagja-e vajjon Tisza Kálmán?”

Hát ez az – mondhatnánk –, minden klikk
„informális”. Nincsen neki sem alapító irata,
se mûködési szabálya, se titkára, se pénztáro-
sa. Minden csak elképzelésekben, érzésekben
vagy szavakban létezik. Ezért teljesen megfog-
hatatlan, bizonyíthatatlan, észérvekkel meg
sem közelíthetô. Mostanában minden klikk te-
le van gáncstalan jó emberekkel, akiket a kül-
sôk természetesen sunyiknak tartanak, és utál-
ják ôket. Ezt jelzi, hogy a klikket kívülrôl soha
nem dicsérik, ezért a tagok, akiket a „peer
pressure” szoros kötésben tart, kénytelenek
folytonosan egymást dicsérni. Egymás után
szerepelnek a klikk dicséretére kiszemelt újsá-
gokban és rádiómûsorokban, és ezek után so-
ha egyetlen dicséretet nem kapnak – a klikk-
társakon kívül.

Minden klikknek van egy vezére, aki amo-
lyan pater familiaris, aki mintát ad, ô a dicsérô
kórus vezetôje. Ennek a kórusnak állandóan
hangosan énekelnie kell, vele együtt, mert di-
cséretek nélkül a klikk hanyatlik. Mellette a
klikk tagjai nem szólhatnak semmi érdekében,
és nem is szólnak, mert pontosan érzik saját
határaikat. A pater ugyan megkérdi ôket
idônként, de sohasem lényeges dolgokban. A
klikkben minden hír szájon keresztül terjed, és
a forrás csak akkor hiteles, ha azt a klikkhez
tartozó mondja. Máshonnan hírt a klikk tagja
nem vesz, ha gyanúsat hall, akkor elôbb
egyezteti a fôklikkerrel (ez új szó).

Azt nem tudjuk pontosan, hogy miképpen
alakul ki egy klikk, de a szabályait ismerjük.
Ezek legjobban iskolás gyermekeink körében
figyelhetôk meg. Óvodások még nem tudnak
klikket alkotni, csak csípési vagy harapási sor-
rendet, mint a majmok. A klikk tehát az em-
berré válás folyamatában elôrelépésnek
tekinthetô. Hosszú ideig kamaszkorban meg-
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A klikk
nôtt a gyógyszerek száma, és vele együtt nôtt a
gyógyszerészek felelôssége, szerepe és nem utol-
sósorban szakmai tudása is. Ma már egy gyógy-
szerésznek is tudnia kell, hogy az adott gyógy-
szerbôl mennyi hatóanyag szabadul fel, és
mennyire hasznos a gyógyszer. Én legalábbis
erre a fontos tényezôre hívom föl a hallgatóim fi-
gyelmét, és olyan gyógyszerészeket nevelek,
akik méltó partnerei a kutatóorvosnak. Az új
gyógyszerész-generációnak ugyanis a kísérletek-
ben is részt kell vennie, mivel tudását éppen
azok kérik számon – az orvosok, akik azelôtt ma-
guk készítettek megfelelô gyógyszereket.

– Gyakran halljuk, hogy például a svájci gyógyszert
többre értékelik, mint a hazait. Mi ennek az oka?

– Valóban így van, de nem a gyógyszerek kö-
zötti különbség a döntô, hanem az, hogy a svájci
készítmény hatóanyaga nagyobb százalékban
szabadul föl, mint a magyaré. Ez a kérdés a
gyógyszeripar neuralgikus pontja. A biológiai
hasznosítás kérdése ez, tehát kutatási probléma
is. Intézetünkben ôsztôl bevezetjük a számítógé-
pek alkalmazását, a farmakokinetikai kutatást
összekapcsoljuk az R 10-es számítógép program-
jával, hogy ily módon a hatóanyag felszabadulá-
sának maximális lehetôségeit vizsgáljuk. Terve-
zem, hogy az adagolás kérdéseit is számítógépre
viszem. Mindeddig ugyanis a gyógyszerek ada-
golása empirikus módon történt. Vagyis a beteg-
nek mindössze annyit mondtak, hogy vegyen be
ebbôl vagy abból a gyógyszerbôl háromszor
egyet vagy háromszor kettôt naponta. Milyen
kérdések merülhetnek fel ennek kapcsán? Példá-
ul az, hogy milyen folyamatosságot biztosít a
gyógyszer például egy fájdalomcsillapító eseté-
ben. A gyógyszerhatástan-kutatás pontosságra
törekszik, és ebben csak akkor érhet el eredmé-
nyeket, ha a pontosság a legfôbb ismérve. A far-
makokinektikai vizsgálat a gyógyszertudomány
új ága. Az alapkísérleteket én végeztem el, a to-
vábbfejlesztése napjaink egyik fontos feladata.
Ám ez is csak egyik része a közös munkának,
amely a gyógyítás érdekében éppen a kísérlet
alapján igyekszik megoldani feladatát.

DR. POLNER ZOLTÁN

– Hogy mit csinálok? Ôszintén szólva nemigen
tudok rá pontos választ adni, hiszen ezek a kuta-
tási munkák már olyan régi keletûek, és olyan
sokan részt vettek a közös kutatásban, hogy már
nem is emlékszem, mi ebbôl az én érdemem. Mi-
re egy-egy gyógyszerbôl valóban gyógyszer lesz,
nyugodtan ki lehet jelenteni, mindenki csinálta.
Egy gyógyszer kifejlesztése ugyanis, éppen a
biztonsági eljárások betartása miatt, tíz-tizenkét
év. Irigykedve hallgatok másokat, amikor ponto-
san meg tudják mondani, hogy az elvégzett
munka hogyan kapcsolódik a nevükhöz. Én
errôl, saját munkaterületemet, kutatásomat is-
merve, nemigen tudnék pontosan nyilatkozni.

– Hogyan alakult eddigi tudományos pályája?
– Pécsrôl kerültem Szegedre, méghozzá egy

nyelvész barátom, Temesi Mihály unszolására.
Meglehetôsen szerény körülmények között ne-
velkedtem, de szüleim mindent megtettek, hogy
tanuljak, és én a biológiát választottam. A negy-
venes évek végén örömmel vették fel az egyetem-
re azokat, akik biológiatanárok akartak lenni. Az
egyetem elvégzése után egy évig a mohácsi me-
zôgazdasági technikumban tanítottam, majd Áb-
rahám Ambrus intézetébe kerültem. Idegrend-
szeri vizsgálatokat végeztünk, a vegetatív ideg-
rendszer tudományos kutatásával foglalkoztunk.
A gyógyszertani intézetben is eltöltöttem annyi
idôt, hogy ifj. Jancsó Miklós professzor elôadása-
it megkedveljem, és magam is ezt a szakot vá-
lasztottam. Ezekben az esztendôkben nem ked-
velték azt, aki még egy diplomát kívánt szerezni,
ahelyett hogy tanított volna. Ám az egyetem
mégis lehetôvé tette, hogy orvosegyetemi tanul-
mányokat is folytassak. Végül, 1958-ban ifj. Jan-
csó Miklós megfelelô állást biztosított számomra.
A gyógyszertani intézetben végigjártam a sza-
márlétrát, közben egyéves tanulmányúton vol-
tam Amerikában. 1975 óta az intézet vezetôje va-
gyok. Szenzációs fölfedezéseim nincsenek, ám az
oktatás és a kutatás mindig szívügyem volt, és
nem egy tudományos dolgozatot írtam.

– Hogyan fejlôdött az ön által mûvelt tudományág?
– A gyógyszerészek azelôtt nemigen értettek

az orvosságokhoz. Azok tudományos ismeretét
az orvosoknak tartották fenn. Napjainkra meg-

Beszélgetés Minker Emillel (1980. május)



Jó forrásból meríteni nem szégyen. Mikszáth
Kálmántól pedig még élvezetes is. Ô már
1891-ben leírta a klikkek természetét, ki is fi-
gurázta ôket mint kormánypárti parlamenti
képviselô és mint író, a legjobb és a legböl-
csebb a képviselôk között. Ôt olvasva, 116 év-
vel késôbb nem nehéz errôl írni, a nagyobb fel-
adat az, hogy az ember a humorát megôrizze,
ha a mai klikkek természetrajzáról szól.

Mikszáth ugyanis finom humorba csomagol-
ta a gyanakvást, hogy a klikk valamilyen össze-
esküvés, ahol komoly dolgok forognak. Azután
kiderítette, hogy nincsen másról szó, mint va-
csorameghívásokról, a vívóterembe invitálásról
vagy a tarokkban elrontott laphívásról.

Nézzük azonban a klikk meghatározását,
amellyel nem mindenben értek egyet: „A klikk
emberek azon csoportja, akiknek a céljaik, ér-
dekeik és nézeteik valamint szokásaik és visel-
kedésük közös. A klikk egy nagyobb csoport-
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got, információkat és érzelmeket cserélgetnek
egymás között. A klikk nem-hivatalos szerve-
zet, amelyben mindegyik tag valamivel a má-
sikhoz kapcsolódik, és ez ôket, egyfajta szoci-
ális hálóként szoros kötésben tartja.” Másutt
viszont azt olvashatjuk, hogy a klikk a felnôt-
tek társadalmi csoportja, melynek lényege,
hogy másokat kizár, akik a csoport tagjaitól
akár lényegtelen vonásaikban is eltérnek, és a
csoport tagjaira igen erôs hatást (mintakövetés
= „peer pressure”) gyakorol. A lélektanászok
azt is tudják, hogy kétféle klikk van: normaal-
kotó és összehasonlító. Az utóbbinak csak
annyi hatalma van, amennyit a tagjaira kifejt,
hogy azok a kívül-lévôktôl elkülönüljenek. A
normaalkotó klikk talán veszélyesebb, mert az
olyanokból áll, akiknek van hatalmuk, és azt
gyakorolják is.

Természetes, hogy ezzel foglalkozom szíve-
sebben. Mikszáth is ezzel tréfálkozott, amikor
a klikkek titkosságát emlegette ilyenformán:

„Annyi bizonyos, hogy a Tisza-klikk intentióit
mélységes homály födi: a legélesebb szem is
csak úgy lát abba, mintha a legsûrûbb szitán át
nézné. Én részemrôl még abban sem bírtam
teljesen kiigazodni, hogyha csakugyan van Ti-
sza-klikk, tagja-e vajjon Tisza Kálmán?”

Hát ez az – mondhatnánk –, minden klikk
„informális”. Nincsen neki sem alapító irata,
se mûködési szabálya, se titkára, se pénztáro-
sa. Minden csak elképzelésekben, érzésekben
vagy szavakban létezik. Ezért teljesen megfog-
hatatlan, bizonyíthatatlan, észérvekkel meg
sem közelíthetô. Mostanában minden klikk te-
le van gáncstalan jó emberekkel, akiket a kül-
sôk természetesen sunyiknak tartanak, és utál-
ják ôket. Ezt jelzi, hogy a klikket kívülrôl soha
nem dicsérik, ezért a tagok, akiket a „peer
pressure” szoros kötésben tart, kénytelenek
folytonosan egymást dicsérni. Egymás után
szerepelnek a klikk dicséretére kiszemelt újsá-
gokban és rádiómûsorokban, és ezek után so-
ha egyetlen dicséretet nem kapnak – a klikk-
társakon kívül.

Minden klikknek van egy vezére, aki amo-
lyan pater familiaris, aki mintát ad, ô a dicsérô
kórus vezetôje. Ennek a kórusnak állandóan
hangosan énekelnie kell, vele együtt, mert di-
cséretek nélkül a klikk hanyatlik. Mellette a
klikk tagjai nem szólhatnak semmi érdekében,
és nem is szólnak, mert pontosan érzik saját
határaikat. A pater ugyan megkérdi ôket
idônként, de sohasem lényeges dolgokban. A
klikkben minden hír szájon keresztül terjed, és
a forrás csak akkor hiteles, ha azt a klikkhez
tartozó mondja. Máshonnan hírt a klikk tagja
nem vesz, ha gyanúsat hall, akkor elôbb
egyezteti a fôklikkerrel (ez új szó).

Azt nem tudjuk pontosan, hogy miképpen
alakul ki egy klikk, de a szabályait ismerjük.
Ezek legjobban iskolás gyermekeink körében
figyelhetôk meg. Óvodások még nem tudnak
klikket alkotni, csak csípési vagy harapási sor-
rendet, mint a majmok. A klikk tehát az em-
berré válás folyamatában elôrelépésnek
tekinthetô. Hosszú ideig kamaszkorban meg-
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A klikk
nôtt a gyógyszerek száma, és vele együtt nôtt a
gyógyszerészek felelôssége, szerepe és nem utol-
sósorban szakmai tudása is. Ma már egy gyógy-
szerésznek is tudnia kell, hogy az adott gyógy-
szerbôl mennyi hatóanyag szabadul fel, és
mennyire hasznos a gyógyszer. Én legalábbis
erre a fontos tényezôre hívom föl a hallgatóim fi-
gyelmét, és olyan gyógyszerészeket nevelek,
akik méltó partnerei a kutatóorvosnak. Az új
gyógyszerész-generációnak ugyanis a kísérletek-
ben is részt kell vennie, mivel tudását éppen
azok kérik számon – az orvosok, akik azelôtt ma-
guk készítettek megfelelô gyógyszereket.

– Gyakran halljuk, hogy például a svájci gyógyszert
többre értékelik, mint a hazait. Mi ennek az oka?

– Valóban így van, de nem a gyógyszerek kö-
zötti különbség a döntô, hanem az, hogy a svájci
készítmény hatóanyaga nagyobb százalékban
szabadul föl, mint a magyaré. Ez a kérdés a
gyógyszeripar neuralgikus pontja. A biológiai
hasznosítás kérdése ez, tehát kutatási probléma
is. Intézetünkben ôsztôl bevezetjük a számítógé-
pek alkalmazását, a farmakokinetikai kutatást
összekapcsoljuk az R 10-es számítógép program-
jával, hogy ily módon a hatóanyag felszabadulá-
sának maximális lehetôségeit vizsgáljuk. Terve-
zem, hogy az adagolás kérdéseit is számítógépre
viszem. Mindeddig ugyanis a gyógyszerek ada-
golása empirikus módon történt. Vagyis a beteg-
nek mindössze annyit mondtak, hogy vegyen be
ebbôl vagy abból a gyógyszerbôl háromszor
egyet vagy háromszor kettôt naponta. Milyen
kérdések merülhetnek fel ennek kapcsán? Példá-
ul az, hogy milyen folyamatosságot biztosít a
gyógyszer például egy fájdalomcsillapító eseté-
ben. A gyógyszerhatástan-kutatás pontosságra
törekszik, és ebben csak akkor érhet el eredmé-
nyeket, ha a pontosság a legfôbb ismérve. A far-
makokinektikai vizsgálat a gyógyszertudomány
új ága. Az alapkísérleteket én végeztem el, a to-
vábbfejlesztése napjaink egyik fontos feladata.
Ám ez is csak egyik része a közös munkának,
amely a gyógyítás érdekében éppen a kísérlet
alapján igyekszik megoldani feladatát.

DR. POLNER ZOLTÁN

– Hogy mit csinálok? Ôszintén szólva nemigen
tudok rá pontos választ adni, hiszen ezek a kuta-
tási munkák már olyan régi keletûek, és olyan
sokan részt vettek a közös kutatásban, hogy már
nem is emlékszem, mi ebbôl az én érdemem. Mi-
re egy-egy gyógyszerbôl valóban gyógyszer lesz,
nyugodtan ki lehet jelenteni, mindenki csinálta.
Egy gyógyszer kifejlesztése ugyanis, éppen a
biztonsági eljárások betartása miatt, tíz-tizenkét
év. Irigykedve hallgatok másokat, amikor ponto-
san meg tudják mondani, hogy az elvégzett
munka hogyan kapcsolódik a nevükhöz. Én
errôl, saját munkaterületemet, kutatásomat is-
merve, nemigen tudnék pontosan nyilatkozni.

– Hogyan alakult eddigi tudományos pályája?
– Pécsrôl kerültem Szegedre, méghozzá egy

nyelvész barátom, Temesi Mihály unszolására.
Meglehetôsen szerény körülmények között ne-
velkedtem, de szüleim mindent megtettek, hogy
tanuljak, és én a biológiát választottam. A negy-
venes évek végén örömmel vették fel az egyetem-
re azokat, akik biológiatanárok akartak lenni. Az
egyetem elvégzése után egy évig a mohácsi me-
zôgazdasági technikumban tanítottam, majd Áb-
rahám Ambrus intézetébe kerültem. Idegrend-
szeri vizsgálatokat végeztünk, a vegetatív ideg-
rendszer tudományos kutatásával foglalkoztunk.
A gyógyszertani intézetben is eltöltöttem annyi
idôt, hogy ifj. Jancsó Miklós professzor elôadása-
it megkedveljem, és magam is ezt a szakot vá-
lasztottam. Ezekben az esztendôkben nem ked-
velték azt, aki még egy diplomát kívánt szerezni,
ahelyett hogy tanított volna. Ám az egyetem
mégis lehetôvé tette, hogy orvosegyetemi tanul-
mányokat is folytassak. Végül, 1958-ban ifj. Jan-
csó Miklós megfelelô állást biztosított számomra.
A gyógyszertani intézetben végigjártam a sza-
márlétrát, közben egyéves tanulmányúton vol-
tam Amerikában. 1975 óta az intézet vezetôje va-
gyok. Szenzációs fölfedezéseim nincsenek, ám az
oktatás és a kutatás mindig szívügyem volt, és
nem egy tudományos dolgozatot írtam.

– Hogyan fejlôdött az ön által mûvelt tudományág?
– A gyógyszerészek azelôtt nemigen értettek

az orvosságokhoz. Azok tudományos ismeretét
az orvosoknak tartották fenn. Napjainkra meg-

Beszélgetés Minker Emillel (1980. május)



oda, hogy a klikk megnyilvánuljon, vagy fel-
fedje magát. „Baromság – mondja a fôklikker
–, itt semmi ilyesmi nincs. Mi csak végezzük a
dolgunkat…”

Egy vezetô körül ösztönösen azért jön létre
klikk, mert másféle módszerrel a csoportot
megtartani és vezetni képtelenné válik. Eggyel
lejjebb lép tehát, a pótszerek lépcsôjére. Ezen
találhatók az alábbi olcsó megoldások: a ro-
konszenves személyek kiválasztása, a min-
denáron hûségesnek mutatkozók támogatása,
a kegyenc kijelölése, a fülbe súgás engedélye-
zése, sôt megkívánása, a hírforrások és útjaik
ellenôrzése, és ha mindez nem tartja meg a be-
folyást, akkor az általánosított gyanakvás kife-
lé, végül a paranoia. Ezek egyúttal a klikk
fejlôdésének állomásai.

Az azonos foglalkozási csoportokban
képzôdô párhuzamos klikkek (új fogalom) nem
tûrik egymást. A fôklikker ellen szubklikkek
(magyarul: alklikk – új szó) keletkeznek, azok-
ból, akiket a fôklikk kiszorít – valami miatt. Ez
a fôklikkert nagyon idegesíti, mivel a saját ha-
tárain kívül semmi befolyása nincs sem dol-
gokra, sem személyekre. Mivel a klikk illegá-
lis, nem kezdhet legális tárgyalást az ellen-
zôivel. Az ellenzôk is illegálisak, ôk sem
egyezkedhetnek a klikkel. Ha ezt megtennék,
akkor beismernék saját magukról, hogy ôk is
klikkek, és a másikat megsértenék azzal, hogy
pejoratív módon leklikkezik (új szó!). Ezért az-

tán sunyi csapdákat állítanak egymásnak,
mindenféle fedôszervezetet hoznak létre,
hogy látszólag ne klikkek tárgyaljanak egy-
mással, de mindkét fél tudja, hogy mégiscsak
azok tárgyalnak.

A klikkhez csatlakozás növeli az önbizal-
mat, de ha valakit kizárnak, az hosszú idôre
elveszíti a lába alól a talajt, mert önképe rette-
netes károsodást szenved. Hasonló tragédiát
él át, mintha a személyiségét addig tökélete-
sen meghatározó egyetlen személy hagyná el
örökre, aki nélkül már többé nem önmaga. A
helyzet hasonlít ahhoz, amit valamikor a tiszti
kaszinóból vagy egy illegális pártból való ki-
zárás jelentett. Biztosan olvastak ilyet – bezárt
szoba, asztalon a revolver, durr, stb.

Végül csak néhány szót arról, hogy a klikk
az emberi érdektársulások evolúciójában igen
jelentôs helyen van. Lehet belôle gazdasági
közösség, segítônek álcázott társulás, reklám-
ügynökség, betéti társaság, korlátolt felelôs-
ségû akármi, és mindezeknek a fejlôdése során
a klikk állandóan jelen lehet, sôt bennük is ki-
alakulhat. Például a korlátozott felelôsségû
társaságokból a klikken keresztül korlátlanul
felelôtlen bûnszövetkezet képzôdhet, és akkor
már senki nem mondja, hogy klikk. Mikszáth
Kálmán se, gondoljanak a Tóth Marira, ho-
gyan járt a galád Noszty fiúval!

DR. SZIRMAI IMRE
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rekedt férfiak társaságából könnyebben alakul
klikk, másrészrôl az is valószínû, hogy a férfi-
klikkekben a tagok, eszüktôl függetlenül, a ka-
maszkorig regrediálnak (klikkelôdnek – új szó).
A klikk belsô viselkedése tehát meghazudtolja
a tagok életkorát, ugyanis az elfogadás a fel-
nôttkor elôtti személyiségjegyek alapján törté-
nik – vagy nem. Felmérések a gimnazisták és a
felnôttek klikkjeinek szembetûnô hasonlósá-
gát bizonyítják. Az átlagosnál magasabb intel-
ligenciával rendelkezô csoportok tagjai, akik
egyenként pontosan tudják a klikk veszélyeit,
ugyanúgy alkotnak cinkosságon alapuló ille-
gitim csoportokat, mint a tanulatlanok. Sôt, ta-
lán – a szellemi fejlôdéssel együtt járó gyakori
infantilizmus miatt – gyakrabban. Amikor a
felnôttek „team”-jeibôl klikkek alakulnak, ak-
kor a tárgy, ami miatt a csoportot valamikor
létrehozták, hangtalanul elsüllyed.

Regressziós jelenség zajlik tehát, amely biz-
tosítja, hogy ezen a szinten „lényeges dolgok-
ról” nem lehet szó, vagy csak jelzésekkel. A
vegyes, nôi-férfi klikkekkel azért nem foglal-
kozom, mert azok sokkal bonyolultabbak, de
ismert, hogy ezekben a kifelé ható agresszió
mértékét nem a férfi, hanem a nôi tagok hatá-
rozzák meg, ugyanis nem az történik, hogy a
nôk viselkednek dominánsan, hanem a férfi
tagok viselkedésnormái szállnak lejjebb, mert
ôk a jobb alkalmazkodók – manapság. Hogy
miképpen növekszik a klikk, arról ismét csak
Mikszáthot idézem: „A klikkbéli ember, ha va-
lami találó megjegyzése van, siet azt Tiszával
közölni, ha ellenben Tisza mond valami jó
megjegyzést… a klikkbéli ember nagy elôsze-
retettel lanszírozza. Ha Tisza mellett üres hely
van a nádfonatú folyosói padon, oda rögtön
leül valaki, s aki oda leül, az rögtön klikkbéli
lesz, mint ahogy egykor a császáré lett minden
legény, akinek a fejét a katonacsákó érte.”

Ez azonban nem ilyen egyszerû. A klikk hir-
telen soha nem bôvül, hasznosság alapján so-
ha nem vesz fel külsô tagokat, bekerülni lehe-
tetlen, a törleszkedôk nem érnek el semmit,
csak a belsôk gyanakvását váltják ki. Újabb tag
csak az összes tag érzelmi egyetértése alapján
csatlakozhat, de azok, akik az indulásánál
nem voltak jelen, soha nem válnak megbízha-
tó klikkerekké (új szó – én kreáltam). Tagfelvé-
tel tehát nincs, és furcsa is lenne, ha valakinek
felajánlanák ily módon: „Te jó ember vagy, lépj
be a klikkbe!” Mivel a klikk titkos, tervei kiis-

merhetetlenek, a normaalkotó klikk szemé-
lyekre vonatkozó döntéseiben egyedüli szem-
pont a személyes szimpátia. A pozíciók ajánlá-
sában és elfoglalásukban a klikkerek körbe-
mennek, mert magukon kívül érzelmi alapon
senki nem megbízható. Nem lehet tudni, hogy
honnan van az az egy húr, amin a klikk tagjai
pendülnek, és ha volna bennük másféle húr,
azt miért hangolják önkéntesen pontosan ah-
hoz az egyhez. Hipotéziseim vannak, például
azonos politikai nézet, világnézet, közös isko-
la, azonos életkor, sportköri tagság, rokonság,
közös barátok vagy barátnôk. Szóval mind-
ezek, megfelelô kombinációban! Nehéz racio-
nális magyarázatot adni. Ahogyan a kutyák
gazdái hasonlítanak a saját ebükre, a klikk tag-
jainak megjelenésében is kialakul a testi és vi-
selkedési hasonlóság. Itt van például az ember
társadalmiságában nagyon fontos szag. Rájöt-
tem, hogy a klikkek tagjainak egyforma sza-
guk van! Ha nem hiszik, szaglásszanak utána!
A klikk már ezért is biológiai, érzelmi egység,
a tagok viszonyulása és késztetése ugyanaz,
foglalkozásuk tárgya viszont mellékes. Klikk
minden társadalmi csoportban képzôdhet, a
parlamentben (lásd Mikszáth), akadémián
(lásd Arany János), egyetemen (lásd…),
rendôrségen (ne lásd!), bankban, sportegyesü-
letben stb.

Ha az eddigi érvelésem nem volt érthetô, és
mégis azt firtatjuk, hogy hogyan és mikor ala-
kul ki, arra adható frappáns válasz: 1. A klikk
akkor alakul ki, amikor más vagy mások azt állítják
egy csoportról, hogy az klikk. Belátható, hogy va-
laki vagy valakik szánt-szándékkal nem tud-
nak klikket létrehozni. Értelmetlen volna kije-
lenteni, hogy „a dolgok rosszul mennek, csi-
náljunk klikket”. 2. A klikk tehát nem cél, hanem
eredmény.

A klikk manapság nem öl, mint a maffia,
egyszerûen csak kizár másokat, akik nem ke-
belbéliek. A külsô támadások ellen, amelyeket
rendszerint a kívül rekedt irigyek indítanak,
úgy védekezik, hogy ártalmatlannak álcázza
magát, vagy egyszerûen csak letagadja saját
létét. „Mi csak vacsorázgatunk itten – mond-
ják a klikk tagjai –, hát már barátkozni sem
szabad?” A klikket ért támadás az összetartást
belül megsokszorozza, ahogy az ütés kemé-
nyíti a vasat. Ebben az az érdekes, hogy az
együvé tartozás erôsödik ugyan, de a
rejtôzködés is, tehát a támadás nem vezethet
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Csáth Géza – a századforduló novellisztikájá-
nak mestere – elsô novelláskötete 1908-ban ke-
rült az olvasók kezébe, huszonegy változat
egy fiatal „nyugatos” író mûhelyébôl. 2008
egyébként a Nyugat címû folyóirat indulásá-
nak százéves évfordulója.

Stílusvizsgálatom középpontjába Csáth ka-
leidoszkopikusnak minôsített, „szecessziós,
impresszionistagyanús” mûveit állítom. Szük-
ségesnek látom tágabb összefüggésben felvá-
zolni Csáth korai novellisztikájának sajátossá-

gait, esztétikájának legfontosabb jegyeit, mert
enélkül hiányos lenne a stiláris kép is. A
komplexebb megközelítési módot az alkotó
személyisége és alkotásainak sokrétûsége kí-
vánja meg. Erre biztatnak emellett a korszerû
elemzési modellek is, valamint a nyelvészek
szövegstilisztikai kutatásai is. Csáth esztétikai
nézeteit kritikáiban fejtette ki. Irodalmi pálya-
kezdése szorosan összefüggött a zenével, az új
zene hallgatásával és mûvelésével s a többi
mûvészeti ágak figyelésével, a festészet, szob-

A varázsló kertje színvizsgálata



oda, hogy a klikk megnyilvánuljon, vagy fel-
fedje magát. „Baromság – mondja a fôklikker
–, itt semmi ilyesmi nincs. Mi csak végezzük a
dolgunkat…”

Egy vezetô körül ösztönösen azért jön létre
klikk, mert másféle módszerrel a csoportot
megtartani és vezetni képtelenné válik. Eggyel
lejjebb lép tehát, a pótszerek lépcsôjére. Ezen
találhatók az alábbi olcsó megoldások: a ro-
konszenves személyek kiválasztása, a min-
denáron hûségesnek mutatkozók támogatása,
a kegyenc kijelölése, a fülbe súgás engedélye-
zése, sôt megkívánása, a hírforrások és útjaik
ellenôrzése, és ha mindez nem tartja meg a be-
folyást, akkor az általánosított gyanakvás kife-
lé, végül a paranoia. Ezek egyúttal a klikk
fejlôdésének állomásai.

Az azonos foglalkozási csoportokban
képzôdô párhuzamos klikkek (új fogalom) nem
tûrik egymást. A fôklikker ellen szubklikkek
(magyarul: alklikk – új szó) keletkeznek, azok-
ból, akiket a fôklikk kiszorít – valami miatt. Ez
a fôklikkert nagyon idegesíti, mivel a saját ha-
tárain kívül semmi befolyása nincs sem dol-
gokra, sem személyekre. Mivel a klikk illegá-
lis, nem kezdhet legális tárgyalást az ellen-
zôivel. Az ellenzôk is illegálisak, ôk sem
egyezkedhetnek a klikkel. Ha ezt megtennék,
akkor beismernék saját magukról, hogy ôk is
klikkek, és a másikat megsértenék azzal, hogy
pejoratív módon leklikkezik (új szó!). Ezért az-

tán sunyi csapdákat állítanak egymásnak,
mindenféle fedôszervezetet hoznak létre,
hogy látszólag ne klikkek tárgyaljanak egy-
mással, de mindkét fél tudja, hogy mégiscsak
azok tárgyalnak.

A klikkhez csatlakozás növeli az önbizal-
mat, de ha valakit kizárnak, az hosszú idôre
elveszíti a lába alól a talajt, mert önképe rette-
netes károsodást szenved. Hasonló tragédiát
él át, mintha a személyiségét addig tökélete-
sen meghatározó egyetlen személy hagyná el
örökre, aki nélkül már többé nem önmaga. A
helyzet hasonlít ahhoz, amit valamikor a tiszti
kaszinóból vagy egy illegális pártból való ki-
zárás jelentett. Biztosan olvastak ilyet – bezárt
szoba, asztalon a revolver, durr, stb.

Végül csak néhány szót arról, hogy a klikk
az emberi érdektársulások evolúciójában igen
jelentôs helyen van. Lehet belôle gazdasági
közösség, segítônek álcázott társulás, reklám-
ügynökség, betéti társaság, korlátolt felelôs-
ségû akármi, és mindezeknek a fejlôdése során
a klikk állandóan jelen lehet, sôt bennük is ki-
alakulhat. Például a korlátozott felelôsségû
társaságokból a klikken keresztül korlátlanul
felelôtlen bûnszövetkezet képzôdhet, és akkor
már senki nem mondja, hogy klikk. Mikszáth
Kálmán se, gondoljanak a Tóth Marira, ho-
gyan járt a galád Noszty fiúval!

DR. SZIRMAI IMRE
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rekedt férfiak társaságából könnyebben alakul
klikk, másrészrôl az is valószínû, hogy a férfi-
klikkekben a tagok, eszüktôl függetlenül, a ka-
maszkorig regrediálnak (klikkelôdnek – új szó).
A klikk belsô viselkedése tehát meghazudtolja
a tagok életkorát, ugyanis az elfogadás a fel-
nôttkor elôtti személyiségjegyek alapján törté-
nik – vagy nem. Felmérések a gimnazisták és a
felnôttek klikkjeinek szembetûnô hasonlósá-
gát bizonyítják. Az átlagosnál magasabb intel-
ligenciával rendelkezô csoportok tagjai, akik
egyenként pontosan tudják a klikk veszélyeit,
ugyanúgy alkotnak cinkosságon alapuló ille-
gitim csoportokat, mint a tanulatlanok. Sôt, ta-
lán – a szellemi fejlôdéssel együtt járó gyakori
infantilizmus miatt – gyakrabban. Amikor a
felnôttek „team”-jeibôl klikkek alakulnak, ak-
kor a tárgy, ami miatt a csoportot valamikor
létrehozták, hangtalanul elsüllyed.

Regressziós jelenség zajlik tehát, amely biz-
tosítja, hogy ezen a szinten „lényeges dolgok-
ról” nem lehet szó, vagy csak jelzésekkel. A
vegyes, nôi-férfi klikkekkel azért nem foglal-
kozom, mert azok sokkal bonyolultabbak, de
ismert, hogy ezekben a kifelé ható agresszió
mértékét nem a férfi, hanem a nôi tagok hatá-
rozzák meg, ugyanis nem az történik, hogy a
nôk viselkednek dominánsan, hanem a férfi
tagok viselkedésnormái szállnak lejjebb, mert
ôk a jobb alkalmazkodók – manapság. Hogy
miképpen növekszik a klikk, arról ismét csak
Mikszáthot idézem: „A klikkbéli ember, ha va-
lami találó megjegyzése van, siet azt Tiszával
közölni, ha ellenben Tisza mond valami jó
megjegyzést… a klikkbéli ember nagy elôsze-
retettel lanszírozza. Ha Tisza mellett üres hely
van a nádfonatú folyosói padon, oda rögtön
leül valaki, s aki oda leül, az rögtön klikkbéli
lesz, mint ahogy egykor a császáré lett minden
legény, akinek a fejét a katonacsákó érte.”

Ez azonban nem ilyen egyszerû. A klikk hir-
telen soha nem bôvül, hasznosság alapján so-
ha nem vesz fel külsô tagokat, bekerülni lehe-
tetlen, a törleszkedôk nem érnek el semmit,
csak a belsôk gyanakvását váltják ki. Újabb tag
csak az összes tag érzelmi egyetértése alapján
csatlakozhat, de azok, akik az indulásánál
nem voltak jelen, soha nem válnak megbízha-
tó klikkerekké (új szó – én kreáltam). Tagfelvé-
tel tehát nincs, és furcsa is lenne, ha valakinek
felajánlanák ily módon: „Te jó ember vagy, lépj
be a klikkbe!” Mivel a klikk titkos, tervei kiis-

merhetetlenek, a normaalkotó klikk szemé-
lyekre vonatkozó döntéseiben egyedüli szem-
pont a személyes szimpátia. A pozíciók ajánlá-
sában és elfoglalásukban a klikkerek körbe-
mennek, mert magukon kívül érzelmi alapon
senki nem megbízható. Nem lehet tudni, hogy
honnan van az az egy húr, amin a klikk tagjai
pendülnek, és ha volna bennük másféle húr,
azt miért hangolják önkéntesen pontosan ah-
hoz az egyhez. Hipotéziseim vannak, például
azonos politikai nézet, világnézet, közös isko-
la, azonos életkor, sportköri tagság, rokonság,
közös barátok vagy barátnôk. Szóval mind-
ezek, megfelelô kombinációban! Nehéz racio-
nális magyarázatot adni. Ahogyan a kutyák
gazdái hasonlítanak a saját ebükre, a klikk tag-
jainak megjelenésében is kialakul a testi és vi-
selkedési hasonlóság. Itt van például az ember
társadalmiságában nagyon fontos szag. Rájöt-
tem, hogy a klikkek tagjainak egyforma sza-
guk van! Ha nem hiszik, szaglásszanak utána!
A klikk már ezért is biológiai, érzelmi egység,
a tagok viszonyulása és késztetése ugyanaz,
foglalkozásuk tárgya viszont mellékes. Klikk
minden társadalmi csoportban képzôdhet, a
parlamentben (lásd Mikszáth), akadémián
(lásd Arany János), egyetemen (lásd…),
rendôrségen (ne lásd!), bankban, sportegyesü-
letben stb.

Ha az eddigi érvelésem nem volt érthetô, és
mégis azt firtatjuk, hogy hogyan és mikor ala-
kul ki, arra adható frappáns válasz: 1. A klikk
akkor alakul ki, amikor más vagy mások azt állítják
egy csoportról, hogy az klikk. Belátható, hogy va-
laki vagy valakik szánt-szándékkal nem tud-
nak klikket létrehozni. Értelmetlen volna kije-
lenteni, hogy „a dolgok rosszul mennek, csi-
náljunk klikket”. 2. A klikk tehát nem cél, hanem
eredmény.

A klikk manapság nem öl, mint a maffia,
egyszerûen csak kizár másokat, akik nem ke-
belbéliek. A külsô támadások ellen, amelyeket
rendszerint a kívül rekedt irigyek indítanak,
úgy védekezik, hogy ártalmatlannak álcázza
magát, vagy egyszerûen csak letagadja saját
létét. „Mi csak vacsorázgatunk itten – mond-
ják a klikk tagjai –, hát már barátkozni sem
szabad?” A klikket ért támadás az összetartást
belül megsokszorozza, ahogy az ütés kemé-
nyíti a vasat. Ebben az az érdekes, hogy az
együvé tartozás erôsödik ugyan, de a
rejtôzködés is, tehát a támadás nem vezethet
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Csáth Géza – a századforduló novellisztikájá-
nak mestere – elsô novelláskötete 1908-ban ke-
rült az olvasók kezébe, huszonegy változat
egy fiatal „nyugatos” író mûhelyébôl. 2008
egyébként a Nyugat címû folyóirat indulásá-
nak százéves évfordulója.

Stílusvizsgálatom középpontjába Csáth ka-
leidoszkopikusnak minôsített, „szecessziós,
impresszionistagyanús” mûveit állítom. Szük-
ségesnek látom tágabb összefüggésben felvá-
zolni Csáth korai novellisztikájának sajátossá-

gait, esztétikájának legfontosabb jegyeit, mert
enélkül hiányos lenne a stiláris kép is. A
komplexebb megközelítési módot az alkotó
személyisége és alkotásainak sokrétûsége kí-
vánja meg. Erre biztatnak emellett a korszerû
elemzési modellek is, valamint a nyelvészek
szövegstilisztikai kutatásai is. Csáth esztétikai
nézeteit kritikáiban fejtette ki. Irodalmi pálya-
kezdése szorosan összefüggött a zenével, az új
zene hallgatásával és mûvelésével s a többi
mûvészeti ágak figyelésével, a festészet, szob-

A varázsló kertje színvizsgálata



rászat, építészet korabeli kiválóságainak köve-
tésével. Azok a mûvészek álltak Csáth Gézához
közel, akikben rokon esztétikai igényt és elve-
ket talált, de az Adyval, Bartókkal, Kodállyal,
Debussyvel, Mahlerral, D’Indyvel, Meunier
szobrászatával, Beardsley rajzaival, Gauguin
képeivel, Wedekind, Hauptmann, D’Annunzio,
Wilde, Ibsen, Maeterlinck darabjaival jelzett
irányokban csak az indulás, a vágy a közös: a
valóság minél erôteljesebb megragadása új-
szerû, szokatlan, akár extrém, perverz, devi-
áns kifejezési formák segítségével.

Benne kavarog ebben a mohó újdonság-
igényben az impresszionizmus, a naturaliz-
mus, a szecesszió (bár Csáth tagadja a zenei
szecessziót), a realizmus és a líraiság egy-egy
jellegzetes vonása, de ez a realizmus inkább
mutat a szürrealizmus felé. Az ellentmondá-
sosság, a kettôsség, még inkább a sokszínûség,
a felbomlás jelei figyelhetôk meg Csáth mûvé-
szetében. A sokszínûség A varázsló kertje címû
novelláskötet állandó jelzôje lehet, s az állan-
dóan mozgásban, változásban lévô világ szer-
kezetét leképezni bátor alkotó kulcsszava a
kaleidoszkóp lesz.

Az egyes stílusirányzatokra jellemzô jegyek
váltakozó elôrenyomulása, majd visszavonu-
lása figyelhetô meg a kötetben. Egy-egy novel-
la ritkán minôsíthetô tisztán egy-egy irányzat-
hoz tartozónak, s így az irodalomtörténészek
korábbi álláspontját is módosítani szükséges
(vö. Bóka László: Csáth Géza. Budapest, 1937;
A magyar irodalom története. Budapest, 1965,
447–454). Azok a megközelítési módok a leg-
jobbak, amelyek ugyan egy-egy irányzathoz
próbálják kapcsolni az írót (pl. Antal Gábor,
Diószegi András, Bori Imre, Czére Béla, Dér
Zoltán, Fülöp László, Galsai Pongrác, Katona
Imre), de a naturalizmus, az impresszioniz-
mus, a hagyományos és lélektani realizmus, a
szimbolizmus, a szecesszió kifejezett képvise-
lôjének nem minôsítik.

A korabeli szerzôk (Ignotus, Hegedûs Gyu-
la, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezsô) és a
késôbbiek elemzései, leírásai szerint Csáthtal
kapcsolatban központi fogalom az objektivi-
tás, de elsôsorban a realitás, az anyag igénylé-
se értelmében, s az ezzel összefüggô lélektani
ábrázolás.

Ennek formai-stiláris megoldása lehet: 1. na-
turalisztikus (Tor; A béka); 2. impresszionisz-
tikus (Nyári bál; Este; Tavaszi ouverture); 3. a

szimbolizmus felé ható (Fekete csönd; A varázs-
ló halála); 4. szecessziós (A varázsló kertje;
Eroica; Mesék, amelyek rosszul végzôdnek); 5.
szürrealisztikus (A kék csónak); 6. realista (Ma-
riska az anyjánál; Találkoztam anyámmal; A se-
bész), de egységrôl nem beszélhetünk. Egy-egy
novellának csak egy-egy részlete, szelete, szö-
vegdarabja fér bele a fenti „kategóriákba”.

1. Naturalista szövegrészlet:
„…a gyomrom rémületes undorban vonag-
lik, a szemeim elôtt és a torkomon hideg
nedves varangyok mászkálnak, a füleimben
egy békanyálszagú hang vartyog és a ge-
rincoszlopomban görcsös jéghideg iszonyat
szaladgál.” (A béka)
2. Impresszionista szövegrészlet: 
„Ott arany napsugár olvasztotta feketére a
tegnap még fehér háztetôket. A sárga hóvíz
szaporán csörögve folyt a csatornákban. Az
ég fényes, csillogó, kék színben ragyogott.
Idônként nagy, szürke, lila felhôgomolya-
gok rohantak át az udvar fölött nyíló kicsiny,
kék négyszögön.” (Tavaszi ouverture)
3. Szimbolista szövegrészlet: 
„Oh, hogy fájt a szívem ezen a reggelen.
Tudtam, éreztem… hogy jô a fekete csönd.
Óriási denevérszárnyakon.” (Fekete csönd)
4. Szecessziós szövegrészlet: 
„Kábító virágillat csapott meg a kerítés
megett kert volt; nem nagyobb, mint egy kis
szoba. A talaja körülbelül a derekunk ma-
gasságáig fel volt töltve. És tele az egész kert
virággal.
Sajátos növényvilág tenyészett itt. Hosszú
szárú kürt alakú virágok, amelyeknek szir-
mai mintha fekete bársonyból volnának. A
sarokban liliombokor óriáskelyhû, fehér lili-
omokkal megrakodva. Mindenütt elszórva
alacsony, vékony szárú fehér virágok, ame-
lyeknek egy szirma, csak egy szirma, gyen-
ge piros színû volt. Úgy tetszett, hogy ezek
bocsátják azt az ismeretlen édes illatot, ame-
lyet szagolva az ember azt hiszi, elakad a
lélegzete. A kert közepén egy csomó bíbor-
vörös, kövér virág terpeszkedett. Húsos
selymes fényû szirmaik hosszan lógtak le
egészen a magasra nôtt haragoszöld színû
fûbe, mint egy kaleidoszkóp, úgy hatott ez a
kis csodakert. Közvetlen elôttem a nôszirom
lila virágai nyíltak. Százféle virágillat tevô-
dött össze a bódító szagában, s a szivárvány
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minden színét megtalálhattad a virágok szí-
nében.” (A varázsló kertje)
5. Szürrealisztikus szövegrészlet:
„A csónak lett az egyetlen mulatságom.
Egész nap benne ültem. Karcsú, kék bordái
úgy tûntek fel, mint valami hatalmas csoda-
virág szirmai. (A virág lassan úszik és isme-
retlen mesebeli országok felé viszi azt, aki
benne ül.)” (A kék csónak)
6. Realista:
a) hagyományos leírás: „Kibérelek egy óriá-
si termet, mûtôasztalt. Három asszisztens
foglalatoskodik az elôkészületekkel. A te-
remben a tudomány és a pénz elôkelôségei
szoronganak vegyesen a szegény emberek-
kel. Végre elnémul a zaj: Felöltöm a kö-
penyt, a lábamra húzatom a gumicsizmákat.
Nyugodtan mosom a kezemet, kiadom:
kezdjék az altatást.” (A sebész)
b) lélektani realizmus: „Másszor meg a Ret-
tenthetetlen ólomkatoná-ról álmodtam. Azt
hiszem, azért, mert a könyv akkor is a ván-
kosom alatt volt. A kis táncosnô az álomban:
Eszti volt és én az ólomkatona. A mese vége
az, hogy az ólomkatona és a kis táncosnô
elégnek a kályhában. Másnap, amikor a szol-
gáló kikotorja a hamut, a katona helyett egy
kis ólomszívet talált, s a kis táncosnôbôl pe-
dig csak a kis pléh fejcsillag marad meg, az is
koromfeketére égve… Itt elkezdtem zokogni
álmomban. Eszti keltett föl.” (Vörös Eszti)

Az idézett szövegrészletek egyetlen kötetbe
gyûjtött (Budapest, 1908), de különbözô címû
novellákból valók. A varázsló kertje címadó no-
vellát körülbelül a kötet közepén találjuk, ez a
választás és beillesztés – telitalálat. A novella
önmagában is hordozza mindazon stílussajá-
tosságokat, amelyek az egész kötetre jellemzô-
ek – a metonimikus és metaforikus látásmód
egyesítésére mutat be Csáth Géza magas szin-
tû írói példát. A tartalmi oldal – a századfor-
duló emberének problémái és látásmódja –
bravúros formai-stiláris megoldásokkal páro-
sul Csáth mûvészetében.

A szerkesztés mellett a századforduló jelleg-
zetes szóhasználatáról is képet nyerhetünk. A
szövegek kohézióját bizonyos korra is jellem-
zô kulcsszavak és ezek ismétlôdései, antoni-
mái, szinonimái biztosítják.

A kor irányzataiban nagy szerepet kap a lát-
vány, a festôiség, a képiség, a színkompozíció

(impresszionizmus, szecesszió), ez a szókincs-
ben is kiemelkedô fontosságot nyer. Johannes
Itten A színek mûvészete (Budapest, 1978) címû
mûvészetpedagógiai munkájában alapfontos-
ságú tájékoztatást ad a színek és formák taná-
hoz: „A szín: élet. Színek nélkül halott lenne a
világ. Ôseszmék a színek, a kezdettôl fogva va-
ló színtelen fények és ellentétpárjának, a szín-
telen sötétségnek a gyermekei.”

A színek különféle nézôpontokból tanulmá-
nyozhatók. Értelmezhetôk fizikai – elektro-
mágneses – rezgésekként; vegyületekként
(festékanyagok, pigmentek molekuláris szer-
kezeteként); fiziológiai-pszichikai oldalról a
színek agyunkra és látószervünkre gyakorolt
hatásmechanizmusok. A mûvészt a színhatás
esztétikai vetülete érdekli, mert alkalmazásá-
val konstruktív, impresszív és expresszív ha-
tást tud kiváltani külön-külön, szimultán vagy
interferens módon (Itten, 79–94).

Csáth Géza elsô novelláskötetének, A va-
rázsló kertjének színhasználatát Itten és Goethe
színtanával megfeleltetve impresszívnek és
kompozicionálisnak minôsíthetjük. Ez a no-
vellák irányzatokhoz kötöttségét húzza alá.
Az impresszionista jellegû és szecessziós,
szimbolikus, szürrealista jegyeket is magukba
olvasztó írások bôvelkednek, sôt olykor-oly-
kor tobzódnak a színekben. A sárga, a vörös és
a kék alapszínek, valamint az ún. semleges
színek, a fekete, a fehér és a szürke jelenléte a
palettán erôteljes. A sárga szinonimájaként, ár-
nyalataként a halványsárga, a citromszínû, a
szôke, az aranyszôke, az arany (fémes csillo-
gású is!) jelenik meg.

A sárga a gondolkodás, a súlytalanság, a de-
rû, a napfény szimbóluma, formakaraktere az
egyenlô szárú háromszög. A színek összhang-
zattanában a 12 tagú színkörben alapvetô fon-
tosságú a megléte. A kettôs-, hármas-, négyes-,
ötös- és hatoshangzatok alapeleme csakúgy,
mint a vörös és a kék.

Csáth Géza elsô novellái a kötetbe szerkesz-
tés (kompozíció) szintjén rendelkeznek a har-
monikus színösszhangzat kritériumaival,
megvan bennük minden alapszín. Az egyes
novellákat vizsgálva azonban a harmónia
megbomlik.

A másodrendû színek közül hiányzik a na-
rancs (a vörös és sárga keveréke), megvan vi-
szont az ibolyaszínû és a zöld s ezeknek to-
vábbi keverései. Mivel tudjuk, hogy Csáth



rászat, építészet korabeli kiválóságainak köve-
tésével. Azok a mûvészek álltak Csáth Gézához
közel, akikben rokon esztétikai igényt és elve-
ket talált, de az Adyval, Bartókkal, Kodállyal,
Debussyvel, Mahlerral, D’Indyvel, Meunier
szobrászatával, Beardsley rajzaival, Gauguin
képeivel, Wedekind, Hauptmann, D’Annunzio,
Wilde, Ibsen, Maeterlinck darabjaival jelzett
irányokban csak az indulás, a vágy a közös: a
valóság minél erôteljesebb megragadása új-
szerû, szokatlan, akár extrém, perverz, devi-
áns kifejezési formák segítségével.

Benne kavarog ebben a mohó újdonság-
igényben az impresszionizmus, a naturaliz-
mus, a szecesszió (bár Csáth tagadja a zenei
szecessziót), a realizmus és a líraiság egy-egy
jellegzetes vonása, de ez a realizmus inkább
mutat a szürrealizmus felé. Az ellentmondá-
sosság, a kettôsség, még inkább a sokszínûség,
a felbomlás jelei figyelhetôk meg Csáth mûvé-
szetében. A sokszínûség A varázsló kertje címû
novelláskötet állandó jelzôje lehet, s az állan-
dóan mozgásban, változásban lévô világ szer-
kezetét leképezni bátor alkotó kulcsszava a
kaleidoszkóp lesz.

Az egyes stílusirányzatokra jellemzô jegyek
váltakozó elôrenyomulása, majd visszavonu-
lása figyelhetô meg a kötetben. Egy-egy novel-
la ritkán minôsíthetô tisztán egy-egy irányzat-
hoz tartozónak, s így az irodalomtörténészek
korábbi álláspontját is módosítani szükséges
(vö. Bóka László: Csáth Géza. Budapest, 1937;
A magyar irodalom története. Budapest, 1965,
447–454). Azok a megközelítési módok a leg-
jobbak, amelyek ugyan egy-egy irányzathoz
próbálják kapcsolni az írót (pl. Antal Gábor,
Diószegi András, Bori Imre, Czére Béla, Dér
Zoltán, Fülöp László, Galsai Pongrác, Katona
Imre), de a naturalizmus, az impresszioniz-
mus, a hagyományos és lélektani realizmus, a
szimbolizmus, a szecesszió kifejezett képvise-
lôjének nem minôsítik.

A korabeli szerzôk (Ignotus, Hegedûs Gyu-
la, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezsô) és a
késôbbiek elemzései, leírásai szerint Csáthtal
kapcsolatban központi fogalom az objektivi-
tás, de elsôsorban a realitás, az anyag igénylé-
se értelmében, s az ezzel összefüggô lélektani
ábrázolás.

Ennek formai-stiláris megoldása lehet: 1. na-
turalisztikus (Tor; A béka); 2. impresszionisz-
tikus (Nyári bál; Este; Tavaszi ouverture); 3. a

szimbolizmus felé ható (Fekete csönd; A varázs-
ló halála); 4. szecessziós (A varázsló kertje;
Eroica; Mesék, amelyek rosszul végzôdnek); 5.
szürrealisztikus (A kék csónak); 6. realista (Ma-
riska az anyjánál; Találkoztam anyámmal; A se-
bész), de egységrôl nem beszélhetünk. Egy-egy
novellának csak egy-egy részlete, szelete, szö-
vegdarabja fér bele a fenti „kategóriákba”.

1. Naturalista szövegrészlet:
„…a gyomrom rémületes undorban vonag-
lik, a szemeim elôtt és a torkomon hideg
nedves varangyok mászkálnak, a füleimben
egy békanyálszagú hang vartyog és a ge-
rincoszlopomban görcsös jéghideg iszonyat
szaladgál.” (A béka)
2. Impresszionista szövegrészlet: 
„Ott arany napsugár olvasztotta feketére a
tegnap még fehér háztetôket. A sárga hóvíz
szaporán csörögve folyt a csatornákban. Az
ég fényes, csillogó, kék színben ragyogott.
Idônként nagy, szürke, lila felhôgomolya-
gok rohantak át az udvar fölött nyíló kicsiny,
kék négyszögön.” (Tavaszi ouverture)
3. Szimbolista szövegrészlet: 
„Oh, hogy fájt a szívem ezen a reggelen.
Tudtam, éreztem… hogy jô a fekete csönd.
Óriási denevérszárnyakon.” (Fekete csönd)
4. Szecessziós szövegrészlet: 
„Kábító virágillat csapott meg a kerítés
megett kert volt; nem nagyobb, mint egy kis
szoba. A talaja körülbelül a derekunk ma-
gasságáig fel volt töltve. És tele az egész kert
virággal.
Sajátos növényvilág tenyészett itt. Hosszú
szárú kürt alakú virágok, amelyeknek szir-
mai mintha fekete bársonyból volnának. A
sarokban liliombokor óriáskelyhû, fehér lili-
omokkal megrakodva. Mindenütt elszórva
alacsony, vékony szárú fehér virágok, ame-
lyeknek egy szirma, csak egy szirma, gyen-
ge piros színû volt. Úgy tetszett, hogy ezek
bocsátják azt az ismeretlen édes illatot, ame-
lyet szagolva az ember azt hiszi, elakad a
lélegzete. A kert közepén egy csomó bíbor-
vörös, kövér virág terpeszkedett. Húsos
selymes fényû szirmaik hosszan lógtak le
egészen a magasra nôtt haragoszöld színû
fûbe, mint egy kaleidoszkóp, úgy hatott ez a
kis csodakert. Közvetlen elôttem a nôszirom
lila virágai nyíltak. Százféle virágillat tevô-
dött össze a bódító szagában, s a szivárvány
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minden színét megtalálhattad a virágok szí-
nében.” (A varázsló kertje)
5. Szürrealisztikus szövegrészlet:
„A csónak lett az egyetlen mulatságom.
Egész nap benne ültem. Karcsú, kék bordái
úgy tûntek fel, mint valami hatalmas csoda-
virág szirmai. (A virág lassan úszik és isme-
retlen mesebeli országok felé viszi azt, aki
benne ül.)” (A kék csónak)
6. Realista:
a) hagyományos leírás: „Kibérelek egy óriá-
si termet, mûtôasztalt. Három asszisztens
foglalatoskodik az elôkészületekkel. A te-
remben a tudomány és a pénz elôkelôségei
szoronganak vegyesen a szegény emberek-
kel. Végre elnémul a zaj: Felöltöm a kö-
penyt, a lábamra húzatom a gumicsizmákat.
Nyugodtan mosom a kezemet, kiadom:
kezdjék az altatást.” (A sebész)
b) lélektani realizmus: „Másszor meg a Ret-
tenthetetlen ólomkatoná-ról álmodtam. Azt
hiszem, azért, mert a könyv akkor is a ván-
kosom alatt volt. A kis táncosnô az álomban:
Eszti volt és én az ólomkatona. A mese vége
az, hogy az ólomkatona és a kis táncosnô
elégnek a kályhában. Másnap, amikor a szol-
gáló kikotorja a hamut, a katona helyett egy
kis ólomszívet talált, s a kis táncosnôbôl pe-
dig csak a kis pléh fejcsillag marad meg, az is
koromfeketére égve… Itt elkezdtem zokogni
álmomban. Eszti keltett föl.” (Vörös Eszti)

Az idézett szövegrészletek egyetlen kötetbe
gyûjtött (Budapest, 1908), de különbözô címû
novellákból valók. A varázsló kertje címadó no-
vellát körülbelül a kötet közepén találjuk, ez a
választás és beillesztés – telitalálat. A novella
önmagában is hordozza mindazon stílussajá-
tosságokat, amelyek az egész kötetre jellemzô-
ek – a metonimikus és metaforikus látásmód
egyesítésére mutat be Csáth Géza magas szin-
tû írói példát. A tartalmi oldal – a századfor-
duló emberének problémái és látásmódja –
bravúros formai-stiláris megoldásokkal páro-
sul Csáth mûvészetében.

A szerkesztés mellett a századforduló jelleg-
zetes szóhasználatáról is képet nyerhetünk. A
szövegek kohézióját bizonyos korra is jellem-
zô kulcsszavak és ezek ismétlôdései, antoni-
mái, szinonimái biztosítják.

A kor irányzataiban nagy szerepet kap a lát-
vány, a festôiség, a képiség, a színkompozíció

(impresszionizmus, szecesszió), ez a szókincs-
ben is kiemelkedô fontosságot nyer. Johannes
Itten A színek mûvészete (Budapest, 1978) címû
mûvészetpedagógiai munkájában alapfontos-
ságú tájékoztatást ad a színek és formák taná-
hoz: „A szín: élet. Színek nélkül halott lenne a
világ. Ôseszmék a színek, a kezdettôl fogva va-
ló színtelen fények és ellentétpárjának, a szín-
telen sötétségnek a gyermekei.”

A színek különféle nézôpontokból tanulmá-
nyozhatók. Értelmezhetôk fizikai – elektro-
mágneses – rezgésekként; vegyületekként
(festékanyagok, pigmentek molekuláris szer-
kezeteként); fiziológiai-pszichikai oldalról a
színek agyunkra és látószervünkre gyakorolt
hatásmechanizmusok. A mûvészt a színhatás
esztétikai vetülete érdekli, mert alkalmazásá-
val konstruktív, impresszív és expresszív ha-
tást tud kiváltani külön-külön, szimultán vagy
interferens módon (Itten, 79–94).

Csáth Géza elsô novelláskötetének, A va-
rázsló kertjének színhasználatát Itten és Goethe
színtanával megfeleltetve impresszívnek és
kompozicionálisnak minôsíthetjük. Ez a no-
vellák irányzatokhoz kötöttségét húzza alá.
Az impresszionista jellegû és szecessziós,
szimbolikus, szürrealista jegyeket is magukba
olvasztó írások bôvelkednek, sôt olykor-oly-
kor tobzódnak a színekben. A sárga, a vörös és
a kék alapszínek, valamint az ún. semleges
színek, a fekete, a fehér és a szürke jelenléte a
palettán erôteljes. A sárga szinonimájaként, ár-
nyalataként a halványsárga, a citromszínû, a
szôke, az aranyszôke, az arany (fémes csillo-
gású is!) jelenik meg.

A sárga a gondolkodás, a súlytalanság, a de-
rû, a napfény szimbóluma, formakaraktere az
egyenlô szárú háromszög. A színek összhang-
zattanában a 12 tagú színkörben alapvetô fon-
tosságú a megléte. A kettôs-, hármas-, négyes-,
ötös- és hatoshangzatok alapeleme csakúgy,
mint a vörös és a kék.

Csáth Géza elsô novellái a kötetbe szerkesz-
tés (kompozíció) szintjén rendelkeznek a har-
monikus színösszhangzat kritériumaival,
megvan bennük minden alapszín. Az egyes
novellákat vizsgálva azonban a harmónia
megbomlik.

A másodrendû színek közül hiányzik a na-
rancs (a vörös és sárga keveréke), megvan vi-
szont az ibolyaszínû és a zöld s ezeknek to-
vábbi keverései. Mivel tudjuk, hogy Csáth
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hármas indíttatású mûvész volt: zenész, festô
és író, az impresszionista összhangzattani
komponálás nem idegen tôle. A novellákban
harmonikus és diszharmonikus színösszhang-
zattannal találkozunk, mint a kor zenéjében is
(Bartók, Kodály, Mahler, Debussy, Richard
Strauss). Csáth novelláiban pontos zenei meg-
feleléseket ír le (Tavaszi ouverture).

Ha a formakarakterekkel keresünk megfe-
leltetést, Csáthra a lekerített, ívelt formák
jellemzôek, ezt igazolja az alapszínek közül a
kék szín hegemóniája a vörössel és a sárgával
szemben. A kék a folyamatos mozgás, az
áramlás, az örökké élô szellem szimbóluma jól
egészül ki a statikusságot sugárzó matéria (vö-
rös és szinonimái) és a szabad gondolkodás, a
lebegô fantázia megtestesítôjével, a sárgával.
A merev formák, az átlátszatlanság, a súlyos-
ság fölött gyôzedelmeskedik – mint a zenében
is – a szárnyalás. Ezt igazolja, hogy a narancs-
színnek megfeleltethetô szögletes rombusz
nincs benne a szerkezetben és a palettán,
Csáth „színgömbjében”, a kaleidoszkópjában.
Ott van ellenben az ívelt oldalú (szferikus) há-
romszög, a zöld és az ellipszis alakú ibolya-
szín. Csáth novelláskötetének szín-, hangzat-
és formavilága impresszionisztikus indítású,
de erôteljesen mutat a szecesszió irányába: az
elmosódó, foltszerû hatások helyett a határo-
zottabban ívelt, indázó szerkezet kerül elô-
térbe (A varázsló kertje).

A harmad-, illetve negyedrendû stb. színek,
az ún. ritkább, különlegesebb foltok sem hiá-
nyoznak Csáth színhasználatából. Többnyire a
sötét árnyalatok jelennek meg: a kék mellett a
sötétkék, a zöld mellett a haragoszöld, a szür-
ke mellett a sötétszürke, a piros mellett a bí-
bor, bíborpiros, a bordó, a barna mellett a sö-
tétbarna és a gesztenyeszín. A fémes csillogá-
sú bronz mellett az arany és az ezüst csak az
impresszionista-szecessziós részleteket tartal-
mazó novellákban bukkan föl. Ugyanez vo-
natkozik a pasztellekre is, az elefántcsontszín-
re és a rózsaszínre, az opálszínûre, a sárgás-
zöldre. (Lásd novellánként a számszerû elô-
fordulásokat!)

Az impresszionista ecsetkezelés számára
négy alapvetô szempont volt fontos, ezt Csáth
is alkalmazta: a fényforrás színe és a megvilá-
gított test színe (a lokális színek ettôl függôen
módosulnak), a fény intenzitása a plaszticitást
befolyásolja, a kontrasztokat, kontúrokat eme-

li ki, végül az egymás közelségében létezô, élô
testek és tárgyak egymásra hatása (reflexek;
fények és színek módosulásai). Csáth imp-
resszionisztikus novelláira erôsen jellemzô a
lokális színek használata (A kék csónak; Eroica;
Este; A varázsló kertje; Nyári bál; Tavaszi ouver-
ture; A vörös Eszti; Történet a három leányokról; A
gyertyák), de ezeket inkább jellegzetesen szá-
zadfordulós írásoknak nevezném, amelyek be-
leillenek az európai áramlatok és irányzatok
sokszínû kavalkádjába. A fehér és fekete mint
semleges határ között ott lüktet a színes jelen-
ségvilág Csáth mûvészetében. A színes szó és a
kaleidoszkopikus jelzô egységében érzékelteti
az örökös mozgást, gyors, kavargó változást.

Csáth felhasználja a másik két fontos imp-
resszionista technikát is. A plaszticitás a fény-
árnyék kontrasztjától adódik, ezt elsôsorban a
fehér-fekete-szürke színek használata biztosít-
ja. A fekete a leggyakoribb tónus, ezt erôsíti a
helyette álló sötét szó is. A szürke körülbelül
fele a fekete és fehér elôfordulásának, viszo-
nyítási alapja és háttere a századforduló szín-
világának, ködlovagjainak, hétköznapi figurá-
inak. Ezt mutatta személynévvizsgálatom is:
nem a nagy nevek, még csak nem is a tulaj-
donnévvel egyedített, kiemelt figurák, hanem
a kisemberek sorsa foglalkoztatta. Csáth Géza
a kontrasztlehetôségek mindegyikével él, de
legerôteljesebben a fekete-fehér keretezés jel-
lemzi. A két semleges szín csaknem azonos
arányban fordul elô a kötetben. A komplemen-
ter kontraszt kihasználtsága is arra mutat,
hogy Csáth alapszíne és viszonyítási színe a
szürke (a komplementer színek keverékébôl
és az alapszínek keverékébôl szürke jön létre,
de ez az ún. színes szürke, vö. Itten idézett
mûve), mely a századforduló és Csáth világá-
nak is alapszíne, s szimultán módon hívja elô
az adott szín meglátásával egyidejûleg a komp-
lementerpárt akkor is, ha az nincs jelen. A
keletkezô szín tehát valójában nincs jelen, de
érzetként megvan, s állandó vibrálást, izga-
lomérzetet, feszültséget okoz bennünk, az ol-
vasókban. A vibráció a minôségi és mennyisé-
gi kontraszt váltogatásából is adódik Csáth
kötetében.

A színek hatóerejét a világító erô, a ragyogó,
telített színek (arany, ezüst, sárga, piros, kék)
és a tompa, tört színek (szürkék) közötti ellen-
tét, valamint a folt nagysága is meghatározza.
Egy-egy szín gyakori elôfordulása expresszív

hatást, az egyensúly megbomlását idézi elô a
novellákban (Fekete csönd: fekete; A két csónak:
kék, rózsaszínû; Történet a három leányokról: vö-
rös, barna; Eroica: fehér; Nyári bál: rózsaszínû,
fehér). A szerelem vagy az erôszak a vér színe-
ivel (vörös, barna) vagy pasztellekkel, külön-
leges ragyogó színekkel jelenik meg (fehér, ró-
zsaszínû, kék, szôke, elefántcsont, arany).
Ilyenkor többnyire be nem teljesült vágyról
szól az író (Nyári bál; A kék csónak; Mesék, ame-
lyek rosszul végzôdnek; Eroica).

Egyetlen olyan novella sincs, amelyben va-
lamilyen szín ne szerepelne. Minimálisan 1 (A
béka), maximálisan 13-féle szín fordul elô (A
varázsló kertje) a szélsô értékeket képviselô írá-
sokban. Átlagosan 7-8-féle szín szerepel egy-
egy korai novellában, ez impresszionista jel-
legzetesség.

Egy-egy szín uralkodhat, és alaptónust ad-
hat (fekete, rózsaszín, barna, kék, vörös), míg
másutt a színek sokasága kapcsolja a novellát
valamely irányzathoz, leginkább a szecesszió-
hoz (A varázsló kertje; Mesék, amelyek rosszul
végzôdnek) vagy az impresszionizmushoz (A
kék csónak; Tavaszi ouverture; Nyári bál).

A színek szerepe a szimbolizmusban is
kiemelkedô: a fekete nálunk hagyományosan
a gyászt, a mélységet (Fekete csönd), a kék a
hullámzó nyugalmat, a várakozást (A kék csó-
nak; Eroica; Mesék, amelyek rosszul végzôdnek ;
Találkozás anyámmal), a vörös a matériát, a vért,
a beteljesülést (Történet a három leányokról; A
vörös Eszti) asszociálja. A naturalista leírásban
Csáth kedveli a komor színeket (Fekete csönd;
A béka; A sebész).

Csáth szövegrészleteinek és színhasználatá-
nak vizsgálata azt a feltevést igazolja, hogy
elsô novellái nem köthetôk egyetlen korabeli
irányzathoz sem. A századforduló sokszínû és
sokrétû törekvéseinek sajátos megszólaltatója
volt Csáth Géza, a novella mestere.

A novellák címe és domináns színeik:
1. Tor: vörös, piros, fekete, szürke, szôke (6)
2. Fekete csönd: kék, piros, fekete, sötét, fehér,

hófehér, barna, sötétbarna, szôke, arany-
szôke (8)

3. Történet a három leányokról: vörös, sárga, fe-
kete, fehér, hófehér, barna, szôke, arany-
szôke (8)

4. Jolán: kék, vörös, piros, lila, fekete, fehér,
szürke, sötétszürke, rózsaszínû, szôke (10)

5. A kályha: kék, vörös, piros, sárga, zöld, fe-
kete, sötét, fehér, szürke (9)

6. Mariska az anyjánál: piros, sárga, halvány-
sárga, zöld, fekete, fehér, ezüst (7)

7. Találkoztam anyámmal: kék, zöld, fekete, sö-
tét, fehér (5)

8. Eroica: kék, sötétkék, vörös, sötét, fehér,
szürke, barna, szôke, arany (9)

9. A gyertyák: kék, vörös, sárga, citromszínû,
fekete, sötét, fehér, szôke, bronz (9)

10. Este: sötétkék, piros, fekete, fehér, szôke (5)
11. Szombat este: kék, lila, rózsaszínû, bordó,

ezüst (5)
12. A varázsló kertje: kék, piros, zöld, haragos-

zöld, lila, fekete, sötét, fehér, hófehér, sötét-
szürke, barna, arany, ezüst (13)

13. Nyári bál: kék, vörös, lila, fekete, sötét, fe-
hér, rózsaszínû (7)

14. A béka: zöld
15. Mesék, amelyek rosszul végzôdnek: kék, vö-

rös, sárga, aranysárga, haragoszöld, ibo-
lyaszínû, fekete, szürke, szôke, bíbor, bí-
borpiros, opálszínû (12)

16. A sebész: zöld, fekete, gesztenyeszín (3)
17. A költô megtérése: kék
18. A kék csónak: kék, vörös, piros, sárga, sár-

gászöld, ibolyaszínû, fekete, fehér, szürke,
barna, rózsaszínû, elefántcsontszínû (12)

19. Tavaszi ouverture: kék, lila, fekete, fehér,
szürke, barna, arany (7)

20. A varázsló halála: kék, fekete, barna, arany,
ezüst (5)

(Vastagon szedett = 5-nél többszöri elôfordulás.)

Összesen 300-szor szerepel szín a 21 novellá-
ban, s ez 32-féle szín között oszlik meg.

DR. KINCSES KOVÁCS ÉVA

„Jó magyarnak lenni, igen nehéz, de nem lehetetlen!”
(gróf Széchenyi István)
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hármas indíttatású mûvész volt: zenész, festô
és író, az impresszionista összhangzattani
komponálás nem idegen tôle. A novellákban
harmonikus és diszharmonikus színösszhang-
zattannal találkozunk, mint a kor zenéjében is
(Bartók, Kodály, Mahler, Debussy, Richard
Strauss). Csáth novelláiban pontos zenei meg-
feleléseket ír le (Tavaszi ouverture).

Ha a formakarakterekkel keresünk megfe-
leltetést, Csáthra a lekerített, ívelt formák
jellemzôek, ezt igazolja az alapszínek közül a
kék szín hegemóniája a vörössel és a sárgával
szemben. A kék a folyamatos mozgás, az
áramlás, az örökké élô szellem szimbóluma jól
egészül ki a statikusságot sugárzó matéria (vö-
rös és szinonimái) és a szabad gondolkodás, a
lebegô fantázia megtestesítôjével, a sárgával.
A merev formák, az átlátszatlanság, a súlyos-
ság fölött gyôzedelmeskedik – mint a zenében
is – a szárnyalás. Ezt igazolja, hogy a narancs-
színnek megfeleltethetô szögletes rombusz
nincs benne a szerkezetben és a palettán,
Csáth „színgömbjében”, a kaleidoszkópjában.
Ott van ellenben az ívelt oldalú (szferikus) há-
romszög, a zöld és az ellipszis alakú ibolya-
szín. Csáth novelláskötetének szín-, hangzat-
és formavilága impresszionisztikus indítású,
de erôteljesen mutat a szecesszió irányába: az
elmosódó, foltszerû hatások helyett a határo-
zottabban ívelt, indázó szerkezet kerül elô-
térbe (A varázsló kertje).

A harmad-, illetve negyedrendû stb. színek,
az ún. ritkább, különlegesebb foltok sem hiá-
nyoznak Csáth színhasználatából. Többnyire a
sötét árnyalatok jelennek meg: a kék mellett a
sötétkék, a zöld mellett a haragoszöld, a szür-
ke mellett a sötétszürke, a piros mellett a bí-
bor, bíborpiros, a bordó, a barna mellett a sö-
tétbarna és a gesztenyeszín. A fémes csillogá-
sú bronz mellett az arany és az ezüst csak az
impresszionista-szecessziós részleteket tartal-
mazó novellákban bukkan föl. Ugyanez vo-
natkozik a pasztellekre is, az elefántcsontszín-
re és a rózsaszínre, az opálszínûre, a sárgás-
zöldre. (Lásd novellánként a számszerû elô-
fordulásokat!)

Az impresszionista ecsetkezelés számára
négy alapvetô szempont volt fontos, ezt Csáth
is alkalmazta: a fényforrás színe és a megvilá-
gított test színe (a lokális színek ettôl függôen
módosulnak), a fény intenzitása a plaszticitást
befolyásolja, a kontrasztokat, kontúrokat eme-

li ki, végül az egymás közelségében létezô, élô
testek és tárgyak egymásra hatása (reflexek;
fények és színek módosulásai). Csáth imp-
resszionisztikus novelláira erôsen jellemzô a
lokális színek használata (A kék csónak; Eroica;
Este; A varázsló kertje; Nyári bál; Tavaszi ouver-
ture; A vörös Eszti; Történet a három leányokról; A
gyertyák), de ezeket inkább jellegzetesen szá-
zadfordulós írásoknak nevezném, amelyek be-
leillenek az európai áramlatok és irányzatok
sokszínû kavalkádjába. A fehér és fekete mint
semleges határ között ott lüktet a színes jelen-
ségvilág Csáth mûvészetében. A színes szó és a
kaleidoszkopikus jelzô egységében érzékelteti
az örökös mozgást, gyors, kavargó változást.

Csáth felhasználja a másik két fontos imp-
resszionista technikát is. A plaszticitás a fény-
árnyék kontrasztjától adódik, ezt elsôsorban a
fehér-fekete-szürke színek használata biztosít-
ja. A fekete a leggyakoribb tónus, ezt erôsíti a
helyette álló sötét szó is. A szürke körülbelül
fele a fekete és fehér elôfordulásának, viszo-
nyítási alapja és háttere a századforduló szín-
világának, ködlovagjainak, hétköznapi figurá-
inak. Ezt mutatta személynévvizsgálatom is:
nem a nagy nevek, még csak nem is a tulaj-
donnévvel egyedített, kiemelt figurák, hanem
a kisemberek sorsa foglalkoztatta. Csáth Géza
a kontrasztlehetôségek mindegyikével él, de
legerôteljesebben a fekete-fehér keretezés jel-
lemzi. A két semleges szín csaknem azonos
arányban fordul elô a kötetben. A komplemen-
ter kontraszt kihasználtsága is arra mutat,
hogy Csáth alapszíne és viszonyítási színe a
szürke (a komplementer színek keverékébôl
és az alapszínek keverékébôl szürke jön létre,
de ez az ún. színes szürke, vö. Itten idézett
mûve), mely a századforduló és Csáth világá-
nak is alapszíne, s szimultán módon hívja elô
az adott szín meglátásával egyidejûleg a komp-
lementerpárt akkor is, ha az nincs jelen. A
keletkezô szín tehát valójában nincs jelen, de
érzetként megvan, s állandó vibrálást, izga-
lomérzetet, feszültséget okoz bennünk, az ol-
vasókban. A vibráció a minôségi és mennyisé-
gi kontraszt váltogatásából is adódik Csáth
kötetében.

A színek hatóerejét a világító erô, a ragyogó,
telített színek (arany, ezüst, sárga, piros, kék)
és a tompa, tört színek (szürkék) közötti ellen-
tét, valamint a folt nagysága is meghatározza.
Egy-egy szín gyakori elôfordulása expresszív

hatást, az egyensúly megbomlását idézi elô a
novellákban (Fekete csönd: fekete; A két csónak:
kék, rózsaszínû; Történet a három leányokról: vö-
rös, barna; Eroica: fehér; Nyári bál: rózsaszínû,
fehér). A szerelem vagy az erôszak a vér színe-
ivel (vörös, barna) vagy pasztellekkel, külön-
leges ragyogó színekkel jelenik meg (fehér, ró-
zsaszínû, kék, szôke, elefántcsont, arany).
Ilyenkor többnyire be nem teljesült vágyról
szól az író (Nyári bál; A kék csónak; Mesék, ame-
lyek rosszul végzôdnek; Eroica).

Egyetlen olyan novella sincs, amelyben va-
lamilyen szín ne szerepelne. Minimálisan 1 (A
béka), maximálisan 13-féle szín fordul elô (A
varázsló kertje) a szélsô értékeket képviselô írá-
sokban. Átlagosan 7-8-féle szín szerepel egy-
egy korai novellában, ez impresszionista jel-
legzetesség.

Egy-egy szín uralkodhat, és alaptónust ad-
hat (fekete, rózsaszín, barna, kék, vörös), míg
másutt a színek sokasága kapcsolja a novellát
valamely irányzathoz, leginkább a szecesszió-
hoz (A varázsló kertje; Mesék, amelyek rosszul
végzôdnek) vagy az impresszionizmushoz (A
kék csónak; Tavaszi ouverture; Nyári bál).

A színek szerepe a szimbolizmusban is
kiemelkedô: a fekete nálunk hagyományosan
a gyászt, a mélységet (Fekete csönd), a kék a
hullámzó nyugalmat, a várakozást (A kék csó-
nak; Eroica; Mesék, amelyek rosszul végzôdnek ;
Találkozás anyámmal), a vörös a matériát, a vért,
a beteljesülést (Történet a három leányokról; A
vörös Eszti) asszociálja. A naturalista leírásban
Csáth kedveli a komor színeket (Fekete csönd;
A béka; A sebész).

Csáth szövegrészleteinek és színhasználatá-
nak vizsgálata azt a feltevést igazolja, hogy
elsô novellái nem köthetôk egyetlen korabeli
irányzathoz sem. A századforduló sokszínû és
sokrétû törekvéseinek sajátos megszólaltatója
volt Csáth Géza, a novella mestere.

A novellák címe és domináns színeik:
1. Tor: vörös, piros, fekete, szürke, szôke (6)
2. Fekete csönd: kék, piros, fekete, sötét, fehér,

hófehér, barna, sötétbarna, szôke, arany-
szôke (8)

3. Történet a három leányokról: vörös, sárga, fe-
kete, fehér, hófehér, barna, szôke, arany-
szôke (8)

4. Jolán: kék, vörös, piros, lila, fekete, fehér,
szürke, sötétszürke, rózsaszínû, szôke (10)

5. A kályha: kék, vörös, piros, sárga, zöld, fe-
kete, sötét, fehér, szürke (9)

6. Mariska az anyjánál: piros, sárga, halvány-
sárga, zöld, fekete, fehér, ezüst (7)

7. Találkoztam anyámmal: kék, zöld, fekete, sö-
tét, fehér (5)

8. Eroica: kék, sötétkék, vörös, sötét, fehér,
szürke, barna, szôke, arany (9)

9. A gyertyák: kék, vörös, sárga, citromszínû,
fekete, sötét, fehér, szôke, bronz (9)

10. Este: sötétkék, piros, fekete, fehér, szôke (5)
11. Szombat este: kék, lila, rózsaszínû, bordó,

ezüst (5)
12. A varázsló kertje: kék, piros, zöld, haragos-

zöld, lila, fekete, sötét, fehér, hófehér, sötét-
szürke, barna, arany, ezüst (13)

13. Nyári bál: kék, vörös, lila, fekete, sötét, fe-
hér, rózsaszínû (7)

14. A béka: zöld
15. Mesék, amelyek rosszul végzôdnek: kék, vö-

rös, sárga, aranysárga, haragoszöld, ibo-
lyaszínû, fekete, szürke, szôke, bíbor, bí-
borpiros, opálszínû (12)

16. A sebész: zöld, fekete, gesztenyeszín (3)
17. A költô megtérése: kék
18. A kék csónak: kék, vörös, piros, sárga, sár-

gászöld, ibolyaszínû, fekete, fehér, szürke,
barna, rózsaszínû, elefántcsontszínû (12)

19. Tavaszi ouverture: kék, lila, fekete, fehér,
szürke, barna, arany (7)

20. A varázsló halála: kék, fekete, barna, arany,
ezüst (5)

(Vastagon szedett = 5-nél többszöri elôfordulás.)

Összesen 300-szor szerepel szín a 21 novellá-
ban, s ez 32-féle szín között oszlik meg.
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Czeizel Endre

FESTÔK, GÉNEK, SZÉGYENEK
Az újabb Czeizel-könyv bemutatója

A magyar medicinában kevés olyan szerzô
van, akinél ez a címmegfogalmazás érvényes
lehet. Arra utal, hogy a szerzô sokadik kötete
jelenik meg, s hogy minden könyve esemény-
számba megy.

A Festôk, gének, szégyenek címû könyv bemu-
tatójára, az utóbbi idôk szokása szerint ismét a
Rákóczi úti Fókusz Könyváruházban került
sor. Ülôhelyet nehéz volt kapni, ami a nagy ér-
deklôdést és a szûkös lehetôséget jelzi. Ez al-
kalommal Gyémánt László festômûvész volt a
beszélgetôpartner. Igazán avatott személy, hi-
szen ismert és elismert mûvész, aki jogosan
érezhette, hogy ôt is közelrôl érinti az analízis.

A laikus által el sem képzelhetô szorgalom
és irdatlan mennyiségû munka kellett ahhoz,
hogy Czeizel Endre ezzel az új könyvével
megörvendeztethesse híveit. A zeneszerzôk,
írók, a magyar származású Nobel-díjasok és
Nobel-díjban nem részesült tudósaink család-
faelemzéssel elvégzett genetikai vizsgálata
után, most hasonló munkamódszerrel a ma-
gyar festôk kerültek terítékre.

A kemény fedelû, 536 oldalas könyvet a Ga-
lenus Kiadó adta ki, szép kivitelben, az elôzô
kötetekhez hasonló borítógrafikával.

Mint a szerzôhöz közel álló valaki meg me-
rem kockáztatni az állítást, hogy egész mást
óhajt a szerzô megvalósítani kitartó elemzô
munkájával, mint amit az átlagolvasó kap.
Ugyanis nem titkolt módon Czeizel Endre a
már rutinszerûen alkalmazott sziszifuszi kuta-
tómunkával – a húsz kiválasztott festômûvész
minden fellelhetô rokonát feltérképezte. A csa-
ládfaelemzések révén meg kívánta tudni,
hogy a kivételes festôi képesség, a talentum
hogyan öröklôdött, milyen gyökerekbôl táp-
lálkozott – s ennek módját igyekezett összeha-
sonlítani elôzô munkáinak alanyaival, vagyis
a nem festôkkel. Az olvasó viszont le sem tud-
ja tenni a vaskos könyvet, mert akárhol üti fel,
érdekes, soha nem hallott történeteket, sorso-
kat ismerhet meg. Ezért olvasmányos a könyv.
Ezért lehet jól eladni. Tehát az általam felvetett
ellentmondás egyáltalán nem rosszat jelent.

Ne kerülgessük a forró kását, a legfontosabb
kérdés, hogy az olvasó szerint „jól” választot-

ta-e ki a szerzô a húsz festômûvészt. Mivel
minden ilyen válogatás természetesen mesz-
szemenôen szubjektív, nincs az az ember, aki-
nek pontosan ugyanerre a húsz festôre esett
volna a választása. De ez megint csak nem baj!
Végül is nem mûvészettörténeti kiadványról
van szó, és Czeizel Endre nem is vállalkozhat
rá, hogy megítélje, kik a legjelentôsebb ma-
gyar festôk. Elôszavában ki is fejti az e téren
fennálló nehézségeket, és tökéletesen megma-
gyarázza, hogy analizáló munkájához miért
éppen ezeket a mûvészeket választotta ki
(Zichy Mihály, Székely Bertalan, Munkácsy
Mihály, Szinyei Merse Pál, Mednyánszky
László, Csontváry Kosztka Tivadar, Rippl-Ró-
nai József, Ferenczy Károly, Gulácsy Lajos,
Czóbel Béla, Egry József, Farkas István, Kas-
sák Lajos, Derkovits Gyula, Szônyi István,
Moholy-Nagy László, Vajda Lajos, Victor Va-
sarely, Kondor Béla, Gruber Béla). Azt azért
megjegyzem, hogy szerencsére húsznál annyi-
val több jelentôs magyar festômûvész van,
hogy érthetô módon akár szakemberek, akár
laikusok jogosan tudnának más húszas csapa-
tot összeállítani, de Gruber Bélát alig-alig ven-
né be bárki. Amit az is bizonyít, hogy Kiesel-
bach Tamás mûvészettörténész, mûkereskedô,
könyvkiadó nagyszabású albumában (MO-
DERN Magyar festészet 1892 –1919) 99 jelentôs
személy véleményét gyûjtötte össze arról, kit
tart az öt legjelentôsebb modern magyar festô-
nek. Öt az nem húsz, de Gruber Béla senkinél
nem szerepelt, míg Czeizel többi választottja
mind elôfordult (a külföldinek tartott Vasarely
kivételével). Ennek ellenére pozitívan értéke-
lem, hogy Czeizel Grubert választotta. Hûsé-
gesen kitart a tragikus sorsú és fiatalon elhalt
festô mellett, akirôl már korábban is érteke-
zett. Idekívánkozik még, hogy Gyémánt Lász-
lót is a Kieselbach-albumban véleményt nyil-
vánítók között találjuk, de az öt közül egyik ja-
vasoltja sem jutott be a Czeizel-könyvbe.

Sokakat foglalkoztat, hogy miért szerepel a
mû címében a „szégyenek” szó ? A szerzô a
borítófülön adja meg a magyarázatát: „Sajná-
latos módon a nemzetközi lexikonokban és
nagy múzeumokban a festômûvész-géniu-
szok között magyart nem, vagy csak kivétele-
sen találhatunk. Pedig sok nagy magyar festô-
mûvész kivételes talentuma nem marad el a
világhírt elért külföldi társaikétól, csak éppen
a magyar kultúrpolitika gyengesége miatt

Schmidt Pál – Süle Tamás

AZ IRGALMASOK PÉCSI KÓRHÁZÁNAK
HISTÓRIÁJA

A Pécsi Krónika sorozatában 2007-ben jelent
meg a két orvos szerzô munkája, Morvay Im-
re Pio OH atya elôszavával.

Röviden áttekintik a rendalapító Istenes
Szent János (1495–1550) életét, majd az 1571-
ben pápai jóváhagyást nyert Betegápoló Irgal-
mas Rend történetét. Mivel pécsi helytörténeti
munkáról van szó, a szerzôk kitérnek Pécs
kórházi múltjára is (a johanniták, majd 1698-
tól a kapucinusok kórházára).

Történetünk 1795-ben kezdôdik, ekkor tett
alapítványt Krautsack János tímár és molnár,
amely I. Ferenc jóváhagyása után lehetôvé tet-
te az irgalmasok pécsi megtelepedését 12
ágyon, kizárólag férfi betegek ingyenes keze-
lésével. A már 24 ágyas kórházat 1814-ben
meglátogatta Richard Bright, a vesebetegsé-
gek egyik elsô tudományos leírója. A kórház
mûködését adományok, alapítványok tették
lehetôvé, így bôvült az ágyszám, és a belgyó-
gyászat mellett már sebészet is mûködött ben-
ne, és természetesen patika. Az I. világháborús
szerb megszállás súlyos károkat okozott
ugyan, de az adományok ismét segítettek. A
kórház 1931-tôl közkórház, szoros együttmû-
ködésben az egyetemmel. A kórház 1940–41-
ben új szárnnyal bôvült. Ezt a fejlôdést szakí-
totta meg a II. világháború és a rend 1950-ben
történt feloszlatása. Ekkor a kórház az egye-
temhez került, és 2007-ig belgyógyászati és se-
bészeti klinika, illetve részleg mûködött itt,
igaz 1990-tôl már ismét rendi tulajdonlás mel-
lett.

A história legkidolgozottabb része az a 40
év, amíg az Irgalmasok kórháza a pécsi egye-
tem két klinikájának is helyet adott. A szerzôk
saját élményeik alapján számolnak be a klini-
kák mindennapi életérôl, és állítanak emléket

a klinikákon dolgozó orvosoknak és elsôsor-
ban a klinikák neves professzorainak. A II. Bel-
klinika meghatározó egyénisége Hámor Artúr
(1909–1983) volt, a klinika alapító professzora,
aki 1979-ig dolgozott és lakott (!) itt. Ôt Burger
Tibor (1925–1991) követte. Halálát követôen,
immáron az irgalmas rend tulajdonába vissza-
adott épületben 1998-ig Nagy Judit professzor
asszony vezetésével mûködött a belgyógyá-
szati klinika. 2001-ben itt kezdte meg mûködé-
sét Czirják László professzor vezetésével az
Immunológiai és Reumatológiai Klinika,
amely 2007-ben költözött ki az épületbôl.

A sebészeti klinika alapító professzora Ku-
dász József professzor volt, aki 1955-tôl már
Budapesten egyetemi tanár. Utódja 1969-ig
Karlinger Gy. Tihamér lett, majd 1992-ig Kiss
Tibor. Átmenetileg a szerzôk egyike (Schmidt
Pál) vezette a klinikát, majd 1993-tól az Egye-
sült Államokból e feladat megoldására visz-
szatelepült Korompai Ferenc szervezett kardi-
ológiai profillal klinikát. Ennek vezetését
1999-tôl Papp Lajos professzor vette át, de ô
már az újonnan épített Kardiológiai Centrum-
ban mûködik, így az épületben 2003-ig már
csak egy sebészeti részlegen folyt a gyógyítás.

A szerzôk a jövôt illetôen jóslásra nem vál-
lalkoznak. A több mint 200 éves épületben az
irgalmas rend irányításával a krónikus bete-
gek ellátása folyik, s itt mûködik Pécs elsô hos-
pice intézménye is.

A könyvet számos kép illusztrálja, jelentôs
részük a szerzôk mûködése idejére esik, így a
kor jellegzetes forrásdokumentumai. Az el-
múlt évtizedek dokumentálására a két függe-
lékben megtalálható a klinikákon dolgozó or-
vosok szolgálati ideje és késôbbi funkciói. A
rematológus olvasó itt találhat ismerôs neve-
ket: Balogh Zoltán, Czirják László.

A könyvet érdemes annak is forgatni, aki
többet szeretne megtudni a közelmúlt lassan a
múlt homályába veszô orvoslásáról.

DR. GÉHER PÁL
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Czeizel Endre

FESTÔK, GÉNEK, SZÉGYENEK
Az újabb Czeizel-könyv bemutatója

A magyar medicinában kevés olyan szerzô
van, akinél ez a címmegfogalmazás érvényes
lehet. Arra utal, hogy a szerzô sokadik kötete
jelenik meg, s hogy minden könyve esemény-
számba megy.

A Festôk, gének, szégyenek címû könyv bemu-
tatójára, az utóbbi idôk szokása szerint ismét a
Rákóczi úti Fókusz Könyváruházban került
sor. Ülôhelyet nehéz volt kapni, ami a nagy ér-
deklôdést és a szûkös lehetôséget jelzi. Ez al-
kalommal Gyémánt László festômûvész volt a
beszélgetôpartner. Igazán avatott személy, hi-
szen ismert és elismert mûvész, aki jogosan
érezhette, hogy ôt is közelrôl érinti az analízis.

A laikus által el sem képzelhetô szorgalom
és irdatlan mennyiségû munka kellett ahhoz,
hogy Czeizel Endre ezzel az új könyvével
megörvendeztethesse híveit. A zeneszerzôk,
írók, a magyar származású Nobel-díjasok és
Nobel-díjban nem részesült tudósaink család-
faelemzéssel elvégzett genetikai vizsgálata
után, most hasonló munkamódszerrel a ma-
gyar festôk kerültek terítékre.

A kemény fedelû, 536 oldalas könyvet a Ga-
lenus Kiadó adta ki, szép kivitelben, az elôzô
kötetekhez hasonló borítógrafikával.

Mint a szerzôhöz közel álló valaki meg me-
rem kockáztatni az állítást, hogy egész mást
óhajt a szerzô megvalósítani kitartó elemzô
munkájával, mint amit az átlagolvasó kap.
Ugyanis nem titkolt módon Czeizel Endre a
már rutinszerûen alkalmazott sziszifuszi kuta-
tómunkával – a húsz kiválasztott festômûvész
minden fellelhetô rokonát feltérképezte. A csa-
ládfaelemzések révén meg kívánta tudni,
hogy a kivételes festôi képesség, a talentum
hogyan öröklôdött, milyen gyökerekbôl táp-
lálkozott – s ennek módját igyekezett összeha-
sonlítani elôzô munkáinak alanyaival, vagyis
a nem festôkkel. Az olvasó viszont le sem tud-
ja tenni a vaskos könyvet, mert akárhol üti fel,
érdekes, soha nem hallott történeteket, sorso-
kat ismerhet meg. Ezért olvasmányos a könyv.
Ezért lehet jól eladni. Tehát az általam felvetett
ellentmondás egyáltalán nem rosszat jelent.

Ne kerülgessük a forró kását, a legfontosabb
kérdés, hogy az olvasó szerint „jól” választot-

ta-e ki a szerzô a húsz festômûvészt. Mivel
minden ilyen válogatás természetesen mesz-
szemenôen szubjektív, nincs az az ember, aki-
nek pontosan ugyanerre a húsz festôre esett
volna a választása. De ez megint csak nem baj!
Végül is nem mûvészettörténeti kiadványról
van szó, és Czeizel Endre nem is vállalkozhat
rá, hogy megítélje, kik a legjelentôsebb ma-
gyar festôk. Elôszavában ki is fejti az e téren
fennálló nehézségeket, és tökéletesen megma-
gyarázza, hogy analizáló munkájához miért
éppen ezeket a mûvészeket választotta ki
(Zichy Mihály, Székely Bertalan, Munkácsy
Mihály, Szinyei Merse Pál, Mednyánszky
László, Csontváry Kosztka Tivadar, Rippl-Ró-
nai József, Ferenczy Károly, Gulácsy Lajos,
Czóbel Béla, Egry József, Farkas István, Kas-
sák Lajos, Derkovits Gyula, Szônyi István,
Moholy-Nagy László, Vajda Lajos, Victor Va-
sarely, Kondor Béla, Gruber Béla). Azt azért
megjegyzem, hogy szerencsére húsznál annyi-
val több jelentôs magyar festômûvész van,
hogy érthetô módon akár szakemberek, akár
laikusok jogosan tudnának más húszas csapa-
tot összeállítani, de Gruber Bélát alig-alig ven-
né be bárki. Amit az is bizonyít, hogy Kiesel-
bach Tamás mûvészettörténész, mûkereskedô,
könyvkiadó nagyszabású albumában (MO-
DERN Magyar festészet 1892 –1919) 99 jelentôs
személy véleményét gyûjtötte össze arról, kit
tart az öt legjelentôsebb modern magyar festô-
nek. Öt az nem húsz, de Gruber Béla senkinél
nem szerepelt, míg Czeizel többi választottja
mind elôfordult (a külföldinek tartott Vasarely
kivételével). Ennek ellenére pozitívan értéke-
lem, hogy Czeizel Grubert választotta. Hûsé-
gesen kitart a tragikus sorsú és fiatalon elhalt
festô mellett, akirôl már korábban is érteke-
zett. Idekívánkozik még, hogy Gyémánt Lász-
lót is a Kieselbach-albumban véleményt nyil-
vánítók között találjuk, de az öt közül egyik ja-
vasoltja sem jutott be a Czeizel-könyvbe.

Sokakat foglalkoztat, hogy miért szerepel a
mû címében a „szégyenek” szó ? A szerzô a
borítófülön adja meg a magyarázatát: „Sajná-
latos módon a nemzetközi lexikonokban és
nagy múzeumokban a festômûvész-géniu-
szok között magyart nem, vagy csak kivétele-
sen találhatunk. Pedig sok nagy magyar festô-
mûvész kivételes talentuma nem marad el a
világhírt elért külföldi társaikétól, csak éppen
a magyar kultúrpolitika gyengesége miatt

Schmidt Pál – Süle Tamás

AZ IRGALMASOK PÉCSI KÓRHÁZÁNAK
HISTÓRIÁJA

A Pécsi Krónika sorozatában 2007-ben jelent
meg a két orvos szerzô munkája, Morvay Im-
re Pio OH atya elôszavával.

Röviden áttekintik a rendalapító Istenes
Szent János (1495–1550) életét, majd az 1571-
ben pápai jóváhagyást nyert Betegápoló Irgal-
mas Rend történetét. Mivel pécsi helytörténeti
munkáról van szó, a szerzôk kitérnek Pécs
kórházi múltjára is (a johanniták, majd 1698-
tól a kapucinusok kórházára).

Történetünk 1795-ben kezdôdik, ekkor tett
alapítványt Krautsack János tímár és molnár,
amely I. Ferenc jóváhagyása után lehetôvé tet-
te az irgalmasok pécsi megtelepedését 12
ágyon, kizárólag férfi betegek ingyenes keze-
lésével. A már 24 ágyas kórházat 1814-ben
meglátogatta Richard Bright, a vesebetegsé-
gek egyik elsô tudományos leírója. A kórház
mûködését adományok, alapítványok tették
lehetôvé, így bôvült az ágyszám, és a belgyó-
gyászat mellett már sebészet is mûködött ben-
ne, és természetesen patika. Az I. világháborús
szerb megszállás súlyos károkat okozott
ugyan, de az adományok ismét segítettek. A
kórház 1931-tôl közkórház, szoros együttmû-
ködésben az egyetemmel. A kórház 1940–41-
ben új szárnnyal bôvült. Ezt a fejlôdést szakí-
totta meg a II. világháború és a rend 1950-ben
történt feloszlatása. Ekkor a kórház az egye-
temhez került, és 2007-ig belgyógyászati és se-
bészeti klinika, illetve részleg mûködött itt,
igaz 1990-tôl már ismét rendi tulajdonlás mel-
lett.

A história legkidolgozottabb része az a 40
év, amíg az Irgalmasok kórháza a pécsi egye-
tem két klinikájának is helyet adott. A szerzôk
saját élményeik alapján számolnak be a klini-
kák mindennapi életérôl, és állítanak emléket

a klinikákon dolgozó orvosoknak és elsôsor-
ban a klinikák neves professzorainak. A II. Bel-
klinika meghatározó egyénisége Hámor Artúr
(1909–1983) volt, a klinika alapító professzora,
aki 1979-ig dolgozott és lakott (!) itt. Ôt Burger
Tibor (1925–1991) követte. Halálát követôen,
immáron az irgalmas rend tulajdonába vissza-
adott épületben 1998-ig Nagy Judit professzor
asszony vezetésével mûködött a belgyógyá-
szati klinika. 2001-ben itt kezdte meg mûködé-
sét Czirják László professzor vezetésével az
Immunológiai és Reumatológiai Klinika,
amely 2007-ben költözött ki az épületbôl.

A sebészeti klinika alapító professzora Ku-
dász József professzor volt, aki 1955-tôl már
Budapesten egyetemi tanár. Utódja 1969-ig
Karlinger Gy. Tihamér lett, majd 1992-ig Kiss
Tibor. Átmenetileg a szerzôk egyike (Schmidt
Pál) vezette a klinikát, majd 1993-tól az Egye-
sült Államokból e feladat megoldására visz-
szatelepült Korompai Ferenc szervezett kardi-
ológiai profillal klinikát. Ennek vezetését
1999-tôl Papp Lajos professzor vette át, de ô
már az újonnan épített Kardiológiai Centrum-
ban mûködik, így az épületben 2003-ig már
csak egy sebészeti részlegen folyt a gyógyítás.

A szerzôk a jövôt illetôen jóslásra nem vál-
lalkoznak. A több mint 200 éves épületben az
irgalmas rend irányításával a krónikus bete-
gek ellátása folyik, s itt mûködik Pécs elsô hos-
pice intézménye is.

A könyvet számos kép illusztrálja, jelentôs
részük a szerzôk mûködése idejére esik, így a
kor jellegzetes forrásdokumentumai. Az el-
múlt évtizedek dokumentálására a két függe-
lékben megtalálható a klinikákon dolgozó or-
vosok szolgálati ideje és késôbbi funkciói. A
rematológus olvasó itt találhat ismerôs neve-
ket: Balogh Zoltán, Czirják László.

A könyvet érdemes annak is forgatni, aki
többet szeretne megtudni a közelmúlt lassan a
múlt homályába veszô orvoslásáról.

DR. GÉHER PÁL
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tották okosságukat. A „jó”-k közé azok ke-
rültek, akik elvégezték iskoláikat, úgy-
ahogy, vagy képesek lettek volna erre (mint
Derkovits), és késôbb igazolták értelmi kva-
litásaikat. „Közepes”-nek azokat tartottam,
aki abbahagyták alapiskoláikat, és életmû-
vük ismeretében sem tûntek okosnak. Végül
a „speciális” csoportba azokat soroltam,
akik nem végezték el iskoláikat, de késôbb
egyéni vagy egzaltált gondolatvilágukkal
igazolták sajátos értelmi képességüket.
Mindezek alapján körvonalazható a fes-
tômûvészek két csoportja, az egyikbe az
okos, a másikba az ösztönös kreatív mûvé-
szek tartoznak. A költô Kosztolányi Dezsô
szerint: „Nem becsülöm túl az értelmet. Alkotás
közben vajmi kevés hasznát látom…” Sôt, „Az
értelem megköti a képzelet munkáját.” Igaz ez
az ösztönös mûvészekre, illetve az okos mû-
vészek sokszor túlságosan korlátozzák krea-
tivitásukat (ez volt érzékelhetô Székely Ber-
talan és Munkácsy Mihály munkásságában,
illetve Szinyei Merse Pál – a Majális értetlen
fogadtatása utáni – második festôi korszaká-
ban). Ugyanakkor a nemzetközileg jelenleg
legismertebb két magyar származású festô-
mûvész: Moholy-Nagy László és Victor Va-
sarely elsôsorban az okosságuk által kifun-
dált új képi megjelenítésnek köszönhették
sikerüket. Kassák Lajost sem képzômûvészi
talentuma, hanem kreativitása emelte a je-
lentôs mûvészek közé.
Az általános értelmi képességekben van bi-
zonyos nemi különbség, de éppen az itt ösz-
szefoglalt tények miatt ez nem lehet magya-
rázat a mûvész-géniuszok szinte kizáróla-
gos férfinemére. A férfiak és nôk általános
értelmi képességének átlagos értéke egybe-
esik, ezzel szemben az értelmi képességet
jelzô értékek eloszlásának két széli részén
jelentôs férfi többlet mutatkozik. A férfiak
körében tapasztalt 30%-kal magasabb értel-
mi fogyatékosság gyakoriság régóta ismert.
A legokosabb emberek közötti férfi túlsúlyt
azonban döntôen a korábbi társadalmi mun-
kamegosztással magyaráztuk.
A legújabb genetikai kutatások e téren is új
eredményeket hoztak. Az általános értelmi
adottságokért mintegy 1000 génpár felelôs.
E génpárok általában egyenletesen oszlanak
el a kromoszómákban, éppen ezért a testi-
kromoszómák minden aberrációja értelmi

fogyatékosságot is okoz. Az X nemi-kromo-
szóma azonban kivételes e tekintetben.
Nagysága alapján a gének 4%-a található
benne, ezért kb. 40 olyan génnek kellene
benne lenni, amik az általános értelmi adott-
ságokért felelôsek. Ezzel szemben 2007-ig
210 ilyen gént azonosítottak az X nemi-kro-
moszómában! Az általános értelmi adottsá-
gokért felelôs géneknek tehát 21%-a van az
X nemi-kromoszómában, ami 5-ször több a
vártnál!
Az X nemi-kromoszóma génjeiben ugyan-
úgy bekövetkezhet mutáció, mint a többi
kromoszóma génjeiben. Az általános értelmi
adottságokért felelôs gének mutációi általá-
ban értelmi fogyatékosságot okoznak, nagy-
ritkán azonban javíthatják az agynak ezt a
tevékenységét. E génmutációk döntô több-
sége lappangó természetû, nôkben ezért
nem mutatkoznak meg, mivel az X nemi-
kromoszómában lévô génpár másik tagja
hatását elnyomja. Ha azonban a megtermé-
kenyítés eredménye fiú, és az anya azt az X
nemi-kromoszómáját örökítette át gyerme-
kébe, amiben a hibás vagy szokatlan „javí-
tó” gén van, akkor az mindenképpen meg-
nyilvánul. A nagyságban kisebb és alakban
más Y nemi-kromoszóma génjei ugyanis en-
nek semlegesítésére nem alkalmasak. Mind-
ezek alapján vált érthetôvé a férfiak jelentôs
túlsúlya az értelmi fogyatékosok körében, és
ez a jelenség lehet az oka a legokosabb em-
berek közötti férfi többlet kisebb részének.

2. A speciális szellemi képességek

A központi idegrendszer bonyolult mûkö-
désének köszönhetôen nagyszámú speciális
szellemi képesség különíthetô el. A
képzômûvészek értékelésekor természete-
sen a képzômûvészi, más néven vizuális képes-
ségeik a döntôek, amik megint csak többgyö-
kerûek. A szakemberek (mûvészek és mûvé-
szettörténészek) legfontosabbnak a rajzkész-
séget tartják, már csak azért is, mivel a gyer-
mekekben ennek kiválósága hívhatja fel a fi-
gyelmet e tehetségre. Emellett azonban a
színérzék és a kompozíciós képesség is lényeges.
A festômûvész talentumok értékelésekor is
érzékelhetô e képességek valamelyikének a
dominanciája. Zichy Mihályt és Vajda Lajost
bravúros rajzkészsége jellemzi. Szinyei
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nem sikerült különleges teljesítményüket a
határokon túl elfogadtatni. Éppen ezt a szé-
gyent kívánom hangsúlyozni könyvem címé-
ben is.” Meg kell jegyezni, hogy ezzel a véle-
kedéssel a könyvbemutatón ebbéli vélemé-
nyét ki is fejtô mûvészettörténész nem értett
egyet.

Czeizel Endre más mûveihez hasonlóan,
most is biztosan jó tipp olvasásra ajánlani a
könyvet, de ez alkalommal talán még inkább
biztosra mehet az ajánló.

DR. GÖMÖR BÉLA

Teljes szöveghûséggel adjuk közre a kötet 511–517.
oldalán írtakat, mivel a legtöbbet mondják el a
szerzô célkitûzéseirôl és eredményeirôl. A kötet
512. oldalát teljesen kitöltô, hétoszlopos X. táblázat
itteni közlésétôl eltekintettünk.

A szellemi adottságok-képességek

Valójában a szellemi adottságokat kellene ér-
tékelnünk, de erre nincs módunk, hiszen a
születést követôen, de különösen a késôbbi
életben az adottságokat már mindig csak ké-
pességekként érzékelhetjük.
A szellemi adottságok csak a DNS-ünkben
foglalt genetikai tervrajz vizsgálata alapján
lennének feltárhatók. Az 1990 és 2004 közöt-
ti Human Genom Program ugyan megte-
remtette ennek a lehetôségét is, de a tudósok
egyelôre még a különbözô genetikai beteg-
ség génjeinek feltárásával vannak elfoglal-
va. Ráadásul a kromoszómáinkban lévô
mintegy 25 000 génpár közül a jelenlegi
becslések szerint minimum 10 000 a közpon-
ti idegrendszerrel, leegyszerûsítve, agyunk-
kal kapcsolatos. Az egyes szellemi adottsá-
gokért felelôs agyi struktúrák genetikai sza-
bályozásának feltárása ezért irdatlanul ne-
héz feladat.
A közeljövôben várható fontos felfedezése-
kig ezért csak a különbözô szellemi képessé-
gek elemzésére vagyunk képesek. Az ezek
hátterében álló adottságokat már a méhen
belüli életkörülmények jelentôsen befolyá-
solják. Elég az éhezésnek, a terhesség alatti
italozásnak, drogozásnak, cigarettázásnak a
magzat szellemi adottságaira ártalmas hatá-
sát megemlíteni. Emellett az anyai betegsé-

gek (pl. magas láz), a táplálkozás minôsége,
a levegôszennyezôdés és sok minden más,
nyomot hagy a magzat agyának fejlôdésén.
A születést követôen pedig a családi hatások
(pl. az édesanya szerepe) sokszorosan és sok
irányban igazoltak, mivel az emberi agy két-
harmada a születés után alakul ki. Így ami-
kor a gyermek megkezdi tanulmányait, már
nem adottságainak, hanem a külsô hatások
által módosított képességeinek mérésére va-
gyunk csak képesek.
A 2 × 4 faktoros talentum modellben négy
szellemi képesség-faktort különítünk el.*

1. Az általános értelmi képesség

Sokáig a szakemberek is azt hitték, hogy az
általános értelmi képesség (a hétköznapi
nyelvben okosságnak, a tudományban intel-
ligenciának nevezik) határozza meg az em-
berek szellemi teljesítményét. Jelenlegi felfo-
gásunk szerint az általános értelmi képesség
szintje lényeges, mivel elsôsorban ettôl függ
tanulási, emlékezési és ismereteinket hasz-
nosan felhasználó képességünk, ezáltal pe-
dig a társadalom bonyolult rendszerében
való eligazodásunk-érvényesülésünk, de
nem ez dönti el a talentum és géniuszság lét-
rejöttét.
A tudományos kutatásban és a pszichológi-
ában az általános értelmi képesség mérésére
szolgálnak az ún. intelligenciatesztek, ame-
lyek a vizsgált személy e képességét – a ha-
sonló életkorú népesség átlagához hasonlít-
va – ún. intelligenciaquociensben (IQ-ban)
adják meg. Ilyen vizsgálatról a könyvben
szereplô képzômûvészeknél nem tudok,
ezért az ô általános értelmi képességük csak
iskolai osztályzataik, a kortársak véleménye
és fennmaradt írásaik alapján ítélhetô meg.
E három forrásból származó adatok azon-
ban többségüknél meglepôen ellentmondá-
sosak. Az iskolai osztályzatok sokuknál rosz-
szak voltak, ezzel szemben írásaik okossá-
gukat, bölcsességüket, de legalábbis külön-
leges gondolkodásukat igazolják.
Mindezek alapján a X. táblázatban, az általá-
nos értelmi képességet tartalmazó oszlop-
ban, nem volt könnyû e szellemi képességü-
ket tömören, egy szóban jellemezni. „Kivá-
ló”-nak azokat tekintettem, akik az iskolá-
ban jól teljesítettek, és felnôttként is bizonyí-
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tották okosságukat. A „jó”-k közé azok ke-
rültek, akik elvégezték iskoláikat, úgy-
ahogy, vagy képesek lettek volna erre (mint
Derkovits), és késôbb igazolták értelmi kva-
litásaikat. „Közepes”-nek azokat tartottam,
aki abbahagyták alapiskoláikat, és életmû-
vük ismeretében sem tûntek okosnak. Végül
a „speciális” csoportba azokat soroltam,
akik nem végezték el iskoláikat, de késôbb
egyéni vagy egzaltált gondolatvilágukkal
igazolták sajátos értelmi képességüket.
Mindezek alapján körvonalazható a fes-
tômûvészek két csoportja, az egyikbe az
okos, a másikba az ösztönös kreatív mûvé-
szek tartoznak. A költô Kosztolányi Dezsô
szerint: „Nem becsülöm túl az értelmet. Alkotás
közben vajmi kevés hasznát látom…” Sôt, „Az
értelem megköti a képzelet munkáját.” Igaz ez
az ösztönös mûvészekre, illetve az okos mû-
vészek sokszor túlságosan korlátozzák krea-
tivitásukat (ez volt érzékelhetô Székely Ber-
talan és Munkácsy Mihály munkásságában,
illetve Szinyei Merse Pál – a Majális értetlen
fogadtatása utáni – második festôi korszaká-
ban). Ugyanakkor a nemzetközileg jelenleg
legismertebb két magyar származású festô-
mûvész: Moholy-Nagy László és Victor Va-
sarely elsôsorban az okosságuk által kifun-
dált új képi megjelenítésnek köszönhették
sikerüket. Kassák Lajost sem képzômûvészi
talentuma, hanem kreativitása emelte a je-
lentôs mûvészek közé.
Az általános értelmi képességekben van bi-
zonyos nemi különbség, de éppen az itt ösz-
szefoglalt tények miatt ez nem lehet magya-
rázat a mûvész-géniuszok szinte kizáróla-
gos férfinemére. A férfiak és nôk általános
értelmi képességének átlagos értéke egybe-
esik, ezzel szemben az értelmi képességet
jelzô értékek eloszlásának két széli részén
jelentôs férfi többlet mutatkozik. A férfiak
körében tapasztalt 30%-kal magasabb értel-
mi fogyatékosság gyakoriság régóta ismert.
A legokosabb emberek közötti férfi túlsúlyt
azonban döntôen a korábbi társadalmi mun-
kamegosztással magyaráztuk.
A legújabb genetikai kutatások e téren is új
eredményeket hoztak. Az általános értelmi
adottságokért mintegy 1000 génpár felelôs.
E génpárok általában egyenletesen oszlanak
el a kromoszómákban, éppen ezért a testi-
kromoszómák minden aberrációja értelmi

fogyatékosságot is okoz. Az X nemi-kromo-
szóma azonban kivételes e tekintetben.
Nagysága alapján a gének 4%-a található
benne, ezért kb. 40 olyan génnek kellene
benne lenni, amik az általános értelmi adott-
ságokért felelôsek. Ezzel szemben 2007-ig
210 ilyen gént azonosítottak az X nemi-kro-
moszómában! Az általános értelmi adottsá-
gokért felelôs géneknek tehát 21%-a van az
X nemi-kromoszómában, ami 5-ször több a
vártnál!
Az X nemi-kromoszóma génjeiben ugyan-
úgy bekövetkezhet mutáció, mint a többi
kromoszóma génjeiben. Az általános értelmi
adottságokért felelôs gének mutációi általá-
ban értelmi fogyatékosságot okoznak, nagy-
ritkán azonban javíthatják az agynak ezt a
tevékenységét. E génmutációk döntô több-
sége lappangó természetû, nôkben ezért
nem mutatkoznak meg, mivel az X nemi-
kromoszómában lévô génpár másik tagja
hatását elnyomja. Ha azonban a megtermé-
kenyítés eredménye fiú, és az anya azt az X
nemi-kromoszómáját örökítette át gyerme-
kébe, amiben a hibás vagy szokatlan „javí-
tó” gén van, akkor az mindenképpen meg-
nyilvánul. A nagyságban kisebb és alakban
más Y nemi-kromoszóma génjei ugyanis en-
nek semlegesítésére nem alkalmasak. Mind-
ezek alapján vált érthetôvé a férfiak jelentôs
túlsúlya az értelmi fogyatékosok körében, és
ez a jelenség lehet az oka a legokosabb em-
berek közötti férfi többlet kisebb részének.

2. A speciális szellemi képességek

A központi idegrendszer bonyolult mûkö-
désének köszönhetôen nagyszámú speciális
szellemi képesség különíthetô el. A
képzômûvészek értékelésekor természete-
sen a képzômûvészi, más néven vizuális képes-
ségeik a döntôek, amik megint csak többgyö-
kerûek. A szakemberek (mûvészek és mûvé-
szettörténészek) legfontosabbnak a rajzkész-
séget tartják, már csak azért is, mivel a gyer-
mekekben ennek kiválósága hívhatja fel a fi-
gyelmet e tehetségre. Emellett azonban a
színérzék és a kompozíciós képesség is lényeges.
A festômûvész talentumok értékelésekor is
érzékelhetô e képességek valamelyikének a
dominanciája. Zichy Mihályt és Vajda Lajost
bravúros rajzkészsége jellemzi. Szinyei
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nem sikerült különleges teljesítményüket a
határokon túl elfogadtatni. Éppen ezt a szé-
gyent kívánom hangsúlyozni könyvem címé-
ben is.” Meg kell jegyezni, hogy ezzel a véle-
kedéssel a könyvbemutatón ebbéli vélemé-
nyét ki is fejtô mûvészettörténész nem értett
egyet.

Czeizel Endre más mûveihez hasonlóan,
most is biztosan jó tipp olvasásra ajánlani a
könyvet, de ez alkalommal talán még inkább
biztosra mehet az ajánló.

DR. GÖMÖR BÉLA

Teljes szöveghûséggel adjuk közre a kötet 511–517.
oldalán írtakat, mivel a legtöbbet mondják el a
szerzô célkitûzéseirôl és eredményeirôl. A kötet
512. oldalát teljesen kitöltô, hétoszlopos X. táblázat
itteni közlésétôl eltekintettünk.

A szellemi adottságok-képességek

Valójában a szellemi adottságokat kellene ér-
tékelnünk, de erre nincs módunk, hiszen a
születést követôen, de különösen a késôbbi
életben az adottságokat már mindig csak ké-
pességekként érzékelhetjük.
A szellemi adottságok csak a DNS-ünkben
foglalt genetikai tervrajz vizsgálata alapján
lennének feltárhatók. Az 1990 és 2004 közöt-
ti Human Genom Program ugyan megte-
remtette ennek a lehetôségét is, de a tudósok
egyelôre még a különbözô genetikai beteg-
ség génjeinek feltárásával vannak elfoglal-
va. Ráadásul a kromoszómáinkban lévô
mintegy 25 000 génpár közül a jelenlegi
becslések szerint minimum 10 000 a közpon-
ti idegrendszerrel, leegyszerûsítve, agyunk-
kal kapcsolatos. Az egyes szellemi adottsá-
gokért felelôs agyi struktúrák genetikai sza-
bályozásának feltárása ezért irdatlanul ne-
héz feladat.
A közeljövôben várható fontos felfedezése-
kig ezért csak a különbözô szellemi képessé-
gek elemzésére vagyunk képesek. Az ezek
hátterében álló adottságokat már a méhen
belüli életkörülmények jelentôsen befolyá-
solják. Elég az éhezésnek, a terhesség alatti
italozásnak, drogozásnak, cigarettázásnak a
magzat szellemi adottságaira ártalmas hatá-
sát megemlíteni. Emellett az anyai betegsé-

gek (pl. magas láz), a táplálkozás minôsége,
a levegôszennyezôdés és sok minden más,
nyomot hagy a magzat agyának fejlôdésén.
A születést követôen pedig a családi hatások
(pl. az édesanya szerepe) sokszorosan és sok
irányban igazoltak, mivel az emberi agy két-
harmada a születés után alakul ki. Így ami-
kor a gyermek megkezdi tanulmányait, már
nem adottságainak, hanem a külsô hatások
által módosított képességeinek mérésére va-
gyunk csak képesek.
A 2 × 4 faktoros talentum modellben négy
szellemi képesség-faktort különítünk el.*

1. Az általános értelmi képesség

Sokáig a szakemberek is azt hitték, hogy az
általános értelmi képesség (a hétköznapi
nyelvben okosságnak, a tudományban intel-
ligenciának nevezik) határozza meg az em-
berek szellemi teljesítményét. Jelenlegi felfo-
gásunk szerint az általános értelmi képesség
szintje lényeges, mivel elsôsorban ettôl függ
tanulási, emlékezési és ismereteinket hasz-
nosan felhasználó képességünk, ezáltal pe-
dig a társadalom bonyolult rendszerében
való eligazodásunk-érvényesülésünk, de
nem ez dönti el a talentum és géniuszság lét-
rejöttét.
A tudományos kutatásban és a pszichológi-
ában az általános értelmi képesség mérésére
szolgálnak az ún. intelligenciatesztek, ame-
lyek a vizsgált személy e képességét – a ha-
sonló életkorú népesség átlagához hasonlít-
va – ún. intelligenciaquociensben (IQ-ban)
adják meg. Ilyen vizsgálatról a könyvben
szereplô képzômûvészeknél nem tudok,
ezért az ô általános értelmi képességük csak
iskolai osztályzataik, a kortársak véleménye
és fennmaradt írásaik alapján ítélhetô meg.
E három forrásból származó adatok azon-
ban többségüknél meglepôen ellentmondá-
sosak. Az iskolai osztályzatok sokuknál rosz-
szak voltak, ezzel szemben írásaik okossá-
gukat, bölcsességüket, de legalábbis külön-
leges gondolkodásukat igazolják.
Mindezek alapján a X. táblázatban, az általá-
nos értelmi képességet tartalmazó oszlop-
ban, nem volt könnyû e szellemi képességü-
ket tömören, egy szóban jellemezni. „Kivá-
ló”-nak azokat tekintettem, akik az iskolá-
ban jól teljesítettek, és felnôttként is bizonyí-
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bûvöletébe került ítészei. Pedig Munkácsy
Mihály és Székely Bertalan is tudott volna
„impresszionista” képeket festeni, elég
Munkácsy Poros út címû festményére vagy
Székely szadai tájképeire utalni. Zichy Mi-
hály pedig nem a formában, hanem a tarta-
lomban kereste a forradalmiságot, az ô ko-
rában nála rebellisebb képeket kevesen fes-
tettek.
A festômûvészek általános értelmi képessé-
gének értékelésekor említett két típus: okos
és ösztönös viszonya a kreativitással válto-
zó. Míg korábban az okos-tudós fes-
tômûvészek közé sorolt Székely Bertalan,
Zichy Mihály és talán még Szônyi István tu-
dati kontrollja megakadályozta ösztönös
festôi „kilengéseiket”. Ezzel szemben az
okos mûvészek 20. században megjelenô
egyik típusa éppen tudatos kreativitásukkal
került a nemzetközi mûvészvilág élvonalá-
ba. Ide sorolom Kassák Lajost, Moholy-
Nagy Lászlót és Victor Vasarelyt.
Az ösztönös-kreatív mûvészek korábbi cso-
portjába soroltak sem homogének Az ösztö-
nös Munkácsy Mihályt a vevôinek igénye
meg az impresszionisták iránti utálata tar-
totta vissza az újszerû festôi megoldásoktól.
Mednyánszky László és Gulácsy Lajos ere-
deti világszemléletét a természet panteista
megértésének az igénye vagy éppen a múlt
világába történô révedezés magyarázta.
Csontváry Kosztka Tivadar, Farkas István,
Vajda Lajos, Kondor Béla és Gruber Béla is
kreativitásuknak teret engedve törtek be a
legkiválóbb mesterek közé. Az ô mûveik
kvalitásait a kortársak nem ismerték föl, sôt
bolondságnak tartották vagy tudomást se
vettek róluk. Hosszú idô kellett ahhoz, hogy
megértsék, „megemésszék”, majd elismer-
jék mûveik kiválóságát.
Sokáig a modern mûvészeteket a konzerva-
tív kritikusok és a közönség szélhámosság-
nak, de legalábbis elmebetegek termékének
tartotta. Itt „a zseni és ôrült” kapcsolat ide-
jétmúlt elméletére, illetve cáfolatára szeret-
nék röviden kitérni. A magyar költô-géniu-
szok betegségeinek értékelésekor ezt a témát
a korszerû pszichiátria nézôpontjából rész-
letesen megtárgyaltam.
A tudományos kutatás szerint az elmebeteg-
ség csaknem mindig lehetetlenné teszi a mû-
vészi szintû alkotást. A korábban elmebeteg-

nek kikiáltott, de alkotásra képes költôket,
mint Vörösmarty Mihályt, Juhász Gyulát
vagy József Attilát is „rehabilitálnunk” kel-
lett. Nem voltak elmebetegek, „ôrültek”,
csak szélsôséges kedélyûek, elsôsorban má-
niás-depressziósok. (Amikor Juhász Gyulá-
nál ez a szélsôséges kedély már átlépte a be-
tegség küszöbét, elmegyógyintézetbe került,
ahol képtelenné vált az alkotásra.) A fes-
tômûvészek azonban más kategóriát képvi-
selnek. Az itt vizsgált 20 kivételes fes-
tômûvész talentum közül hármat elmebe-
tegnek tartottak, még pedig szkizofrénnek,
vagyis tudathasadásban szenvedônek. Mint
korábban kifejtettem, Csontváry nem volt
elmebeteg, mivel nem részesült pszichiátri-
ai kezelésben, és sohasem volt elmegyógy-
intézetben, ráadásul életmûvét csodálatra
méltó céltudatossággal alkotta meg. Ô a
szkizofrénia és a „normálisak” közötti át-
meneti zónába tartozó szkizoid személyisé-
gek közé tartozott. Ilyen volt sokáig Gu-
lácsy Lajos és Gruber Béla is, de ôk azután
betegek is lettek.
A kreativitásért felelôs divergens („máskép-
pen”) gondolkodás és a szkizoidok észjárása
között kétségtelenül sok hasonlóság van.
Éppen ezért, ha valakiben a szkizoid szemé-
lyiség kivételes speciális képzômûvészi képes-
séggel társul, akkor elmeállapota predeszti-
nálja a szokatlanságra, ami a kreativitás kri-
tériuma.
A kreativitás nemi eltérése részben megma-
gyarázhatja a nôk hiányát még újabban is a
géniuszok között. A kreatív-géniuszok a vi-
lág megváltoztatására vállalkoznak, ami
csaknem mindig a régihez ragaszkodók
nagyfokú ellenállásába ütközik. Éppen ezért
„gyôzelmükhöz” mérhetetlen kitartás és
jelentôs agresszivitás szükséges, mindkettô
a férfinem sajátja. A nôk ritkán tudják min-
den idejüket és energiájukat csak társadal-
mi küldetésükre fordítani, emellett hiá-
nyoznak belôlük a férfiak androgén (nemi)
hormonjai, amelyek harcra és gyôzelemre
késztetnek.
Jó példa az elôbbiek illusztrálásra Szinyei
Merse Pál és Ferenczy Valér. Szinyei Merse
Pál csodás festôi talentumának és kreativitá-
sának köszönhetôn megfestette a Majálist,
de annak kedvezôtlen fogadtatása után, ön-
bizalom és az agresszivitás hiánya miatt,
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Merse Pál, Egry József, Szônyi István és
Czóbel Béla képeinek a kolorizmusa
lenyûgözô. Mednyánszky ragyogó színei-
nek hátterében még a panteizmus keresése
is érzékelhetô, ahogy Kondor Béla mûvésze-
tének hátterében is inkább a tartalom üzene-
tének fontossága sejthetô. Csontváry mega-
lomániás festészetével a magyarságot kíván-
ta megmenteni, míg Gulácsy a káprázatfes-
tészetbe menekült lelkének árnyai elôl. Kas-
sák Lajos, Moholy-Nagy László és Victor Va-
sarely inkább a „konstruktôr” csoportba so-
rolható, akik tehát képeik tudatos megszer-
kesztésével érték el sikereiket. (Vasarelynek
azonban bravúros rajztudása, míg Moholy-
Nagy Lászlónak kivételes térlátása is közis-
mert.) Munkácsy Mihály és Farkas István vi-
zuális géniuszsága – érzésem szerint – alko-
tásaik drámaiságában csúcsosodott ki: Mun-
kácsy az emberi lélek mélységeinek bemuta-
tójaként, Farkas a várható társadalmi ka-
tasztrófa Kasszandrájaként.
Megpróbáltam a vizsgált festômûvészeket a
vizuális talentumukon belül e részképessé-
gek szerint is értékelni a X. táblázatban, de
megfelelô szakértelem hiányában itt is té-
vedhettem. A korábban említetteken túl Szé-
kely Bertalan e speciális képességeit nagyon
is tudati kontrollja alatt tartotta, ezért is ne-
vezem ôt tudós festônek.
A speciális szellemi képességek közül né-
hányban, így a térbeli tájékozódásban szá-
mottevô nemi különbség mutatkozik, e té-
mát azonban korábban, a festômûvészek ne-
mi aránya kapcsán megtárgyaltuk.
Érdemes röviden értékelni a vizsgált fes-
tômûvészek egyéb speciális szellemi képes-
ségeit is. Sokan íráskészségükkel tûntek ki,
elég Kassák Lajosra (aki inkább költô és pró-
zaíró, mint festô volt) és Kondor Bélára (ver-
seire) utalni. A képi látásmód mind a költé-
szetben, mind a képzômûvészetben fontos.
Többüknek muzikalitása haladta meg az át-
lagost, de Székely Bertalan, Szônyi István és
Moholy-Nagy László pedagógiai talentuma
is kiemelést érdemel.

3. A kreativitás

Valamelyik speciális szellemi képesség kivá-
lóságának, de legalább is átlagost meghala-
dó voltának kellene eldönteni a pályaválasz-

tást. Az adott pályán belüli sikerességet,
mint ezt az 1950-es évektôl kezdett kreatoló-
giai kutatások igazolták, viszont döntôen a
kreativitás határozza meg. A kreativitásnak
nincs találó magyar megfelelôje, elsôsorban
az eredetiséget, tehát szokatlan gondolkodást,
bizonyos fokú túlérzékenységet, kritikussá-
got, végül mindezekbôl adódóan jellemzô
nonkonformista magatartást jelent, ami
idônként már társadalmi devianciákba tor-
kollik.
Bizonyos mûvészek és tudósok már koráb-
ban ráéreztek a modern kreatológiai kutatá-
sok itt említett eredményeire. Hiszen Bolyai
János kinyilatkoztatta: „új világot” alkotott a
matematikában. Ady Endre is tudta, hogy
nem elég szép verseket írni, „Új idôknek új
dalaival” kell betörni a költészetbe. Ugyanez
igaz a képzômûvészetre is, ahol a valóságot
hûségesen visszatükrözô és/vagy „szép”
képek igényét korunkban felülmúlta az új-
donság mindenek feletti elvárása.
Az emberi agy gondolkodási mechanizmu-
sában is jól érzékelhetô kétfajta vonulat. Az
egyik a konvergens gondolkodás, amely a bal
agyféltekéhez kötött, és amely a tanulás
„könnyûségét” (ôk a „szivacsagyúak”) és a
tanultak elfogadását, ebbôl adódóan a kon-
formista – problémamentes – társadalmi
magatartást segíti elô. A másik vonulat alap-
ja a divergens, vagyis „másképpen” gondolko-
dás, amelynek központja a jobb agyfélteké-
ben található. Az ide tartozók az ismeretek
megszerzésekor nem a tanulást, hanem in-
kább a problémák megoldásának újszerû
„kitalálását” helyezik elônybe. Az ilyen tí-
pusú emberek „unják” az iskolát, nehezen
fogadják el a tanultakat, éppen ezért osz-
tályzataik sem jók, és nehezen illeszkednek
be a közösségekbe. Túlságosan „individua-
listák”, ami nem egyszer deviáns magatar-
tással társul. Ezek a „nehéz emberek” sok
gondot okoznak a társadalomnak, de nekik
köszönhetô a haladás, a fejlôdés, a világ
megújítása.
A modern képzômûvészetben a festôi talen-
tumnak is meghatározó kritériuma lett a for-
mai és/vagy tartalmi újszerûség. Éppen
ezért is kérdôjelezik meg mostanában a ko-
rábbi klasszikus mesterek, mint Munkácsy
Mihály, Székely Bertalan, Zichy Mihály he-
lyét az „Olimposzon” korunk modernség
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bûvöletébe került ítészei. Pedig Munkácsy
Mihály és Székely Bertalan is tudott volna
„impresszionista” képeket festeni, elég
Munkácsy Poros út címû festményére vagy
Székely szadai tájképeire utalni. Zichy Mi-
hály pedig nem a formában, hanem a tarta-
lomban kereste a forradalmiságot, az ô ko-
rában nála rebellisebb képeket kevesen fes-
tettek.
A festômûvészek általános értelmi képessé-
gének értékelésekor említett két típus: okos
és ösztönös viszonya a kreativitással válto-
zó. Míg korábban az okos-tudós fes-
tômûvészek közé sorolt Székely Bertalan,
Zichy Mihály és talán még Szônyi István tu-
dati kontrollja megakadályozta ösztönös
festôi „kilengéseiket”. Ezzel szemben az
okos mûvészek 20. században megjelenô
egyik típusa éppen tudatos kreativitásukkal
került a nemzetközi mûvészvilág élvonalá-
ba. Ide sorolom Kassák Lajost, Moholy-
Nagy Lászlót és Victor Vasarelyt.
Az ösztönös-kreatív mûvészek korábbi cso-
portjába soroltak sem homogének Az ösztö-
nös Munkácsy Mihályt a vevôinek igénye
meg az impresszionisták iránti utálata tar-
totta vissza az újszerû festôi megoldásoktól.
Mednyánszky László és Gulácsy Lajos ere-
deti világszemléletét a természet panteista
megértésének az igénye vagy éppen a múlt
világába történô révedezés magyarázta.
Csontváry Kosztka Tivadar, Farkas István,
Vajda Lajos, Kondor Béla és Gruber Béla is
kreativitásuknak teret engedve törtek be a
legkiválóbb mesterek közé. Az ô mûveik
kvalitásait a kortársak nem ismerték föl, sôt
bolondságnak tartották vagy tudomást se
vettek róluk. Hosszú idô kellett ahhoz, hogy
megértsék, „megemésszék”, majd elismer-
jék mûveik kiválóságát.
Sokáig a modern mûvészeteket a konzerva-
tív kritikusok és a közönség szélhámosság-
nak, de legalábbis elmebetegek termékének
tartotta. Itt „a zseni és ôrült” kapcsolat ide-
jétmúlt elméletére, illetve cáfolatára szeret-
nék röviden kitérni. A magyar költô-géniu-
szok betegségeinek értékelésekor ezt a témát
a korszerû pszichiátria nézôpontjából rész-
letesen megtárgyaltam.
A tudományos kutatás szerint az elmebeteg-
ség csaknem mindig lehetetlenné teszi a mû-
vészi szintû alkotást. A korábban elmebeteg-

nek kikiáltott, de alkotásra képes költôket,
mint Vörösmarty Mihályt, Juhász Gyulát
vagy József Attilát is „rehabilitálnunk” kel-
lett. Nem voltak elmebetegek, „ôrültek”,
csak szélsôséges kedélyûek, elsôsorban má-
niás-depressziósok. (Amikor Juhász Gyulá-
nál ez a szélsôséges kedély már átlépte a be-
tegség küszöbét, elmegyógyintézetbe került,
ahol képtelenné vált az alkotásra.) A fes-
tômûvészek azonban más kategóriát képvi-
selnek. Az itt vizsgált 20 kivételes fes-
tômûvész talentum közül hármat elmebe-
tegnek tartottak, még pedig szkizofrénnek,
vagyis tudathasadásban szenvedônek. Mint
korábban kifejtettem, Csontváry nem volt
elmebeteg, mivel nem részesült pszichiátri-
ai kezelésben, és sohasem volt elmegyógy-
intézetben, ráadásul életmûvét csodálatra
méltó céltudatossággal alkotta meg. Ô a
szkizofrénia és a „normálisak” közötti át-
meneti zónába tartozó szkizoid személyisé-
gek közé tartozott. Ilyen volt sokáig Gu-
lácsy Lajos és Gruber Béla is, de ôk azután
betegek is lettek.
A kreativitásért felelôs divergens („máskép-
pen”) gondolkodás és a szkizoidok észjárása
között kétségtelenül sok hasonlóság van.
Éppen ezért, ha valakiben a szkizoid szemé-
lyiség kivételes speciális képzômûvészi képes-
séggel társul, akkor elmeállapota predeszti-
nálja a szokatlanságra, ami a kreativitás kri-
tériuma.
A kreativitás nemi eltérése részben megma-
gyarázhatja a nôk hiányát még újabban is a
géniuszok között. A kreatív-géniuszok a vi-
lág megváltoztatására vállalkoznak, ami
csaknem mindig a régihez ragaszkodók
nagyfokú ellenállásába ütközik. Éppen ezért
„gyôzelmükhöz” mérhetetlen kitartás és
jelentôs agresszivitás szükséges, mindkettô
a férfinem sajátja. A nôk ritkán tudják min-
den idejüket és energiájukat csak társadal-
mi küldetésükre fordítani, emellett hiá-
nyoznak belôlük a férfiak androgén (nemi)
hormonjai, amelyek harcra és gyôzelemre
késztetnek.
Jó példa az elôbbiek illusztrálásra Szinyei
Merse Pál és Ferenczy Valér. Szinyei Merse
Pál csodás festôi talentumának és kreativitá-
sának köszönhetôn megfestette a Majálist,
de annak kedvezôtlen fogadtatása után, ön-
bizalom és az agresszivitás hiánya miatt,
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Merse Pál, Egry József, Szônyi István és
Czóbel Béla képeinek a kolorizmusa
lenyûgözô. Mednyánszky ragyogó színei-
nek hátterében még a panteizmus keresése
is érzékelhetô, ahogy Kondor Béla mûvésze-
tének hátterében is inkább a tartalom üzene-
tének fontossága sejthetô. Csontváry mega-
lomániás festészetével a magyarságot kíván-
ta megmenteni, míg Gulácsy a káprázatfes-
tészetbe menekült lelkének árnyai elôl. Kas-
sák Lajos, Moholy-Nagy László és Victor Va-
sarely inkább a „konstruktôr” csoportba so-
rolható, akik tehát képeik tudatos megszer-
kesztésével érték el sikereiket. (Vasarelynek
azonban bravúros rajztudása, míg Moholy-
Nagy Lászlónak kivételes térlátása is közis-
mert.) Munkácsy Mihály és Farkas István vi-
zuális géniuszsága – érzésem szerint – alko-
tásaik drámaiságában csúcsosodott ki: Mun-
kácsy az emberi lélek mélységeinek bemuta-
tójaként, Farkas a várható társadalmi ka-
tasztrófa Kasszandrájaként.
Megpróbáltam a vizsgált festômûvészeket a
vizuális talentumukon belül e részképessé-
gek szerint is értékelni a X. táblázatban, de
megfelelô szakértelem hiányában itt is té-
vedhettem. A korábban említetteken túl Szé-
kely Bertalan e speciális képességeit nagyon
is tudati kontrollja alatt tartotta, ezért is ne-
vezem ôt tudós festônek.
A speciális szellemi képességek közül né-
hányban, így a térbeli tájékozódásban szá-
mottevô nemi különbség mutatkozik, e té-
mát azonban korábban, a festômûvészek ne-
mi aránya kapcsán megtárgyaltuk.
Érdemes röviden értékelni a vizsgált fes-
tômûvészek egyéb speciális szellemi képes-
ségeit is. Sokan íráskészségükkel tûntek ki,
elég Kassák Lajosra (aki inkább költô és pró-
zaíró, mint festô volt) és Kondor Bélára (ver-
seire) utalni. A képi látásmód mind a költé-
szetben, mind a képzômûvészetben fontos.
Többüknek muzikalitása haladta meg az át-
lagost, de Székely Bertalan, Szônyi István és
Moholy-Nagy László pedagógiai talentuma
is kiemelést érdemel.

3. A kreativitás

Valamelyik speciális szellemi képesség kivá-
lóságának, de legalább is átlagost meghala-
dó voltának kellene eldönteni a pályaválasz-

tást. Az adott pályán belüli sikerességet,
mint ezt az 1950-es évektôl kezdett kreatoló-
giai kutatások igazolták, viszont döntôen a
kreativitás határozza meg. A kreativitásnak
nincs találó magyar megfelelôje, elsôsorban
az eredetiséget, tehát szokatlan gondolkodást,
bizonyos fokú túlérzékenységet, kritikussá-
got, végül mindezekbôl adódóan jellemzô
nonkonformista magatartást jelent, ami
idônként már társadalmi devianciákba tor-
kollik.
Bizonyos mûvészek és tudósok már koráb-
ban ráéreztek a modern kreatológiai kutatá-
sok itt említett eredményeire. Hiszen Bolyai
János kinyilatkoztatta: „új világot” alkotott a
matematikában. Ady Endre is tudta, hogy
nem elég szép verseket írni, „Új idôknek új
dalaival” kell betörni a költészetbe. Ugyanez
igaz a képzômûvészetre is, ahol a valóságot
hûségesen visszatükrözô és/vagy „szép”
képek igényét korunkban felülmúlta az új-
donság mindenek feletti elvárása.
Az emberi agy gondolkodási mechanizmu-
sában is jól érzékelhetô kétfajta vonulat. Az
egyik a konvergens gondolkodás, amely a bal
agyféltekéhez kötött, és amely a tanulás
„könnyûségét” (ôk a „szivacsagyúak”) és a
tanultak elfogadását, ebbôl adódóan a kon-
formista – problémamentes – társadalmi
magatartást segíti elô. A másik vonulat alap-
ja a divergens, vagyis „másképpen” gondolko-
dás, amelynek központja a jobb agyfélteké-
ben található. Az ide tartozók az ismeretek
megszerzésekor nem a tanulást, hanem in-
kább a problémák megoldásának újszerû
„kitalálását” helyezik elônybe. Az ilyen tí-
pusú emberek „unják” az iskolát, nehezen
fogadják el a tanultakat, éppen ezért osz-
tályzataik sem jók, és nehezen illeszkednek
be a közösségekbe. Túlságosan „individua-
listák”, ami nem egyszer deviáns magatar-
tással társul. Ezek a „nehéz emberek” sok
gondot okoznak a társadalomnak, de nekik
köszönhetô a haladás, a fejlôdés, a világ
megújítása.
A modern képzômûvészetben a festôi talen-
tumnak is meghatározó kritériuma lett a for-
mai és/vagy tartalmi újszerûség. Éppen
ezért is kérdôjelezik meg mostanában a ko-
rábbi klasszikus mesterek, mint Munkácsy
Mihály, Székely Bertalan, Zichy Mihály he-
lyét az „Olimposzon” korunk modernség
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1992-ben a Nemzet-
közi Elektrokardiológiai
Kongresszust Tokióban
rendezték. Mint a Nem-
zetközi Elektrokardioló-
giai Társaság vezetôségi
tagja hivatalos voltam
Akimotó, a mostani ja-
pán császár, akkor még
trónörökös fogadásán,
melyet a kongresszus
vezetôségének tisztele-
tére adott. A trónörökös
és felesége egyenként
fogadta a vezetôség tag-
jait. Velem azzal kezdte
a beszélgetést, hogy Ja-
pán nagyon szereti a
magyar zenét, nagyra értékeli és szereti Bartók
és Kodály muzsikáját.

Csak mi nem szeretjük és értékeljük eléggé
Bartókot és Kodályt, világraszóló mûveiket. A
magyar népdalkincs feltárásán, a zenepedagó-
gia megteremtésén és zenei mûvelôdésünk ha-
zai és külföldi elterjesztésén túlmenôen, én
magam Bartókban és Kodályban a XX., sôt
már a XXI. század zaklatott lelkiségét érzéke-
lem. Úgy, ahogyan azt Illyés Gyula is érzékel-
te „Bartók” c. mûvében. „A hangzavar kiált
harmóniát.” Ez a „hangzavar” a zene nyelvére
lefordítva „zûrzavart” is jelenthet, ami korun-
kat olyannyira jellemzi. Fôleg a második tech-
nikai-tudományos forradalom verte fel boly-
gónkon az élet csendjét, de térségünkben a po-
litikai és nemzetiségi „zûrzavar” immáron
több mint kétszáz éve tart. Így gondolta és él-
te ezt meg Bartók Béla és Kodály Zoltán is.

Itt térek vissza arra a tényre, hogy Kodály
Zoltán 1907–1942 között a Zeneakadémia ta-
nára, 1919-ben aligazgatója és a Tanácsköztár-
saság alatt a zenei direktórium tagja volt. Emi-
att a Tanácsköztársaság bukása után meghur-
colták. Erdélybe „menekült”, ahol a falvakban,
a szegény emberek között gyûjtötte a magyar
és a román népdalkincset. Itt újra emlékeztet-
ni szeretnék a Tisza Istvánhoz írott, de el nem
küldött beadványára, amelyben felhívja a
Nagyméltóságú Miniszter Úrnak szíves fi-
gyelmét a falu népének nyomorára. „Mert
hogy még századok múlva is lesz Magyaror-
szág, az 9/10 részben a parasztoknak köszön-
hetô.”

A Kodály feljegyzéseibôl összeállított
könyvbôl azt is megtudjuk, hogy mennyire
kellett harcolnia eszméi és tervei megvalósítá-
sáért. De mindez nem feledtethette el a Ta-
nácsköztársaságot és az azt követô idôket.
Nem Kun Bélát és gonosz rendszerét támogat-
ta ô, hanem akkor is eszméiért, a magyar falu
felemelkedéséért, az örök Magyarországért
küzdött.

Mégis védekeznie kellett. Ezért van nagy je-
lentôsége, az 1919–1920. évi fegyelmi eljárásá-
val kapcsolatban írt följegyzéseinek. Szerepel
közöttük a bizottság elôtt elmondott védeke-
zésének fogalmazványa is. A könyvben a „fe-
gyelmi eljárás” hosszú oldalakat tölt meg. A
zárkózott Kodály indulatait, érzésvilágát és
szemléletét ezekbôl a feljegyzésekbôl lehet
megismerni, amelyeket Vargyas Lajos olyan
mesteri módon állított össze.

A második világháború után, Kodály Zol-
tánhoz hasonló cipôben járt Szabó Lôrinc is.
Ôt is megvádolták, mint már az elôzôekben
említettem. Valóságos sorstragédiánk az, hogy
a szellemi elit legkiválóbbjait pellengérre állít-
juk, így Szabó Lôrincet, Kodály Zoltánt, Bar-
tók Bélát, Illyés Gyulát, Bajcsy-Zsilinszky End-
rét és másokat. Nekik pedig csak jelenük van.
Ôk most is valamennyien, köztünk, bennünk
vannak, részeinkké váltak, egyszóval az örök
magyar nemzetben élnek, mert halhatatlanok.
Kodály Zoltánnak Zrínyi szózata pedig a
nagyvilágba harsogja most is a kiáltást, amint
azt 1956-ban is már megtette, hogy: „Ne
bántsd a magyart!”
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nem vállalta a harcot, hanem visszavonult
birtokára, és jó idôre felhagyott a festészet-
tel. Ferenczy Valért a Ferenczy képzômû-
vész-házaspár 3 gyermeke közül a legtehet-
ségesebbnek tartották. Amolyan csodagyer-
mekként – a festômûvészi tudás szinte teljes
fegyverzetével – robbant be a nagybányai
értô festôkolóniába. Túlságosan „jó” gyer-
mek volt azonban, mindenben hallgatott ap-
ja tanácsaira, ezért annak követôje, majd
epigonja lett. Kreativitásának hiánya miatt
így elherdálódott géniuszságra termett kivé-
teles tehetsége.

4. A motiváció

A vizsgált képzômûvészek e téren is jelleg-
zetes képet mutattak. A „kiváló” fokozatot
az a három „okos” festômûvész kapta meg,
akik minden (iskolai és mûvészeti) felada-
tuk teljesítése során helytálltak. Döntô több-
ségükre a „célzott” motiváció volt jellemzô,
ôk utálták az iskolát és minden más tevé-
kenységet, ami nem mûvészetükkel kapcso-
latos. Ezzel szemben, amikor rátaláltak fes-
tômûvészi küldetésükre, azt óriási energiá-
val és lelkesen teljesítették. A „fanatikus”
csoportba azokat soroltam, akik szinte em-
berfeletti energiával és érzelmi töltettel al-
kottak. Végül „jó” osztályzatot azoknak ad-
tam, akik lelkiismeretesen, de a mûvészekre
jellemzô bohémság és fanatizmus nélkül fes-
tették meg képeiket.
Tisztában vagyok az ilyenfajta besorolások
hibalehetôségeivel és szubjektivitásával.
Célom azonban a festômûvészi talentum is-
mérveinek feltárása, és a természettudo-
mányokban – a mûvészettörténészek szép
szavai és találó koncepciói helyett – a méré-
sekre-osztályozásokra alapozzuk az értéke-
lést.
Összefoglalásképpen az állapítható meg, hogy
a vizsgált kivételes festômûvész talentu-
mokra az átlagost meghaladó általános ér-
telmi képesség nem volt jellemzô, speciális
vizuális tehetségük döntötte el pályaválasz-
tásukat, jelenlegi mûvészettörténeti értéke-
lésüket elsôsorban kreativitásuk mértéke
határozza meg, és miután rátaláltak mûvé-
szi küldetésükre, nagyon motiváltan, ener-
giájuk teljes bevetésével törekedtek életmû-
vük kiteljesítésére.

Kodály Zoltán

Dr. Antalóczy Zoltán ny. kardiológus egyetemi ta-
nár jelentôs irodalmi munkásságot is kifejt. 2007
végén a Helikon Kiadónál jelent meg Az igazságot
írjátok meg! (1948–1990) címû kötete. A szerzô
hozzájárulásával ebbôl közlünk egy részletet.

Kodály Zoltán az ötvenes évek legelején fe-
küdt be a klinikára, egy kivizsgálásra. Az
osztályvezetô tanársegéd akkor Egedy Sándor
volt, és az ô beosztott orvosaként dolgoztam a
professzori különszobákban a régi elsô emele-
ten. Kodály Zoltán a 7-es különszobában fe-
küdt, amihez fürdôszoba is tartozott. A klinika
vezetése rendkívüli tisztelettel fogadta, élén
Haynal Imrével. A nagy zeneszerzô, profesz-
szor és akadémikus hetvenes éveiben járt, és
nem volt különösebb betegsége, de ennek elle-
nére sem volt könnyû vele a kapcsolattartás.
Ha életútjára és mûveire gondol az ember, ki-
csinek érzi magát mellette. Ô nem csupán
nagy volt, de egyenesen kimagasodott kortár-
sai közül. Pedig az ô karrierje is kicsit furcsán
kezdôdött, hiszen a Tanácsköztársaság alatt,
Bartók Bélával együtt a zenei direktórium tag-
jai voltak, amiért a Horthy-korszakban meg is
hurcolták ôket. Persze mindenki tudja példá-
ul, hogy Illyés Gyula és Szabó Lôrinc is vörös-
katonák voltak, és mindannyian egészen más-
képpen fejezték be az életüket. Klinikai tartóz-
kodása alatt persze velem nem politizált, de a
zenérôl többször szó esett, hiszen ennek
ellenkezôje elképzelhetetlen lett volna. A Psal-
mus Hungaricus, Marosszéki táncok, Galántai
táncok, Felszállott a páva, Háry János, Szé-
kelyfonó, Budavári Te Deum, Zrínyi szózata
stb. hatalmas alkotások. 1954-ben írta Zrínyi
szózatát, amely vegyes karra, bariton szólam-
ra írott kórusmû. 1956-ban a forradalom alatt a
Magyar Rádió gyakorta sugározta Beethoven
Egmont-nyitányát és az Eroicát. Gyakran
csendült fel Kodály Zrínyi szózata is, amely-
ben mint annak idején a török, most jelképe-
sen a szovjet áfium elleni orvosságként, a
megszállókkal szembeni ellenállása és felszólí-
tó módban írott figyelmeztetése csendül fel:
„Ne bántsd a magyart!” Illyés Gyula is még a
forradalom elôtt írta az „Egy mondat a zsar-
nokságról” címû monumentális költeményét,
de az teljes hangerôvel csak a forradalom alatt
szólalt meg.
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1992-ben a Nemzet-
közi Elektrokardiológiai
Kongresszust Tokióban
rendezték. Mint a Nem-
zetközi Elektrokardioló-
giai Társaság vezetôségi
tagja hivatalos voltam
Akimotó, a mostani ja-
pán császár, akkor még
trónörökös fogadásán,
melyet a kongresszus
vezetôségének tisztele-
tére adott. A trónörökös
és felesége egyenként
fogadta a vezetôség tag-
jait. Velem azzal kezdte
a beszélgetést, hogy Ja-
pán nagyon szereti a
magyar zenét, nagyra értékeli és szereti Bartók
és Kodály muzsikáját.

Csak mi nem szeretjük és értékeljük eléggé
Bartókot és Kodályt, világraszóló mûveiket. A
magyar népdalkincs feltárásán, a zenepedagó-
gia megteremtésén és zenei mûvelôdésünk ha-
zai és külföldi elterjesztésén túlmenôen, én
magam Bartókban és Kodályban a XX., sôt
már a XXI. század zaklatott lelkiségét érzéke-
lem. Úgy, ahogyan azt Illyés Gyula is érzékel-
te „Bartók” c. mûvében. „A hangzavar kiált
harmóniát.” Ez a „hangzavar” a zene nyelvére
lefordítva „zûrzavart” is jelenthet, ami korun-
kat olyannyira jellemzi. Fôleg a második tech-
nikai-tudományos forradalom verte fel boly-
gónkon az élet csendjét, de térségünkben a po-
litikai és nemzetiségi „zûrzavar” immáron
több mint kétszáz éve tart. Így gondolta és él-
te ezt meg Bartók Béla és Kodály Zoltán is.

Itt térek vissza arra a tényre, hogy Kodály
Zoltán 1907–1942 között a Zeneakadémia ta-
nára, 1919-ben aligazgatója és a Tanácsköztár-
saság alatt a zenei direktórium tagja volt. Emi-
att a Tanácsköztársaság bukása után meghur-
colták. Erdélybe „menekült”, ahol a falvakban,
a szegény emberek között gyûjtötte a magyar
és a román népdalkincset. Itt újra emlékeztet-
ni szeretnék a Tisza Istvánhoz írott, de el nem
küldött beadványára, amelyben felhívja a
Nagyméltóságú Miniszter Úrnak szíves fi-
gyelmét a falu népének nyomorára. „Mert
hogy még századok múlva is lesz Magyaror-
szág, az 9/10 részben a parasztoknak köszön-
hetô.”

A Kodály feljegyzéseibôl összeállított
könyvbôl azt is megtudjuk, hogy mennyire
kellett harcolnia eszméi és tervei megvalósítá-
sáért. De mindez nem feledtethette el a Ta-
nácsköztársaságot és az azt követô idôket.
Nem Kun Bélát és gonosz rendszerét támogat-
ta ô, hanem akkor is eszméiért, a magyar falu
felemelkedéséért, az örök Magyarországért
küzdött.

Mégis védekeznie kellett. Ezért van nagy je-
lentôsége, az 1919–1920. évi fegyelmi eljárásá-
val kapcsolatban írt följegyzéseinek. Szerepel
közöttük a bizottság elôtt elmondott védeke-
zésének fogalmazványa is. A könyvben a „fe-
gyelmi eljárás” hosszú oldalakat tölt meg. A
zárkózott Kodály indulatait, érzésvilágát és
szemléletét ezekbôl a feljegyzésekbôl lehet
megismerni, amelyeket Vargyas Lajos olyan
mesteri módon állított össze.

A második világháború után, Kodály Zol-
tánhoz hasonló cipôben járt Szabó Lôrinc is.
Ôt is megvádolták, mint már az elôzôekben
említettem. Valóságos sorstragédiánk az, hogy
a szellemi elit legkiválóbbjait pellengérre állít-
juk, így Szabó Lôrincet, Kodály Zoltánt, Bar-
tók Bélát, Illyés Gyulát, Bajcsy-Zsilinszky End-
rét és másokat. Nekik pedig csak jelenük van.
Ôk most is valamennyien, köztünk, bennünk
vannak, részeinkké váltak, egyszóval az örök
magyar nemzetben élnek, mert halhatatlanok.
Kodály Zoltánnak Zrínyi szózata pedig a
nagyvilágba harsogja most is a kiáltást, amint
azt 1956-ban is már megtette, hogy: „Ne
bántsd a magyart!”
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nem vállalta a harcot, hanem visszavonult
birtokára, és jó idôre felhagyott a festészet-
tel. Ferenczy Valért a Ferenczy képzômû-
vész-házaspár 3 gyermeke közül a legtehet-
ségesebbnek tartották. Amolyan csodagyer-
mekként – a festômûvészi tudás szinte teljes
fegyverzetével – robbant be a nagybányai
értô festôkolóniába. Túlságosan „jó” gyer-
mek volt azonban, mindenben hallgatott ap-
ja tanácsaira, ezért annak követôje, majd
epigonja lett. Kreativitásának hiánya miatt
így elherdálódott géniuszságra termett kivé-
teles tehetsége.

4. A motiváció

A vizsgált képzômûvészek e téren is jelleg-
zetes képet mutattak. A „kiváló” fokozatot
az a három „okos” festômûvész kapta meg,
akik minden (iskolai és mûvészeti) felada-
tuk teljesítése során helytálltak. Döntô több-
ségükre a „célzott” motiváció volt jellemzô,
ôk utálták az iskolát és minden más tevé-
kenységet, ami nem mûvészetükkel kapcso-
latos. Ezzel szemben, amikor rátaláltak fes-
tômûvészi küldetésükre, azt óriási energiá-
val és lelkesen teljesítették. A „fanatikus”
csoportba azokat soroltam, akik szinte em-
berfeletti energiával és érzelmi töltettel al-
kottak. Végül „jó” osztályzatot azoknak ad-
tam, akik lelkiismeretesen, de a mûvészekre
jellemzô bohémság és fanatizmus nélkül fes-
tették meg képeiket.
Tisztában vagyok az ilyenfajta besorolások
hibalehetôségeivel és szubjektivitásával.
Célom azonban a festômûvészi talentum is-
mérveinek feltárása, és a természettudo-
mányokban – a mûvészettörténészek szép
szavai és találó koncepciói helyett – a méré-
sekre-osztályozásokra alapozzuk az értéke-
lést.
Összefoglalásképpen az állapítható meg, hogy
a vizsgált kivételes festômûvész talentu-
mokra az átlagost meghaladó általános ér-
telmi képesség nem volt jellemzô, speciális
vizuális tehetségük döntötte el pályaválasz-
tásukat, jelenlegi mûvészettörténeti értéke-
lésüket elsôsorban kreativitásuk mértéke
határozza meg, és miután rátaláltak mûvé-
szi küldetésükre, nagyon motiváltan, ener-
giájuk teljes bevetésével törekedtek életmû-
vük kiteljesítésére.

Kodály Zoltán

Dr. Antalóczy Zoltán ny. kardiológus egyetemi ta-
nár jelentôs irodalmi munkásságot is kifejt. 2007
végén a Helikon Kiadónál jelent meg Az igazságot
írjátok meg! (1948–1990) címû kötete. A szerzô
hozzájárulásával ebbôl közlünk egy részletet.

Kodály Zoltán az ötvenes évek legelején fe-
küdt be a klinikára, egy kivizsgálásra. Az
osztályvezetô tanársegéd akkor Egedy Sándor
volt, és az ô beosztott orvosaként dolgoztam a
professzori különszobákban a régi elsô emele-
ten. Kodály Zoltán a 7-es különszobában fe-
küdt, amihez fürdôszoba is tartozott. A klinika
vezetése rendkívüli tisztelettel fogadta, élén
Haynal Imrével. A nagy zeneszerzô, profesz-
szor és akadémikus hetvenes éveiben járt, és
nem volt különösebb betegsége, de ennek elle-
nére sem volt könnyû vele a kapcsolattartás.
Ha életútjára és mûveire gondol az ember, ki-
csinek érzi magát mellette. Ô nem csupán
nagy volt, de egyenesen kimagasodott kortár-
sai közül. Pedig az ô karrierje is kicsit furcsán
kezdôdött, hiszen a Tanácsköztársaság alatt,
Bartók Bélával együtt a zenei direktórium tag-
jai voltak, amiért a Horthy-korszakban meg is
hurcolták ôket. Persze mindenki tudja példá-
ul, hogy Illyés Gyula és Szabó Lôrinc is vörös-
katonák voltak, és mindannyian egészen más-
képpen fejezték be az életüket. Klinikai tartóz-
kodása alatt persze velem nem politizált, de a
zenérôl többször szó esett, hiszen ennek
ellenkezôje elképzelhetetlen lett volna. A Psal-
mus Hungaricus, Marosszéki táncok, Galántai
táncok, Felszállott a páva, Háry János, Szé-
kelyfonó, Budavári Te Deum, Zrínyi szózata
stb. hatalmas alkotások. 1954-ben írta Zrínyi
szózatát, amely vegyes karra, bariton szólam-
ra írott kórusmû. 1956-ban a forradalom alatt a
Magyar Rádió gyakorta sugározta Beethoven
Egmont-nyitányát és az Eroicát. Gyakran
csendült fel Kodály Zrínyi szózata is, amely-
ben mint annak idején a török, most jelképe-
sen a szovjet áfium elleni orvosságként, a
megszállókkal szembeni ellenállása és felszólí-
tó módban írott figyelmeztetése csendül fel:
„Ne bántsd a magyart!” Illyés Gyula is még a
forradalom elôtt írta az „Egy mondat a zsar-
nokságról” címû monumentális költeményét,
de az teljes hangerôvel csak a forradalom alatt
szólalt meg.
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történelmi korszakokat áthidalóan még min-
dig eredeti járókeret és az ugyancsak elnyûhe-
tetlen, vastagüveges szemüveg is. Utolsó talál-
kozásunkkor, amikor elhelyezkedett a széken,
hosszan vizsgált szemüvegén keresztül.

– Ahogy elnézem magát, hamarosan nyug-
díjba kell mennie – mondta lassan, tárgyilago-
san, talán kissé megértôen is.

Rendezni igyekeztem a váratlan indítás
okozta meglepetéstôl szétcsúszott arcvonásai-
mat és a gondolataimat is. Nem akartam mon-
dani, hogy ezt az egyetem már elintézte. Meg
szerettem volna nyugtatni, hogy jól érzem ma-
gam, nincs oka aggodalomra. Folytatta:

– Gondoskodjon rólam! Valakinek adjon át –
valami fiatalnak – nem maradhatok bôrgyó-
gyász nélkül!

Le nem vette a tekintetét rólam, hosszú má-
sodperceken keresztül konok figyelemmel né-
zett az arcomba.

Nos, megígértem neki, hogy lelkiismerete-
sen fogok gondoskodni arról, hogy az utódom
megfelelô és fiatal legyen. Másnap orvoshoz
mentem, és elkezdtem a teljes körû orvosi ki-
vizsgáltatásomat.

Mária néni döbbentett rá, hogy az orvosi
foglalkozást nem lehet minden átmenet nél-
kül, hirtelen abbahagyni. A betegek kedvesen
szoros rabszolgakötöttségébôl csak fokozato-
san, lépésenként lehet szabadulni.

Gömör Béla

1987-ben (tehát még nem buktak meg a kelet-
európai állampártrendszerek!) Athénben
nyertük el a négy év múlva aktuális, akkor
még igazán monstre számba menô, várhatóan
több mint 4000 résztvevôs európai (EULAR)
kongresszus megrendezésének jogát. Pillanat-
nyi indíttatással az ottani kongresszus
záróestjén megkérdeztem Bywaters profesz-
szort, aki patológus volt, de a reumapatológia
megalapítójaként a kontinentális összejövete-
lek nagy öregjének számított. Tipikus angol úr
színes csokornyakkendôvel, mindig mindent
részletekbe menôen, tökéletesen megmagya-
ráz. Azt kérdeztem tôle: mi az a legfontosabb
dolog, amit nagy megmérettetésünkre javasol,
a majd négy év múlva sorra kerülô rendezé-
sünkre. Rövid gondolkodás után így válaszolt:
„Do anything as soon as possible.”

Nos, ez egy jelmondatnak is vehetô. Messze-
menôen betartottuk a kongresszusra vonatko-
zóan, de magam részérôl azóta is lehetôség
szerint minden szervezést, elôkészítést igény-
lô folyamatban. Ugye, érezhetô, hogy ponto-
san szöges ellentétje Pató Pál jó magyar mon-
dásának: „Ej, ráérünk arra még.”
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Évekkel ezelôtt készen volt a forgatókönyv, hogy a
közszolgálati televízióban hogy lehetne megvalósí-
tani egy beszélgetôs orvosmûsort, amelyben a részt
vevô doktorok történeteket mesélnének el, melyekkel
érdekesen tudnák ábrázolni a medicina sokszor ki
nem mondott eseményeit, emberi vonatkozásait.
Nem lett belôle semmi. A szerkesztô megpróbálta
életre kelteni ezt a gondolatot. Többeket felkért, né-
hányan kötélnek álltak.

Kérjük, küldjék be történeteiket, akármilyen
régiek is azok!

Varró Vince

Az 1953/54-es tanévben a szegedi I. sz. Belkli-
nikán Jávor Tiborral, a majdani pécsi belgyó-
gyász professzorral mint fiatal orvosok kidol-
goztunk egy mûtéti technikát, mely lehetôvé
tette, hogy élô, éber kutyákban folyamatosan
tanulmányozni tudjuk a gyomor belsejét. A
módszert atophannal (fenil-kinolin-karbon-
savval) elôidézett kísérletes fekély kialakulá-
sának folyamatos követésére használtuk, és –
szerintünk – érdekes megfigyeléseket tettünk.
Véleményünket a rangos észak-amerikai
gasztroenterológiai folyóirat, a Gastroente-
rology szerkesztôsége is osztani látszott, mert
két közleményünket is megjelentették.

A hatvanas évek közepén munkámhoz
szükségem volt ennek a folyóiratnak 1942-es
évfolyamában megjelent egyik cikkére. Szege-
den az orvoskari könyvtárnak csak 1950-tôl
járt a Gastroenterology, ezért Budapestre utaz-
tam, s ott a könyvtárban megtaláltam a kere-
sett közleményt. Belelapozgatva a kötetbe
megdöbbenten tapasztaltam, hogy 12 évvel
korábban ugyanabban a lapban lényegében
azonos módszert írtak le, mint amit mi kidol-
goztunk. Úgy festett, nemcsak mi nem tud-
tunk a közlésrôl, de a folyóirat szerkesztôi,
lektorai sem emlékeztek a hasonlóságra.

Ez a jelenség nem ritka a tudományban. In-
kább törvényszerûnek tartható, hogy hasonló

témák újra és újra idôszerûek lesznek. Ilyen-
kor azonban a kérdésben a technikai, módszer-
tani megközelítés pontossága, megbízhatóbbá
válása indokolja az ismételt közlést. A mi
esetünkrôl azonban még ezt sem lehetett el-
mondani. Egyszerûen az történt, hogy két ku-
tatócsoport idôben és térben egymástól függet-
lenül kísérelt meg egy problémát megoldani.

Horváth Attila 

Gömör Bála professzor úr azt kérte tôlem,
hogy a frissiben induló új rovatban írjam meg
egy kis huncut emlékemet, valami olyasmit,
amit nekem meséltek hajdanán. A nagy elôdök
tréfás-bölcs gondolatai között válogassak, ja-
vasolta. Nem mintha nem lettek volna bölcsek
vagy pláne viccesek a nagy elôdök – sokat mu-
lattam akkortájt rajtuk – mégis inkább a közel-
múltból egy betegem mondására emlékezem.

Az elôzmények régre nyúlnak vissza. 1970-
ben nyitottam meg a magánrendelésemet bé-
relt rendelôben. Egy fiatal egyetemi szakorvos
számára nem volt ez akkor olyan egyszerû. A
környezet, de fôleg a fônök nem nézte ezeket
a próbálkozásokat jó szemmel. Aztán arra kel-
lett számítani, hogy nagyon lassan fog bein-
dulni. Mégis mindezek ellenére megkockáz-
tattam, mert a függetlenség illúzióját keltette.

Elsô betegeim egyike – nevezzük Mária né-
ninek –, alacsony, 50-es éveiben járó asszony
volt, aki ízületi panaszai miatt járókeretével is
nehezen mozgott, és a korán kialakuló kata-
raktája miatt alig látott. Gondozója kísérte
minden rendelésre. Évente többször is megje-
lent, többnyire banális bôrelváltozásokkal,
amelyeket ô súlyosnak gondolt.

Így telt el 37 év. Közben sok minden megvál-
tozott: egyszer áthelyeztem a rendelômet,
egyszer újranôsültem, ô háromszor cserélte le
a gondozóját. Rendszert is váltottunk, én még
testsúlyt is – de Mária néni állandó maradt.

Ezt a változatlanságot volt hivatott jelezni a
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Ôk mesélték…

A Pentagon híres ötszögletû épületében kétszer annyi mellékhelyiség van, mint ameny-
nyit a dolgozói létszám indokolna. Ennek oka az, hogy a negyvenes években, amikor
épült, még érvényben volt egy virginiai törvény, amely szerint külön WC-t kellett épí-
teni a fekete és a fehér alkalmazottaknak.

Az írás tárgyiasult szellem, megkövült gondolat. A könyvek a tetszhalál állapotában
könyvtárakban, levéltárakban dermedve, akár évezredes Csipkerózsika álmot aludhat-
nak. Anyaguk éppúgy nem mond semmit, mint pl. az agy matériái, de a halott betûk
olvasásakor feltámadnak, és varázslatos szellemi világot árasztanak. A betûkké dermedt
gondolatok kiszabadulnak fogságukból, életre keltik szerzôjüket, akinek szelleme – va-
lahányszor olvassák a könyvet, a holt betûk közvetítése révén – úgy ragyog fel, mint a
lenyugvó, vagy felkelô napsugár vidáman fürdôzô, és visszatükrözôdô fénye a vízen.
Ezek a betûk, a halálon túl is közvetítôi annak a szellemnek, amely létrehozta ôket.

(Széll Kálmán ny. aneszteziológus fôorvos)



történelmi korszakokat áthidalóan még min-
dig eredeti járókeret és az ugyancsak elnyûhe-
tetlen, vastagüveges szemüveg is. Utolsó talál-
kozásunkkor, amikor elhelyezkedett a széken,
hosszan vizsgált szemüvegén keresztül.

– Ahogy elnézem magát, hamarosan nyug-
díjba kell mennie – mondta lassan, tárgyilago-
san, talán kissé megértôen is.

Rendezni igyekeztem a váratlan indítás
okozta meglepetéstôl szétcsúszott arcvonásai-
mat és a gondolataimat is. Nem akartam mon-
dani, hogy ezt az egyetem már elintézte. Meg
szerettem volna nyugtatni, hogy jól érzem ma-
gam, nincs oka aggodalomra. Folytatta:

– Gondoskodjon rólam! Valakinek adjon át –
valami fiatalnak – nem maradhatok bôrgyó-
gyász nélkül!

Le nem vette a tekintetét rólam, hosszú má-
sodperceken keresztül konok figyelemmel né-
zett az arcomba.

Nos, megígértem neki, hogy lelkiismerete-
sen fogok gondoskodni arról, hogy az utódom
megfelelô és fiatal legyen. Másnap orvoshoz
mentem, és elkezdtem a teljes körû orvosi ki-
vizsgáltatásomat.

Mária néni döbbentett rá, hogy az orvosi
foglalkozást nem lehet minden átmenet nél-
kül, hirtelen abbahagyni. A betegek kedvesen
szoros rabszolgakötöttségébôl csak fokozato-
san, lépésenként lehet szabadulni.

Gömör Béla

1987-ben (tehát még nem buktak meg a kelet-
európai állampártrendszerek!) Athénben
nyertük el a négy év múlva aktuális, akkor
még igazán monstre számba menô, várhatóan
több mint 4000 résztvevôs európai (EULAR)
kongresszus megrendezésének jogát. Pillanat-
nyi indíttatással az ottani kongresszus
záróestjén megkérdeztem Bywaters profesz-
szort, aki patológus volt, de a reumapatológia
megalapítójaként a kontinentális összejövete-
lek nagy öregjének számított. Tipikus angol úr
színes csokornyakkendôvel, mindig mindent
részletekbe menôen, tökéletesen megmagya-
ráz. Azt kérdeztem tôle: mi az a legfontosabb
dolog, amit nagy megmérettetésünkre javasol,
a majd négy év múlva sorra kerülô rendezé-
sünkre. Rövid gondolkodás után így válaszolt:
„Do anything as soon as possible.”

Nos, ez egy jelmondatnak is vehetô. Messze-
menôen betartottuk a kongresszusra vonatko-
zóan, de magam részérôl azóta is lehetôség
szerint minden szervezést, elôkészítést igény-
lô folyamatban. Ugye, érezhetô, hogy ponto-
san szöges ellentétje Pató Pál jó magyar mon-
dásának: „Ej, ráérünk arra még.”
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Évekkel ezelôtt készen volt a forgatókönyv, hogy a
közszolgálati televízióban hogy lehetne megvalósí-
tani egy beszélgetôs orvosmûsort, amelyben a részt
vevô doktorok történeteket mesélnének el, melyekkel
érdekesen tudnák ábrázolni a medicina sokszor ki
nem mondott eseményeit, emberi vonatkozásait.
Nem lett belôle semmi. A szerkesztô megpróbálta
életre kelteni ezt a gondolatot. Többeket felkért, né-
hányan kötélnek álltak.

Kérjük, küldjék be történeteiket, akármilyen
régiek is azok!

Varró Vince

Az 1953/54-es tanévben a szegedi I. sz. Belkli-
nikán Jávor Tiborral, a majdani pécsi belgyó-
gyász professzorral mint fiatal orvosok kidol-
goztunk egy mûtéti technikát, mely lehetôvé
tette, hogy élô, éber kutyákban folyamatosan
tanulmányozni tudjuk a gyomor belsejét. A
módszert atophannal (fenil-kinolin-karbon-
savval) elôidézett kísérletes fekély kialakulá-
sának folyamatos követésére használtuk, és –
szerintünk – érdekes megfigyeléseket tettünk.
Véleményünket a rangos észak-amerikai
gasztroenterológiai folyóirat, a Gastroente-
rology szerkesztôsége is osztani látszott, mert
két közleményünket is megjelentették.

A hatvanas évek közepén munkámhoz
szükségem volt ennek a folyóiratnak 1942-es
évfolyamában megjelent egyik cikkére. Szege-
den az orvoskari könyvtárnak csak 1950-tôl
járt a Gastroenterology, ezért Budapestre utaz-
tam, s ott a könyvtárban megtaláltam a kere-
sett közleményt. Belelapozgatva a kötetbe
megdöbbenten tapasztaltam, hogy 12 évvel
korábban ugyanabban a lapban lényegében
azonos módszert írtak le, mint amit mi kidol-
goztunk. Úgy festett, nemcsak mi nem tud-
tunk a közlésrôl, de a folyóirat szerkesztôi,
lektorai sem emlékeztek a hasonlóságra.

Ez a jelenség nem ritka a tudományban. In-
kább törvényszerûnek tartható, hogy hasonló

témák újra és újra idôszerûek lesznek. Ilyen-
kor azonban a kérdésben a technikai, módszer-
tani megközelítés pontossága, megbízhatóbbá
válása indokolja az ismételt közlést. A mi
esetünkrôl azonban még ezt sem lehetett el-
mondani. Egyszerûen az történt, hogy két ku-
tatócsoport idôben és térben egymástól függet-
lenül kísérelt meg egy problémát megoldani.

Horváth Attila 

Gömör Bála professzor úr azt kérte tôlem,
hogy a frissiben induló új rovatban írjam meg
egy kis huncut emlékemet, valami olyasmit,
amit nekem meséltek hajdanán. A nagy elôdök
tréfás-bölcs gondolatai között válogassak, ja-
vasolta. Nem mintha nem lettek volna bölcsek
vagy pláne viccesek a nagy elôdök – sokat mu-
lattam akkortájt rajtuk – mégis inkább a közel-
múltból egy betegem mondására emlékezem.

Az elôzmények régre nyúlnak vissza. 1970-
ben nyitottam meg a magánrendelésemet bé-
relt rendelôben. Egy fiatal egyetemi szakorvos
számára nem volt ez akkor olyan egyszerû. A
környezet, de fôleg a fônök nem nézte ezeket
a próbálkozásokat jó szemmel. Aztán arra kel-
lett számítani, hogy nagyon lassan fog bein-
dulni. Mégis mindezek ellenére megkockáz-
tattam, mert a függetlenség illúzióját keltette.

Elsô betegeim egyike – nevezzük Mária né-
ninek –, alacsony, 50-es éveiben járó asszony
volt, aki ízületi panaszai miatt járókeretével is
nehezen mozgott, és a korán kialakuló kata-
raktája miatt alig látott. Gondozója kísérte
minden rendelésre. Évente többször is megje-
lent, többnyire banális bôrelváltozásokkal,
amelyeket ô súlyosnak gondolt.

Így telt el 37 év. Közben sok minden megvál-
tozott: egyszer áthelyeztem a rendelômet,
egyszer újranôsültem, ô háromszor cserélte le
a gondozóját. Rendszert is váltottunk, én még
testsúlyt is – de Mária néni állandó maradt.

Ezt a változatlanságot volt hivatott jelezni a
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A Pentagon híres ötszögletû épületében kétszer annyi mellékhelyiség van, mint ameny-
nyit a dolgozói létszám indokolna. Ennek oka az, hogy a negyvenes években, amikor
épült, még érvényben volt egy virginiai törvény, amely szerint külön WC-t kellett épí-
teni a fekete és a fehér alkalmazottaknak.

Az írás tárgyiasult szellem, megkövült gondolat. A könyvek a tetszhalál állapotában
könyvtárakban, levéltárakban dermedve, akár évezredes Csipkerózsika álmot aludhat-
nak. Anyaguk éppúgy nem mond semmit, mint pl. az agy matériái, de a halott betûk
olvasásakor feltámadnak, és varázslatos szellemi világot árasztanak. A betûkké dermedt
gondolatok kiszabadulnak fogságukból, életre keltik szerzôjüket, akinek szelleme – va-
lahányszor olvassák a könyvet, a holt betûk közvetítése révén – úgy ragyog fel, mint a
lenyugvó, vagy felkelô napsugár vidáman fürdôzô, és visszatükrözôdô fénye a vízen.
Ezek a betûk, a halálon túl is közvetítôi annak a szellemnek, amely létrehozta ôket.

(Széll Kálmán ny. aneszteziológus fôorvos)



S. Maria d. Anima!; San Ivo della Sapienza!; S.
Maria in Trastevere!; San Pietro in Montorio!;
Tempietto di Bramante!; S. Maria in Cosmedin
(Bocca della Verita)!; Trinita del Monti; S. And-
rea al Quirinale!!!; San Carlo alle Quattro Fon-
tane!!!; San Pietro in Vincoli (Michelangelo:
Mózes); S. Maria degli Angeli; S. Maria in Ara-
coeli (Campidoglio); S. Giorgio in Velabro!; SS.
Nereo e Achilleo!; Santi Giovanni e Paolo!;
Santo Stefano Rotondo!!!; S. Clemente!!!; SS.
Quattro Coronati!!!; Santa Sabina!!!; Basilica di
S. Alessio all’Aventino; San Marco; S. Maria
dell’ Orazione e Morte (ünnepi magyar misék
helyszíne); Sant’ Eligio degli Orefici (Braman-
te, Raffaello); San Vitale!!!; S. Maria de Popo-
lo!; S. Maria in Monte Santo dei Miracoli; Sant’
Onofrio; San Rocco; Sant’Agnese fuori le Mu-
ra!; Santa Constanza!; Dio Padre Misericordio-
so! (modern).

Ez 50 templom az összes 650-hez képest! A
korai kereszténytôl a barokkig (kivéve az utol-
só modernet) hihetetlen gyönyörûségeket tar-
togatnak a látogatók számára. A „kínálatra”
jellemzô, hogy a lakhelyem közvetlen környé-
kén levô legalább 25-30 csodálatos templomot
nem is említettem, csakúgy mint a nem katoli-
kus istentiszteleti helyeket. A Tevere mentén
álló, felújított Zsinagóga mindenképpen fi-
gyelmet érdemel (Róma templomairól lásd Pé-
teri Pál: Róma a templomok városa. Kaposvár,
2005, a szerzô kiadása). Elérhetôek gyalog
vagy tömegközlekedéssel (kivéve az utolsót),
de azért megfelelô idôt kell rájuk szánni, ku-
tyafuttában, versenyszerûen el sem érdemes
elindulni. 

– Szobrok és szökôkutak: Róma a szökôku-
tak, szobrok és obeliszkek városa is. Lépten-
nyomon találkozhatunk velük, a kiemelés
szinte lehetetlen. Talán a Campidoglión álló
Marcus Aurelius lovas szobra, a Minerva-
templom elôtti elefántos obeliszk a legkedve-
sebbek nekem, vagy a többiek!? Itt a dicséretek
már közhellyé silányulnak. A leglátványosabb
kúthoz, Fontana Trevi, az egymást taposó tu-
ristatömegek miatt (fôleg japánok) már közel
se nagyon lehet menni… Hasonló tömeg ost-
romolja naphosszat az ún. Bocca della Veritát ,
emiatt szinte lehetetlen bejutni a meghatóan
szép S. Maria in Cosmedin templomba.

– Antikvitás: Capitolium, Forum Romanum,
Colosseum, Palatinus, Császári Forumok Ca-
racalla termái, Teatro Marcello, Ostia Antica,

Via Appia és a katakombák. Mind, mind le-
nyûgözô látnivalókat kínálnak. Érdemes a Ca-
pitoliumi Múzeumok loggiájáról elôször
szemügyre venni és befogadni a látványt,
mert közelrôl nehezebb az egészet látni, szinte
agyonnyomja a látogatót ez a grandiozitás. 

– Múzeumok: itt is csak az önkényes kieme-
lés segíthet; Crypta Balbi; Musei Capitolini;
Musei Vaticani; Museo e Galleria Borghese;
Palazzo Altemps; Museo Nazionale Etrusco;
Galleria Naz. d’Arte Moderna; Galleria Naz.
d’Arte Antica (Pal. Barberini); Museo Barrac-
co; M.A.C.RO kortárs mûvészet (új szárny épí-
tése); Museo dell’ Ara Pacis Augustae; Mauso-
leo di Augusto.

A modern városi múzeumépítési láz Rómát
is elérte, épül a Zaha Hadid tervezte múzeum
a város északi részében a Tevere mentén (Fla-
minia).

Róma dombjai
Klasszikusan hét domb alkotta a várost,

ezek máig részben bizonyos elkülöníthetô ka-
rakterjegyeket hordoznak és jelentenek, kiegé-
szülve újabb körzetekkel, negyedekkel.

– Capitolium és Palatinus: az antik világ hír-
nökei.

– Quirinale: a legmagasabb domb, az ele-
gáns paloták negyede, itt található a közigaz-
gatás egy része és a csodálatos (saját parkkal is
rendelkezô) köztársasági elnöki palota. Kiin-
dulópont talán a Piazza Barberini lehet.

– Esquilino (és a Viminale): az elôzô domb-
tól keletre húzódik, és a város talán legsûrûb-
ben lakott területe. Bár gyönyörû mûemlékei
vannak, összességében nem az elegancia jel-
lemzi. A pályaudvar és környéke egyre terjedô
kínai negyedet hizlal, utca hosszat csak távol-
keleti üzletek és emberek…

– Celio: az elôzôektôl délre egy karakteresen
elkülönülô dombháton terül el az egyik „cso-
da”, egy zajos nagyvárosban pihentetô par-
kok, ligetek és templomok együttese. A szélén
a lateráni székesegyház, nem messze az óke-
resztény kortól mûködô S. Clemente-templom
(feltárt és látogatható föld alatti szintekkel –
Mithras-szentély) különleges, ún. cosmata
burkolatokkal. Pár lépésre a Santi Quattro Co-
ronati középkori erôdtemplom és monostor,
itt nagyon szívélyes apácák vezetik körbe a lá-
togatókat. A dombtetôn a magyaroknak min-
dig kedves Santo Stefano Rotondo-templom,
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Audrey Hepburn, Gregory Peck, Marcello
Mastroianni, Anita Ekberg. Filmcímek, fôsze-
replôk és az ÖRÖK VÁROS emlékképei tola-
kodnak elô. Meg az építészettörténeti tanul-
mányok heroizált non plus ultrái, a csinos
olasz-tanárnô, a rövid, rohanásba fulladó tár-
sasutak, amikor a csoport vége még Caravag-
giót nézett, az elejét már a Trevi-kúthoz haj-
szolták…

A Római Akadémia ösztöndíjával tölthettem
pár hónapot 2007-ben Rómában. Igyekeztem
elôre felkészülni – csak félig-meddig sikerült
–, sajnos ki lehet jelenteni, hogy a forgalomban
elérhetô útikönyvek, fôleg angolszász bedek-
kerek silány magyarításai éppen csak köszönô
viszonyban vannak a város valóságával. Igaz,
hogy viszont részletesen ecsetelik a különbözô
transzatlanti csatlakozásokat, valamint a (már
nem is létezô) utcai telefonálási lehetôségeket,
stb. Az biztos, hogy e mûvek „írói” és fordítói
az életben nem élték át, amirôl írtak, esetleg
csak „morzsaszedegetôként”. Ezen kiadvá-
nyoknak méltó párjai a római térképek, amik-
ben külön-külön minden fellelhetô, de ezek az
információk együtt? Rövid pár napos ott-tar-
tózkodás után én is, mint mindenki más, felol-
dódtam a kellemes mediterrán miliôben, és la-
zán tudomásul vettem, hogy a busz nem ott és
akkor jön-megy, ahogyan „írva vagyon”, a ke-
resett ház nem akkor tekinthetô meg (legin-
kább zárva van), a villamost helyettesítô busz
sem jön… A mûemlékek (és hivatalok) nyitva
tartásának fô szabálya: délelôtt 10–12.30, dél-
után 15–17-ig, alapvetôen illusztrálja a menta-
litást.

Érkezés
A legegyszerûbb és legolcsóbb a repülôút.

Az irdatlan nagy – kissé kaotikus – Fiumicino
és az egyszerûbb Ciampino egyaránt jól elér-
hetô. A következô lépés a Termini pályaudvar,
ahonnan a város minden része metróval,
busszal megközelíthetô. Én a Via Giuliára
igyekeztem a hírhedt (zsebesek!) 64-es
busszal, majd gyalog a Campo dei Fiorin át.

Ez a leghíresebb virág- és élelmiszerpiac, ál-
landó karneváli hangulattal, tömeggel. Alig
venni észre a sátrak között Giordano Bruno
szobrát; a tér valamikor vesztôhely volt…
Mindenesetre az egész utazás (oda-vissza)
költsége nem volt több, mint egy római szállo-
dai nap díja, közepes színvonalon.

A következô naptól kezdve szisztematiku-
san „feldolgoztam” a várost; mûemlékek, épí-
tészet, mûvészet, szakralitás, arra helyezve a
hangsúlyt, ami a közismert és kötelezô látni-
valókon túl van. Jó barátom intelmére naplót
is vezettem, aminek már ott is nagy hasznát
vettem, utólag nélkülözhetetlennek bizonyult. 

Sokat vívódtam azon, hogyan is összegez-
zem élményeimet (fenébe a szerkesztôi intel-
mekkel!?), végül is arra jutottam, hogy felsoro-
lom a legfontosabb és véleményem szerint kö-
telezô néznivalókat, majd visszatérek az antik-
vitás geográfiájához – dombok –, végül kiegé-
szítem személyes élményekkel.

Kötelezô program
– Vatikán. Vatikáni múzeumok, kertek; Six-

tus-kápolna; Szent Péter-székesegyház, a szé-
kesegyház altemplomai; Magyar kápolna
(szentmise minden kedden reggel 8-kor). A
Szent Péter-bazilika alatti, feltárás alatt lévô
nekropolisz (csak külön vatikáni engedéllyel
látogatható). 

– A fô patriarchális bazilikák: San Giovanni
in Laterano (magyar emlékek!); San Paolo fuo-
ri le Mura; Santa Maria Maggiore; San Loren-
zo fuori le Mura; Santa Croce in Gerusalem-
me; San Sebastiano.

– A többi templom: itt máris kiderül a vállal-
kozásom lehetetlensége; Rómában több mint
650 (hatszázötven) templom van. Csak a leg-
erôszakosabb önkorlátozással és szubjektivi-
tással tudom kiragadni a felsorolandókat: Chie-
sa Nuova; S. Maria della Pace; Sant’Agostino;
Sant’Agnese in Agone; San Luigi dei Francesi
(Caravaggio)!; Pantheon!; Basilica di Sant’
Eustachio!; S. Maria Sopra Minerva!; Chiesa
del Gesu!; S. Andrea delle Valle!; San Ignazio!;
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Római vakáció, Édes élet, 2007



S. Maria d. Anima!; San Ivo della Sapienza!; S.
Maria in Trastevere!; San Pietro in Montorio!;
Tempietto di Bramante!; S. Maria in Cosmedin
(Bocca della Verita)!; Trinita del Monti; S. And-
rea al Quirinale!!!; San Carlo alle Quattro Fon-
tane!!!; San Pietro in Vincoli (Michelangelo:
Mózes); S. Maria degli Angeli; S. Maria in Ara-
coeli (Campidoglio); S. Giorgio in Velabro!; SS.
Nereo e Achilleo!; Santi Giovanni e Paolo!;
Santo Stefano Rotondo!!!; S. Clemente!!!; SS.
Quattro Coronati!!!; Santa Sabina!!!; Basilica di
S. Alessio all’Aventino; San Marco; S. Maria
dell’ Orazione e Morte (ünnepi magyar misék
helyszíne); Sant’ Eligio degli Orefici (Braman-
te, Raffaello); San Vitale!!!; S. Maria de Popo-
lo!; S. Maria in Monte Santo dei Miracoli; Sant’
Onofrio; San Rocco; Sant’Agnese fuori le Mu-
ra!; Santa Constanza!; Dio Padre Misericordio-
so! (modern).

Ez 50 templom az összes 650-hez képest! A
korai kereszténytôl a barokkig (kivéve az utol-
só modernet) hihetetlen gyönyörûségeket tar-
togatnak a látogatók számára. A „kínálatra”
jellemzô, hogy a lakhelyem közvetlen környé-
kén levô legalább 25-30 csodálatos templomot
nem is említettem, csakúgy mint a nem katoli-
kus istentiszteleti helyeket. A Tevere mentén
álló, felújított Zsinagóga mindenképpen fi-
gyelmet érdemel (Róma templomairól lásd Pé-
teri Pál: Róma a templomok városa. Kaposvár,
2005, a szerzô kiadása). Elérhetôek gyalog
vagy tömegközlekedéssel (kivéve az utolsót),
de azért megfelelô idôt kell rájuk szánni, ku-
tyafuttában, versenyszerûen el sem érdemes
elindulni. 

– Szobrok és szökôkutak: Róma a szökôku-
tak, szobrok és obeliszkek városa is. Lépten-
nyomon találkozhatunk velük, a kiemelés
szinte lehetetlen. Talán a Campidoglión álló
Marcus Aurelius lovas szobra, a Minerva-
templom elôtti elefántos obeliszk a legkedve-
sebbek nekem, vagy a többiek!? Itt a dicséretek
már közhellyé silányulnak. A leglátványosabb
kúthoz, Fontana Trevi, az egymást taposó tu-
ristatömegek miatt (fôleg japánok) már közel
se nagyon lehet menni… Hasonló tömeg ost-
romolja naphosszat az ún. Bocca della Veritát ,
emiatt szinte lehetetlen bejutni a meghatóan
szép S. Maria in Cosmedin templomba.

– Antikvitás: Capitolium, Forum Romanum,
Colosseum, Palatinus, Császári Forumok Ca-
racalla termái, Teatro Marcello, Ostia Antica,

Via Appia és a katakombák. Mind, mind le-
nyûgözô látnivalókat kínálnak. Érdemes a Ca-
pitoliumi Múzeumok loggiájáról elôször
szemügyre venni és befogadni a látványt,
mert közelrôl nehezebb az egészet látni, szinte
agyonnyomja a látogatót ez a grandiozitás. 

– Múzeumok: itt is csak az önkényes kieme-
lés segíthet; Crypta Balbi; Musei Capitolini;
Musei Vaticani; Museo e Galleria Borghese;
Palazzo Altemps; Museo Nazionale Etrusco;
Galleria Naz. d’Arte Moderna; Galleria Naz.
d’Arte Antica (Pal. Barberini); Museo Barrac-
co; M.A.C.RO kortárs mûvészet (új szárny épí-
tése); Museo dell’ Ara Pacis Augustae; Mauso-
leo di Augusto.

A modern városi múzeumépítési láz Rómát
is elérte, épül a Zaha Hadid tervezte múzeum
a város északi részében a Tevere mentén (Fla-
minia).

Róma dombjai
Klasszikusan hét domb alkotta a várost,

ezek máig részben bizonyos elkülöníthetô ka-
rakterjegyeket hordoznak és jelentenek, kiegé-
szülve újabb körzetekkel, negyedekkel.

– Capitolium és Palatinus: az antik világ hír-
nökei.

– Quirinale: a legmagasabb domb, az ele-
gáns paloták negyede, itt található a közigaz-
gatás egy része és a csodálatos (saját parkkal is
rendelkezô) köztársasági elnöki palota. Kiin-
dulópont talán a Piazza Barberini lehet.

– Esquilino (és a Viminale): az elôzô domb-
tól keletre húzódik, és a város talán legsûrûb-
ben lakott területe. Bár gyönyörû mûemlékei
vannak, összességében nem az elegancia jel-
lemzi. A pályaudvar és környéke egyre terjedô
kínai negyedet hizlal, utca hosszat csak távol-
keleti üzletek és emberek…

– Celio: az elôzôektôl délre egy karakteresen
elkülönülô dombháton terül el az egyik „cso-
da”, egy zajos nagyvárosban pihentetô par-
kok, ligetek és templomok együttese. A szélén
a lateráni székesegyház, nem messze az óke-
resztény kortól mûködô S. Clemente-templom
(feltárt és látogatható föld alatti szintekkel –
Mithras-szentély) különleges, ún. cosmata
burkolatokkal. Pár lépésre a Santi Quattro Co-
ronati középkori erôdtemplom és monostor,
itt nagyon szívélyes apácák vezetik körbe a lá-
togatókat. A dombtetôn a magyaroknak min-
dig kedves Santo Stefano Rotondo-templom,
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Audrey Hepburn, Gregory Peck, Marcello
Mastroianni, Anita Ekberg. Filmcímek, fôsze-
replôk és az ÖRÖK VÁROS emlékképei tola-
kodnak elô. Meg az építészettörténeti tanul-
mányok heroizált non plus ultrái, a csinos
olasz-tanárnô, a rövid, rohanásba fulladó tár-
sasutak, amikor a csoport vége még Caravag-
giót nézett, az elejét már a Trevi-kúthoz haj-
szolták…

A Római Akadémia ösztöndíjával tölthettem
pár hónapot 2007-ben Rómában. Igyekeztem
elôre felkészülni – csak félig-meddig sikerült
–, sajnos ki lehet jelenteni, hogy a forgalomban
elérhetô útikönyvek, fôleg angolszász bedek-
kerek silány magyarításai éppen csak köszönô
viszonyban vannak a város valóságával. Igaz,
hogy viszont részletesen ecsetelik a különbözô
transzatlanti csatlakozásokat, valamint a (már
nem is létezô) utcai telefonálási lehetôségeket,
stb. Az biztos, hogy e mûvek „írói” és fordítói
az életben nem élték át, amirôl írtak, esetleg
csak „morzsaszedegetôként”. Ezen kiadvá-
nyoknak méltó párjai a római térképek, amik-
ben külön-külön minden fellelhetô, de ezek az
információk együtt? Rövid pár napos ott-tar-
tózkodás után én is, mint mindenki más, felol-
dódtam a kellemes mediterrán miliôben, és la-
zán tudomásul vettem, hogy a busz nem ott és
akkor jön-megy, ahogyan „írva vagyon”, a ke-
resett ház nem akkor tekinthetô meg (legin-
kább zárva van), a villamost helyettesítô busz
sem jön… A mûemlékek (és hivatalok) nyitva
tartásának fô szabálya: délelôtt 10–12.30, dél-
után 15–17-ig, alapvetôen illusztrálja a menta-
litást.

Érkezés
A legegyszerûbb és legolcsóbb a repülôút.

Az irdatlan nagy – kissé kaotikus – Fiumicino
és az egyszerûbb Ciampino egyaránt jól elér-
hetô. A következô lépés a Termini pályaudvar,
ahonnan a város minden része metróval,
busszal megközelíthetô. Én a Via Giuliára
igyekeztem a hírhedt (zsebesek!) 64-es
busszal, majd gyalog a Campo dei Fiorin át.

Ez a leghíresebb virág- és élelmiszerpiac, ál-
landó karneváli hangulattal, tömeggel. Alig
venni észre a sátrak között Giordano Bruno
szobrát; a tér valamikor vesztôhely volt…
Mindenesetre az egész utazás (oda-vissza)
költsége nem volt több, mint egy római szállo-
dai nap díja, közepes színvonalon.

A következô naptól kezdve szisztematiku-
san „feldolgoztam” a várost; mûemlékek, épí-
tészet, mûvészet, szakralitás, arra helyezve a
hangsúlyt, ami a közismert és kötelezô látni-
valókon túl van. Jó barátom intelmére naplót
is vezettem, aminek már ott is nagy hasznát
vettem, utólag nélkülözhetetlennek bizonyult. 

Sokat vívódtam azon, hogyan is összegez-
zem élményeimet (fenébe a szerkesztôi intel-
mekkel!?), végül is arra jutottam, hogy felsoro-
lom a legfontosabb és véleményem szerint kö-
telezô néznivalókat, majd visszatérek az antik-
vitás geográfiájához – dombok –, végül kiegé-
szítem személyes élményekkel.

Kötelezô program
– Vatikán. Vatikáni múzeumok, kertek; Six-

tus-kápolna; Szent Péter-székesegyház, a szé-
kesegyház altemplomai; Magyar kápolna
(szentmise minden kedden reggel 8-kor). A
Szent Péter-bazilika alatti, feltárás alatt lévô
nekropolisz (csak külön vatikáni engedéllyel
látogatható). 

– A fô patriarchális bazilikák: San Giovanni
in Laterano (magyar emlékek!); San Paolo fuo-
ri le Mura; Santa Maria Maggiore; San Loren-
zo fuori le Mura; Santa Croce in Gerusalem-
me; San Sebastiano.

– A többi templom: itt máris kiderül a vállal-
kozásom lehetetlensége; Rómában több mint
650 (hatszázötven) templom van. Csak a leg-
erôszakosabb önkorlátozással és szubjektivi-
tással tudom kiragadni a felsorolandókat: Chie-
sa Nuova; S. Maria della Pace; Sant’Agostino;
Sant’Agnese in Agone; San Luigi dei Francesi
(Caravaggio)!; Pantheon!; Basilica di Sant’
Eustachio!; S. Maria Sopra Minerva!; Chiesa
del Gesu!; S. Andrea delle Valle!; San Ignazio!;
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Mondrian (Hálós kompozíció 3). Magyarország
Csontváry Kosztka Tivadar Magányos cédrus
címû mûvével általános vélemény szerint a le-
hetô legjobban szerepelt. Az összes többi igen
kiemelkedô mûalkotás mellett is jó érzéssel,
büszkeséggel nézhettem körbe.

A Quirinale palota mentén, az út másik ol-
dalán, egymáshoz közel, két (viszonylag kis)
templom, a barokk gyöngyszemei. Az egyik:
San Carlino alle Quattro Fontane (Borromini,
1599–1667, mûve), rafinált elhelyezésû oszlop-
kötegek tagolják a teret, és tartják a helyszûke
miatt (!?) az utcára merôleges tengelyû ovális
kupolát. Borromini emléke is itt van megörö-
kítve, de öngyilkossága miatt csak a „templo-
mon kívül”, a sekrestyében látható…

A másik: Sant’Andrea al Quirinale (Bernini,
1598–1680, mûve) az elôzô templom párja és
riválisa. A szintén ovális kupola hossztengelye
most az utcával párhuzamos egy félköríves
homlokzat mögött. Az elôzô templomban
minden fehér (mint Borromininél máshol is),
itt minden dúsan aranyozott. E két mester ri-
valizálásának és géniuszának sok gyönyörû
épületet köszönhet Róma városa. A Via Giuli-
án levô Magyar Akadémia épületét, a Palazzo
Falconierit is Borromini tervezte.

Modern építészet
A Via Nomentana környékén bóklásztam,

amikor ráleltem a Piazza Mincio épületcso-
portjára: Quartiere Coppepe. Változatos szin-
tû lakóházak egy tér négy sarkára „kihúzva”,
illetve onnan indítva. Mediterrán szecesszió!?
Sajnos nem jártam utána, pedig érdemes len-
ne. Mindenesetre nagyon érdekes és színvona-
las építészet, kiemelkedik az egy kaptafára
épült lakóházak közül. A 20. század harmin-
cas, negyvenes évei, Mussolini megalomániája
teremtette meg (többek között) az EUR város-
negyedet. Javaslom, nézzék meg személyesen,
a metró hamar kiér oda. Bármilyen erôszakos
szándék is, jó szakemberek által megvalósítva,
idôtállóan korszerû, jól funkcionáló városne-
gyedet eredményezett. Azóta a modern építé-
szet a római olimpia idején produkált nagyot,
és most legújabban ismét  megmozdult valami
(végre). Augustus mauzóleuma és az ún. Ara
Pacis egységes építészeti képet kap (kapott). A
munkát Richard Meyer amerikai sztárépítész
nyerte el. Elsô körben a Tevere partján épített
egy csodálatos fehér kô-üveg múzeumot,

amibe beleintegrálta az Ara Pacis Augustae
„békeoltárt”. A nemsokára következô lépés az
utca (Via Ripetta) másik oldalára esô, igencsak
lepusztult mauzóleum rekonstruálása és in-
tegrálása a múzeumkomplexumba. Természe-
tesen itt is magasra csapnak a hullámok a régi
értékek védelmének abszolutizálása és a mo-
dern építészeti környezet favorizálása men-
tén. Valóban, kevés meggyôzô példa van rá,
hogyan kell az antik világ emlékeit modern
„ruhában” bemutatni. Én bizakodó vagyok.
Ismét megemlítem R. Meyer másik új mûvét, a
rendkívül sikeres (egyháziak is így mondták)
modern templomot Róma délkeleti külvárosá-
ban.

Vásárlás
Már napok óta itt laktam, mikor élelmiszer-

stb. vásárlásaim során kapiskálni kezdtem,
mintha valami „hiányozna”. Mi is? Hát az ún.
globalizáció, illetve fô jellemzôi, az üzletköz-
pontok. Rómában nincsenek üzletközpon-
tok!!! (A város szélén az ún. Cinecittàban már
üzemel egy.) A városban járva minden lépés
után élelmiszerbolt, zöldséges, pizzás, pék,
drogéria, fotósbolt, rôfösbolt, cipôüzlet stb.,
továbbmenve ismét ezek és kisvendéglôk, ru-
haboltok. Lemaradtak? Kimaradtak? Nincs
válaszom, de mindenesetre nagyon tetszett; a
hetvenes évek Budapestje volt ilyesmi. Az üz-
letek és fôleg a kisvendéglôk, trattoriák, pizzá-
zók, kávézók sokasága, valamint a minden lé-
tezôfajta turista hömpölygô tömege reggeltôl
késô éjszakáig-hajnalig tartja mûködésben a
várost. Azt lehet talán mondani, hogy a szám-
talan mûemlék és egyéb látnivaló csak díszlet
és apropó a turistáknak az ottlétre. A lényeg
maga a mediterrán karnevál. Az istenadta ró-
mai nép jókedve, extrovertáltsága, dinamiz-
musa mindent áthat, és áthatol az egyébként
savanyú, decens északiakon és más búvalbé-
lelteken is. Ellentételként szívesen megfizetik
az árát, akkor is, ha sejtik, hogy néha bizony a
silányat kapják. A vendéglôk kínálatára nem
térek ki. A lépésenként kapható, fogyasztható
pizzák (pl. pizza al taglio – súlyra kimért piz-
zaszelet tetszôleges összetételben) egyszerûen
verhetetlenek, és ennek semmi más titka
nincs, mint hogy ott csinálják, lelkiismerete-
sen, és nem sajnálják belôle a hozzávalókat,
sôt kedvesen kínálják. Még valami: ha rekla-
málsz, mindig és azonnal neked adnak igazat!
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végre befejezôdött a rekonstrukció, látogatha-
tó. Sajnos a magyar vonatkozások teljesen fe-
ledésbe merülnek, lévén a freisingi német püs-
pök új kegytemploma. Ez nem von le semmit
a templom nagyszerûségébôl! A domb másik
oldalán a szépséges Santi Giovanni e Paolo 12.
században épült erôdtemploma. Belül teljesen
barokkizált, egyedüliként a római templomok
között (mivel a körbeépítések miatt nincs ter-
mészetes megvilágítás) hatalmas üvegcsillá-
rok sokasága függ benne, és világítja be a teret.
Ez a templom gyakran helyszíne a legkiválóbb
hangversenyeknek, én legszívesebben Rossini:
Stabat Mater-koncertjére emlékezem (most
kaptam, 2007. december 27-én a legújabb kon-
certmeghívót, sajnos aznap, 2008. január 6-án
nem érek rá…).

– Aventino: a legdélebbi domb és a talán a
legszebb is. Egy elegáns negyed, villák, par-
kok, templomok. Különlegességét növeli,
hogy a város (déli) közepén van, tehát köny-
nyen megközelíthetô, ennek ellenére nem zsú-
folt a turistáktól sem, ugyanis csak gyalogosan
(esetleg taxival) lehet odajutni. Egy narancsli-
get, közvetlenül szemben a Tevere másik olda-
lán a Gianicolo domb és a Vatikán. A liget mel-
lett az egyik legszebb római templom eredeti
faragott kapuzattal, a S. Sabina. A máltai lo-
vagrend központja sajnos csak külön enge-
déllyel látogatható.

– Trastevere: az Aventinóval szemben a
hegyre lassan felkúszó, régebben szegény, ma
turisták által felkapott negyed szerény házak-
kal, sok-sok kis bolttal, vendéglôvel (a fodrász
itt a legolcsóbb).

– Gianicolo: az elôzôbôl emelkedik az Aven-
tino ellenpontjaként. Csodálatos, hatalmas
parkok, kilátó. Garibaldi és felesége emlékmû-
vei (magyarok is szerepelnek). Az egész város
a lábaidnál hever, ha ide felmászol, és körülné-
zel. A hegy(vonulat) hangsúlyos pontján egy
tengeri világítótorony; az argentínai olaszok
ajándéka az óhazának. Északra lemenvén a
Vatikánhoz érkezünk.

– Vatikán: errôl már mindent, sôt többet is
megírtak. Minden szempontból (és nézôpont-
ból) lenyûgözô. Külön kiemelendô a város
többi részéhez viszonyított ápoltsága, gondo-
zottsága a hihetetlen mennyiségû turistatöme-
gek ellenére. Én párszor reggel 7-re mentem a
székesegyházba, késôbb néha órákat kell sor-
ba állni a bejutás elôtt… A Vatikán menti, most

már újrarendezett és életre kelô negyed a Bor-
go. Ha javasolhatom, ide csak az menjen vásá-
rolni bármit, vagy enni-inni, aki mindenkép-
pen sok pénzt akar kiadni semmiért.

– Piazza del Popolo: a város északi része itt
nyílik meg – Flaminia –, a tér pedig összegyûj-
ti, legyezôszerûen szétosztja a város belsejébe
vezetô utcákat: Via Babuino, Via del Corso,
Via di Ripetta. A tér keleti oldalára támaszko-
dik a tágas, dombos, ligetes Pincio- és Borghe-
se-park. Itt napokat el lehet tölteni a legjobb
múzeumok gyûjteményeit szemlélve: Museo
Borghese, Museo Naz. Etrusco, Galleria Naz.
d’Arte Moderna. A park délkeleti kijáratát vá-
lasztva pedig a Via Venetón lesétálva újra a ki-
indulásnál, a Quirinale mellett találjuk ma-
gunkat.

Személyes élmények
Ha hiszik, ha nem, az eddig említett összes

mûemléket és helyszínt megjártam. Szerencsé-
re gyalogosan is bírtam. A városon belül elekt-
romos kisbuszok közlekednek a szûk utcákon
szlalomozva, nagyon megkönnyítve a távolsá-
gok leküzdését. A távolabbi célok elérése már
nehezebb, fôleg, ha nem „bejáratott” turista-
célpontok. A külvárosi újonnan épített Dio
Padre Misericordioso-templomot (R. Mayer
amerikai építész mûve; ívelt dagadó vitorlás
hajót szimbolizáló épület) 4 óra oda-, 4 óra
visszaúttal értem el, igaz, hogy egy hatalmas,
Bush elleni tüntetés miatt a forgalom pont ek-
kor leállt egy idôre.

Legszebb múzeumélményem teljesen várat-
lan volt. A Quirinale domb sarkán néztem
meg egy Dürer-kiállítást. Kijôve véletlenül
vettem észre, hogy a tér másik oldalán levô
köztársasági elnöki palota, a „Quirinale” nyit-
va van. A római szerzôdés 50. évfordulójára
rendezett nagyon reprezentatív kiállítást te-
kinthettem így meg (és a palotát minden dí-
szes külsôségeivel együtt). Minden európai
uniós ország a saját magát leginkább repre-
zentáló mûvel vehetett részt. Tanulságos volt,
hogy az egyes nemzetek mit akarnak láttatni,
közvetíteni magukról, és hogy ez a szándék
hogyan mûködött a többi ország bemutatott
mûveivel összezárva egy sajátos szimbiózis-
ban. Pár példa: Olaszország – Tiziano (Szürke
szemû férfi képmása); Németország – A. Dürer
(J. Muffel portréja); Spanyolország – D. Veláz-
quez (A Medici-villa kertje); Hollandia – P.
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Mondrian (Hálós kompozíció 3). Magyarország
Csontváry Kosztka Tivadar Magányos cédrus
címû mûvével általános vélemény szerint a le-
hetô legjobban szerepelt. Az összes többi igen
kiemelkedô mûalkotás mellett is jó érzéssel,
büszkeséggel nézhettem körbe.

A Quirinale palota mentén, az út másik ol-
dalán, egymáshoz közel, két (viszonylag kis)
templom, a barokk gyöngyszemei. Az egyik:
San Carlino alle Quattro Fontane (Borromini,
1599–1667, mûve), rafinált elhelyezésû oszlop-
kötegek tagolják a teret, és tartják a helyszûke
miatt (!?) az utcára merôleges tengelyû ovális
kupolát. Borromini emléke is itt van megörö-
kítve, de öngyilkossága miatt csak a „templo-
mon kívül”, a sekrestyében látható…

A másik: Sant’Andrea al Quirinale (Bernini,
1598–1680, mûve) az elôzô templom párja és
riválisa. A szintén ovális kupola hossztengelye
most az utcával párhuzamos egy félköríves
homlokzat mögött. Az elôzô templomban
minden fehér (mint Borromininél máshol is),
itt minden dúsan aranyozott. E két mester ri-
valizálásának és géniuszának sok gyönyörû
épületet köszönhet Róma városa. A Via Giuli-
án levô Magyar Akadémia épületét, a Palazzo
Falconierit is Borromini tervezte.

Modern építészet
A Via Nomentana környékén bóklásztam,

amikor ráleltem a Piazza Mincio épületcso-
portjára: Quartiere Coppepe. Változatos szin-
tû lakóházak egy tér négy sarkára „kihúzva”,
illetve onnan indítva. Mediterrán szecesszió!?
Sajnos nem jártam utána, pedig érdemes len-
ne. Mindenesetre nagyon érdekes és színvona-
las építészet, kiemelkedik az egy kaptafára
épült lakóházak közül. A 20. század harmin-
cas, negyvenes évei, Mussolini megalomániája
teremtette meg (többek között) az EUR város-
negyedet. Javaslom, nézzék meg személyesen,
a metró hamar kiér oda. Bármilyen erôszakos
szándék is, jó szakemberek által megvalósítva,
idôtállóan korszerû, jól funkcionáló városne-
gyedet eredményezett. Azóta a modern építé-
szet a római olimpia idején produkált nagyot,
és most legújabban ismét  megmozdult valami
(végre). Augustus mauzóleuma és az ún. Ara
Pacis egységes építészeti képet kap (kapott). A
munkát Richard Meyer amerikai sztárépítész
nyerte el. Elsô körben a Tevere partján épített
egy csodálatos fehér kô-üveg múzeumot,

amibe beleintegrálta az Ara Pacis Augustae
„békeoltárt”. A nemsokára következô lépés az
utca (Via Ripetta) másik oldalára esô, igencsak
lepusztult mauzóleum rekonstruálása és in-
tegrálása a múzeumkomplexumba. Természe-
tesen itt is magasra csapnak a hullámok a régi
értékek védelmének abszolutizálása és a mo-
dern építészeti környezet favorizálása men-
tén. Valóban, kevés meggyôzô példa van rá,
hogyan kell az antik világ emlékeit modern
„ruhában” bemutatni. Én bizakodó vagyok.
Ismét megemlítem R. Meyer másik új mûvét, a
rendkívül sikeres (egyháziak is így mondták)
modern templomot Róma délkeleti külvárosá-
ban.

Vásárlás
Már napok óta itt laktam, mikor élelmiszer-

stb. vásárlásaim során kapiskálni kezdtem,
mintha valami „hiányozna”. Mi is? Hát az ún.
globalizáció, illetve fô jellemzôi, az üzletköz-
pontok. Rómában nincsenek üzletközpon-
tok!!! (A város szélén az ún. Cinecittàban már
üzemel egy.) A városban járva minden lépés
után élelmiszerbolt, zöldséges, pizzás, pék,
drogéria, fotósbolt, rôfösbolt, cipôüzlet stb.,
továbbmenve ismét ezek és kisvendéglôk, ru-
haboltok. Lemaradtak? Kimaradtak? Nincs
válaszom, de mindenesetre nagyon tetszett; a
hetvenes évek Budapestje volt ilyesmi. Az üz-
letek és fôleg a kisvendéglôk, trattoriák, pizzá-
zók, kávézók sokasága, valamint a minden lé-
tezôfajta turista hömpölygô tömege reggeltôl
késô éjszakáig-hajnalig tartja mûködésben a
várost. Azt lehet talán mondani, hogy a szám-
talan mûemlék és egyéb látnivaló csak díszlet
és apropó a turistáknak az ottlétre. A lényeg
maga a mediterrán karnevál. Az istenadta ró-
mai nép jókedve, extrovertáltsága, dinamiz-
musa mindent áthat, és áthatol az egyébként
savanyú, decens északiakon és más búvalbé-
lelteken is. Ellentételként szívesen megfizetik
az árát, akkor is, ha sejtik, hogy néha bizony a
silányat kapják. A vendéglôk kínálatára nem
térek ki. A lépésenként kapható, fogyasztható
pizzák (pl. pizza al taglio – súlyra kimért piz-
zaszelet tetszôleges összetételben) egyszerûen
verhetetlenek, és ennek semmi más titka
nincs, mint hogy ott csinálják, lelkiismerete-
sen, és nem sajnálják belôle a hozzávalókat,
sôt kedvesen kínálják. Még valami: ha rekla-
málsz, mindig és azonnal neked adnak igazat!

45

2008/1 MediArtK É P Z Ô M Û V É S Z E T

végre befejezôdött a rekonstrukció, látogatha-
tó. Sajnos a magyar vonatkozások teljesen fe-
ledésbe merülnek, lévén a freisingi német püs-
pök új kegytemploma. Ez nem von le semmit
a templom nagyszerûségébôl! A domb másik
oldalán a szépséges Santi Giovanni e Paolo 12.
században épült erôdtemploma. Belül teljesen
barokkizált, egyedüliként a római templomok
között (mivel a körbeépítések miatt nincs ter-
mészetes megvilágítás) hatalmas üvegcsillá-
rok sokasága függ benne, és világítja be a teret.
Ez a templom gyakran helyszíne a legkiválóbb
hangversenyeknek, én legszívesebben Rossini:
Stabat Mater-koncertjére emlékezem (most
kaptam, 2007. december 27-én a legújabb kon-
certmeghívót, sajnos aznap, 2008. január 6-án
nem érek rá…).

– Aventino: a legdélebbi domb és a talán a
legszebb is. Egy elegáns negyed, villák, par-
kok, templomok. Különlegességét növeli,
hogy a város (déli) közepén van, tehát köny-
nyen megközelíthetô, ennek ellenére nem zsú-
folt a turistáktól sem, ugyanis csak gyalogosan
(esetleg taxival) lehet odajutni. Egy narancsli-
get, közvetlenül szemben a Tevere másik olda-
lán a Gianicolo domb és a Vatikán. A liget mel-
lett az egyik legszebb római templom eredeti
faragott kapuzattal, a S. Sabina. A máltai lo-
vagrend központja sajnos csak külön enge-
déllyel látogatható.

– Trastevere: az Aventinóval szemben a
hegyre lassan felkúszó, régebben szegény, ma
turisták által felkapott negyed szerény házak-
kal, sok-sok kis bolttal, vendéglôvel (a fodrász
itt a legolcsóbb).

– Gianicolo: az elôzôbôl emelkedik az Aven-
tino ellenpontjaként. Csodálatos, hatalmas
parkok, kilátó. Garibaldi és felesége emlékmû-
vei (magyarok is szerepelnek). Az egész város
a lábaidnál hever, ha ide felmászol, és körülné-
zel. A hegy(vonulat) hangsúlyos pontján egy
tengeri világítótorony; az argentínai olaszok
ajándéka az óhazának. Északra lemenvén a
Vatikánhoz érkezünk.

– Vatikán: errôl már mindent, sôt többet is
megírtak. Minden szempontból (és nézôpont-
ból) lenyûgözô. Külön kiemelendô a város
többi részéhez viszonyított ápoltsága, gondo-
zottsága a hihetetlen mennyiségû turistatöme-
gek ellenére. Én párszor reggel 7-re mentem a
székesegyházba, késôbb néha órákat kell sor-
ba állni a bejutás elôtt… A Vatikán menti, most

már újrarendezett és életre kelô negyed a Bor-
go. Ha javasolhatom, ide csak az menjen vásá-
rolni bármit, vagy enni-inni, aki mindenkép-
pen sok pénzt akar kiadni semmiért.

– Piazza del Popolo: a város északi része itt
nyílik meg – Flaminia –, a tér pedig összegyûj-
ti, legyezôszerûen szétosztja a város belsejébe
vezetô utcákat: Via Babuino, Via del Corso,
Via di Ripetta. A tér keleti oldalára támaszko-
dik a tágas, dombos, ligetes Pincio- és Borghe-
se-park. Itt napokat el lehet tölteni a legjobb
múzeumok gyûjteményeit szemlélve: Museo
Borghese, Museo Naz. Etrusco, Galleria Naz.
d’Arte Moderna. A park délkeleti kijáratát vá-
lasztva pedig a Via Venetón lesétálva újra a ki-
indulásnál, a Quirinale mellett találjuk ma-
gunkat.

Személyes élmények
Ha hiszik, ha nem, az eddig említett összes

mûemléket és helyszínt megjártam. Szerencsé-
re gyalogosan is bírtam. A városon belül elekt-
romos kisbuszok közlekednek a szûk utcákon
szlalomozva, nagyon megkönnyítve a távolsá-
gok leküzdését. A távolabbi célok elérése már
nehezebb, fôleg, ha nem „bejáratott” turista-
célpontok. A külvárosi újonnan épített Dio
Padre Misericordioso-templomot (R. Mayer
amerikai építész mûve; ívelt dagadó vitorlás
hajót szimbolizáló épület) 4 óra oda-, 4 óra
visszaúttal értem el, igaz, hogy egy hatalmas,
Bush elleni tüntetés miatt a forgalom pont ek-
kor leállt egy idôre.

Legszebb múzeumélményem teljesen várat-
lan volt. A Quirinale domb sarkán néztem
meg egy Dürer-kiállítást. Kijôve véletlenül
vettem észre, hogy a tér másik oldalán levô
köztársasági elnöki palota, a „Quirinale” nyit-
va van. A római szerzôdés 50. évfordulójára
rendezett nagyon reprezentatív kiállítást te-
kinthettem így meg (és a palotát minden dí-
szes külsôségeivel együtt). Minden európai
uniós ország a saját magát leginkább repre-
zentáló mûvel vehetett részt. Tanulságos volt,
hogy az egyes nemzetek mit akarnak láttatni,
közvetíteni magukról, és hogy ez a szándék
hogyan mûködött a többi ország bemutatott
mûveivel összezárva egy sajátos szimbiózis-
ban. Pár példa: Olaszország – Tiziano (Szürke
szemû férfi képmása); Németország – A. Dürer
(J. Muffel portréja); Spanyolország – D. Veláz-
quez (A Medici-villa kertje); Hollandia – P.
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n …a 68 évig uralkodó I. Ferenc József oszt-
rák császár és magyar király 18 évesen a kö-
vetkezôképpen került a trónra: Nagybátyja, I.
Ferdinánd 42 évesen, 1835-ben lépett trónra.
Petit mal epilepsziás volt, „Jóságos”-nak ne-
vezték. Gyakorlatilag képtelen volt ellátni az
uralkodással járó feladatokat. 1848-ban a for-
radalmak évében, december 2-án unokaöccse
javára lemondott a trónról (aki aztán dereka-
san leverte a forradalmakat). De ezzel a törté-
net nem ér véget! Ferdinánd 83 éves koráig élt.
A 19. századi Habsburgok közül a legvagyo-
nosabb volt, s így 1875-ben bekövetkezett ha-
lála után lett igazán gazdag általános örököse,
I. Ferenc József császár és király.

n …mi volt a „színészvásár”? A Rákóczi úti
Pannónia kávéházban zajlott le évtizedeken át
az ún. színészvásár. A vidéki színészek virág-
vasárnaptól nagypéntekig zsúfolásig megtöl-
tötték a Pannóniát. Primadonnák, hôsszerel-
mesek, drámai szendék és kedélyes apák,
anyaszínésznôk és táncoskomikusok, akiknek
az elkövetkezô évadra nem volt szerzôdésük,
a Pannóniában várták az igazgatókat. A kávé-
házi asztalok mellett folytak a tárgyalások, al-
kudozások, melyeket a szerzôdés és az azzal
járó elôleg fejezett ki. A színészek elôadták
Hamlet monológját, Lili bárónô keringôjét stb.
Ugyanitt cseréltek gazdát a vidéki színészek
saját ruhatárai. A Pannónia-beli színészvásár
az 1900-as évek kezdetén színtelenedett el, s
lassan kimúlt.

n …a francia tudományos akadémián 1878.
március 11-én mutatták be Edison fonográfját.
Egy idôs akadémikus, aki Bouillaud névre
hallgatott, mérhetetlenül dühbe gurult, s or-
dítva tiltakozott, hogy egy hasbeszélôvel
hagyják az akadémikusok becsapni magukat.
Fél év múlva sem tért napirendre a dolog fö-
lött, s hozzászólásában kijelentette: „Mert nem
lehetséges, hogy emberi beszéd nemes hang-
szerveit hitvány fém pótolhassa.”

n …mekkora harcok dúlnak a színészvilág-
ban, egyes szerepek elhódításáért? Ám Al Pa-
cino tizenegy ajánlatot utasított el, mielôtt el-
vállalta az elsô filmszerepét.

n …ez év február 4-én volt hatvan éve, hogy
az angol gyarmat Srí Lanka függetlenné vált.

n …a közhasznú antibiotikum szó az USA-
ban mûködött, orosz származású Selman
Waksman (1888–1973) talaj-mikrobiológustól
származik.

n …egy 1920. február 9-én kelt nemzetközi
szerzôdés értelmében a Spitzbergákhoz tarto-
zó közel ezer szigeten az aláíró országok „ha-
jóit és állampolgárait egyenlô mértékben meg-
illeti a halászás és vadászás jogának gyakorlá-
sa”. Magyarország 1927-ben ratifikálta a Sval-
bardi vagy Spitzberga-szerzôdést. Sváby And-
rás és Vujity Tvrtko 2007 májusában élt jogai-
val, és magyar bázist épített Svalbardon. A
TV2 riportereinek beszámolója 2007. május 20-
án volt látható a Napló Extrában.

n …az orvosok világszerte jeleskednek kép-
zômûvészeti gyûjtemények létrehozásában,
támogatásában. A norvégiai Lillehammer
(amely 1994-ben a 20. Téli Olimpiai Játékokat
rendezte) rendelkezik Európa legnagyobb sza-
badtéri múzeumával. A skanzennek is mond-
ható egységben 120 épület áll, s bennük mint-
egy 30 000 használati és berendezési tárgy te-
kinthetô meg. S mindezt Anders Sandvig fog-
orvos gyûjteménye alapozta meg.

n …Maria Callas, a 20. század legnagyobb
szopránénekese görög származású szülôktôl
New Yorkban született 1923. december 2-án.
Még nem volt 30 éves, amikor testsúlya oly
mértékben megnôtt, hogy kellemetlenül kövé-
ren nézett ki. Egy angol dokumentumfilm sze-
rint, hogy lefogyjon, többségében nyers táplá-
lékokat fogyasztott. Például tatár bifszteket. A
film állítása szerint ily módon bélférges lett, s
ennek eredményeképpen 1953–54-ben majd 40
kilogrammot fogyott, s így nyerte el sudár
alakját.

n …1949. október 30-án ülést tartottak a
Magyar Tudományos Akadémián. A 264 sza-
vazásra jogosult akadémikus helyett 72-en je-
lentek meg, s közülük 39 tudós szavazott. A
kommunista rendszer által megírt forgató-
könyv szerint elôször módosították az alap-
szabályt, majd többek között Bay Zoltánt, Bibó
Istvánt, Márai Sándort és a Nobel-díjas Szent-
Györgyi Albertet megfosztották akadémikusi
címüktôl. Ugyanakkor lett tiszteletbeli tag
Gerô Ernô és Révai József.
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Intermezzo
Egy hétvégén Rómából Stuttgartba repül-

tem. Az a szerencse ért visszaúton, hogy a
svájci Alpok felett szikrázó napsütés volt. Cso-
dálatos látvány, közel éreztem a Matternhornt,
a gleccsereket, hegyvonulatokat, völgyeket, az
északolasz tavakat. Fél óra múlva már újra Ró-
mában birkózhattam a hôséggel.

Zenei estek
Véletlenül elvetôdtem egy templomi kon-

certre. Miután megadtam az e-mail címemet,
sorozatosan kaptam (mai napig kapom) a
meghívókat. Ez egy különleges és igen kedvelt
késô esti program Rómában. Itáliai és a világ
egyéb tájairól verbuvált zenekarok, kórusok
(javarésze persze amerikai) számára szervez-
nek szebbnél szebb és jobbnál jobb (akuszti-
ka!) templomokban zenei hangszeres és kó-
ruskoncerteket.

Estére kipihentem az aznapi munkám fára-
dalmait, átöltöztem, gyalogosan vagy kerék-
párral elmentem, végighallgattam, a végén
örömmel tapsoltam, majd hazasétáltam. Éjfél

után a város még ugyanolyan életteli volt,
mint mikor elindultam. A lelkem „felemelke-
dett” ezektôl a gyönyörû estéktôl. A koncertek
helyszínei: Basilica dei SS. Bonifacio e Alessio
all’Aventino, Basilica SS. Giovanni e Paolo al
Celio, Basilica di S. Eustachio, Chiesa di S. Ig-
nazio.

Külön öröm volt néha magyar mûvet hall-
gatni – Bárdos Lajostól, Kodály Zoltántól.

Ezernyi emléket, élményt, a végeérhetetlen
színes hétvégi piacokat, a tengerparti rövid
kalandokat, a Via dei Coronari galériáiban
szerzett ismeretségeket, mûvész barátokkal
közös programokat sorolhatnék még el. Nem
teszem. Inkább visszautazom, hogy többet
tudjak meg. B. Thorvaldsen (1768–1849, Ró-
mában élô és alkotó dán szobrász) szavaival
búcsúzom. A VÁROS-ról kérdezték: „most
kezdem megismerni, de hát még csak harminc
éve élek itt!”

2007. december – 2008. január

MATZON ÁKOS
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A szerzô a Capitoliumi Múzeumban



n …a 68 évig uralkodó I. Ferenc József oszt-
rák császár és magyar király 18 évesen a kö-
vetkezôképpen került a trónra: Nagybátyja, I.
Ferdinánd 42 évesen, 1835-ben lépett trónra.
Petit mal epilepsziás volt, „Jóságos”-nak ne-
vezték. Gyakorlatilag képtelen volt ellátni az
uralkodással járó feladatokat. 1848-ban a for-
radalmak évében, december 2-án unokaöccse
javára lemondott a trónról (aki aztán dereka-
san leverte a forradalmakat). De ezzel a törté-
net nem ér véget! Ferdinánd 83 éves koráig élt.
A 19. századi Habsburgok közül a legvagyo-
nosabb volt, s így 1875-ben bekövetkezett ha-
lála után lett igazán gazdag általános örököse,
I. Ferenc József császár és király.

n …mi volt a „színészvásár”? A Rákóczi úti
Pannónia kávéházban zajlott le évtizedeken át
az ún. színészvásár. A vidéki színészek virág-
vasárnaptól nagypéntekig zsúfolásig megtöl-
tötték a Pannóniát. Primadonnák, hôsszerel-
mesek, drámai szendék és kedélyes apák,
anyaszínésznôk és táncoskomikusok, akiknek
az elkövetkezô évadra nem volt szerzôdésük,
a Pannóniában várták az igazgatókat. A kávé-
házi asztalok mellett folytak a tárgyalások, al-
kudozások, melyeket a szerzôdés és az azzal
járó elôleg fejezett ki. A színészek elôadták
Hamlet monológját, Lili bárónô keringôjét stb.
Ugyanitt cseréltek gazdát a vidéki színészek
saját ruhatárai. A Pannónia-beli színészvásár
az 1900-as évek kezdetén színtelenedett el, s
lassan kimúlt.

n …a francia tudományos akadémián 1878.
március 11-én mutatták be Edison fonográfját.
Egy idôs akadémikus, aki Bouillaud névre
hallgatott, mérhetetlenül dühbe gurult, s or-
dítva tiltakozott, hogy egy hasbeszélôvel
hagyják az akadémikusok becsapni magukat.
Fél év múlva sem tért napirendre a dolog fö-
lött, s hozzászólásában kijelentette: „Mert nem
lehetséges, hogy emberi beszéd nemes hang-
szerveit hitvány fém pótolhassa.”

n …mekkora harcok dúlnak a színészvilág-
ban, egyes szerepek elhódításáért? Ám Al Pa-
cino tizenegy ajánlatot utasított el, mielôtt el-
vállalta az elsô filmszerepét.

n …ez év február 4-én volt hatvan éve, hogy
az angol gyarmat Srí Lanka függetlenné vált.

n …a közhasznú antibiotikum szó az USA-
ban mûködött, orosz származású Selman
Waksman (1888–1973) talaj-mikrobiológustól
származik.

n …egy 1920. február 9-én kelt nemzetközi
szerzôdés értelmében a Spitzbergákhoz tarto-
zó közel ezer szigeten az aláíró országok „ha-
jóit és állampolgárait egyenlô mértékben meg-
illeti a halászás és vadászás jogának gyakorlá-
sa”. Magyarország 1927-ben ratifikálta a Sval-
bardi vagy Spitzberga-szerzôdést. Sváby And-
rás és Vujity Tvrtko 2007 májusában élt jogai-
val, és magyar bázist épített Svalbardon. A
TV2 riportereinek beszámolója 2007. május 20-
án volt látható a Napló Extrában.

n …az orvosok világszerte jeleskednek kép-
zômûvészeti gyûjtemények létrehozásában,
támogatásában. A norvégiai Lillehammer
(amely 1994-ben a 20. Téli Olimpiai Játékokat
rendezte) rendelkezik Európa legnagyobb sza-
badtéri múzeumával. A skanzennek is mond-
ható egységben 120 épület áll, s bennük mint-
egy 30 000 használati és berendezési tárgy te-
kinthetô meg. S mindezt Anders Sandvig fog-
orvos gyûjteménye alapozta meg.

n …Maria Callas, a 20. század legnagyobb
szopránénekese görög származású szülôktôl
New Yorkban született 1923. december 2-án.
Még nem volt 30 éves, amikor testsúlya oly
mértékben megnôtt, hogy kellemetlenül kövé-
ren nézett ki. Egy angol dokumentumfilm sze-
rint, hogy lefogyjon, többségében nyers táplá-
lékokat fogyasztott. Például tatár bifszteket. A
film állítása szerint ily módon bélférges lett, s
ennek eredményeképpen 1953–54-ben majd 40
kilogrammot fogyott, s így nyerte el sudár
alakját.

n …1949. október 30-án ülést tartottak a
Magyar Tudományos Akadémián. A 264 sza-
vazásra jogosult akadémikus helyett 72-en je-
lentek meg, s közülük 39 tudós szavazott. A
kommunista rendszer által megírt forgató-
könyv szerint elôször módosították az alap-
szabályt, majd többek között Bay Zoltánt, Bibó
Istvánt, Márai Sándort és a Nobel-díjas Szent-
Györgyi Albertet megfosztották akadémikusi
címüktôl. Ugyanakkor lett tiszteletbeli tag
Gerô Ernô és Révai József.
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Intermezzo
Egy hétvégén Rómából Stuttgartba repül-

tem. Az a szerencse ért visszaúton, hogy a
svájci Alpok felett szikrázó napsütés volt. Cso-
dálatos látvány, közel éreztem a Matternhornt,
a gleccsereket, hegyvonulatokat, völgyeket, az
északolasz tavakat. Fél óra múlva már újra Ró-
mában birkózhattam a hôséggel.

Zenei estek
Véletlenül elvetôdtem egy templomi kon-

certre. Miután megadtam az e-mail címemet,
sorozatosan kaptam (mai napig kapom) a
meghívókat. Ez egy különleges és igen kedvelt
késô esti program Rómában. Itáliai és a világ
egyéb tájairól verbuvált zenekarok, kórusok
(javarésze persze amerikai) számára szervez-
nek szebbnél szebb és jobbnál jobb (akuszti-
ka!) templomokban zenei hangszeres és kó-
ruskoncerteket.

Estére kipihentem az aznapi munkám fára-
dalmait, átöltöztem, gyalogosan vagy kerék-
párral elmentem, végighallgattam, a végén
örömmel tapsoltam, majd hazasétáltam. Éjfél

után a város még ugyanolyan életteli volt,
mint mikor elindultam. A lelkem „felemelke-
dett” ezektôl a gyönyörû estéktôl. A koncertek
helyszínei: Basilica dei SS. Bonifacio e Alessio
all’Aventino, Basilica SS. Giovanni e Paolo al
Celio, Basilica di S. Eustachio, Chiesa di S. Ig-
nazio.

Külön öröm volt néha magyar mûvet hall-
gatni – Bárdos Lajostól, Kodály Zoltántól.

Ezernyi emléket, élményt, a végeérhetetlen
színes hétvégi piacokat, a tengerparti rövid
kalandokat, a Via dei Coronari galériáiban
szerzett ismeretségeket, mûvész barátokkal
közös programokat sorolhatnék még el. Nem
teszem. Inkább visszautazom, hogy többet
tudjak meg. B. Thorvaldsen (1768–1849, Ró-
mában élô és alkotó dán szobrász) szavaival
búcsúzom. A VÁROS-ról kérdezték: „most
kezdem megismerni, de hát még csak harminc
éve élek itt!”

2007. december – 2008. január

MATZON ÁKOS

46

MediArt 2008/1K É P Z Ô M Û V É S Z E T

A szerzô a Capitoliumi Múzeumban



1937 második napján születtem Vácott. Apai
nagyanyám négylakásos családi házában lak-
tunk az Eastman utcában. Ennek a végén volt
a KODAK film- és fotópapírgyár, aminek a he-
lyét a tiszta levegô és tiszta forrásvíz alapján
jelölték ki. Államosítás után FORTE lett az új
neve. A régi vezetôket gyorsan lecserélték, és
sok selejtet gyártottak. Ehhez a selejthez ol-
csón hozzá lehetett jutni. Volt közte használ-
hatatlan, de használható is. Akinek nem volt
fontos, hogy az éppen elkészített kép biztosan
jó legyen, jól járt vele. Apai örökségként ma-
radt rám egy Kodak fényképezôgép (No. 2
cartridge Hawkeye model B) a század elejérôl,
ami tulajdonképpen csak egy egyszerû, egy-
másba csúsztatható kartondoboz némi fával,
fémmel, az elején egy lencsével és két kukucs-
kálónyílással, amin a filmre kerülô képet be le-
hetett állítani álló vagy fekvô képként. Expo-
nálni egy kallantyú elfordításával lehet. Ha
egy pöcköt kihúzunk, akkor a rekesz nyitva
marad, amíg a kallantyút vissza nem húzzuk.
6 × 9 cm-es tekercsfilmet lehet belefûzni és
kézzel továbbtekerni, amíg hátul egy kis vörös
ablakon a következô, a film védôpapírján lévô
szám meg nem jelenik. Hát ezzel kezdtem el
fotózni. A filmet és a papírképet egyaránt saját
magam hívtam elô konyhai tálban. Egyéb esz-
köz híján csak másoltam. Igaz ugyan, hogy bé-
lyeggyûjtô lencse és vimesdoboz felhasználá-
sával „nagyítógépet” eszkábáltam, de a gyen-
ge eredmény miatt ezzel felhagytam.

Az elsô komoly gépet egyetemista korom-
ban kaptam nagybátyámtól, aki még a II. vi-
lágháború elôtt vette. Ez egy Zeiss Ikon Con-
tax gép volt, 1:2,8-as lencsével, ezredmásod-
perces (!) idôvel, 60 cm-tôl végtelenig állítható

távolsággal. Hátránya, hogy speciel filmkazet-
ta való hozzá, és tekintélyes a súlya. Mivel ez
már 24 × 36 mm-es filmmel dolgozik, minden-
képpen nagyítani kellett a képeket, amit kü-
lönbözô intézetekben, klinikákon oldottam
meg. Tudásom bôvítésére – többek közt – fotó-
szabadegyetemre is jártam.

Az egyetem elvégzése után az OVSZ sebé-
szeti osztályára kerültem, ahol hamarosan fel-
vettem a kapcsolatot az intézet fotósával, és el-
értem, hogy éjszaka használhassam a fotóla-
bort. Az intézet tudományos igazgatóhelyette-
se volt Gerendás Mihály akadémikus, aki
egyébként az Aesculap fotóklub elnöke is volt.
Megmutattam neki néhány képemet, hívott a
klubba, így beléptem oda.  Ekkor már nôs vol-
tam, és szívesebben használtam feleségem
harmonikás Beltica gépét, amihez nem kell át-
tölteni a filmet, és a nézôke képe is állítható a
távolságnak megfelelôen, továbbá a Contax
zárszerkezete ismételten meghibásodott. Fele-
ségemnek volt egy szerényebb minôségû na-
gyítógépe, így otthon is tudtam papírképeket
készíteni kisfilmrôl. Kiállítási képek készítésé-
hez azonban nagyobb filmméret kell, ezért
vettem egy kétaknás Flexaret 6 × 6 cm-es fény-
képezôgépet, ami a Rolleiflex „koppintása”.
Kiállítási képeim javát ezzel készítettem. Kö-
vetkezô gépeim: Exa, Chinon, Canon, ame-
lyekkel már színes képeket, de fôleg diákat ké-
szítettem. Minôségi laborálásuk házilag lehe-
tetlen. Most pedig már egy kis digitális Nikon
(Coolpix 5400) fényképezôgéppel dolgozom.
Utóbbival készített kedvenc képeim közül
mutatok be most egyet.

DR. VOGT FERENC
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Tűnődés
Dr. Vogt Ferenc felvétele (1965)
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