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Miután folyóiratunk 2008 óta MediArt néven az Akadémiai Kiadó
gondozásában jelenik meg (jogelôd elôtte 17 éven át a MRE-IN-
FO, illetve a REUMA-INFO), a jelen 8. számmal 2 év mérlegét ké-
szíthetjük el. 

A MediArt mint szakmai és kulturális folyóirat két év alatt 79
szerzôtôl 140 írást közölt. Noha nem a mennyiség számít, e szám-
vetés magunk számára is meglepetés. 110 közlemény 59 orvos
szerzôhöz kötôdik, akik a szakmák sokasága között oszlanak
meg. A 20 nem orvos szerzô között állatorvos, bölcsész, festômû-
vész, gyógyszerész, jogász, mérnök és mûvészettörténész is talál-
ható. Két akadémikus is megtisztelte közleményével folyóiratun-
kat. A szerzôk között külhonban élôk (Izrael, Németország, Ro-
mánia, Svédország, Szlovákia) is vannak. Természetesen a fôszer-
kesztônek nem mindegyik írásra való felkérése járt sikerrel.

A rovatok száma nem kevés, és címük változó, mivel a közle-
mények tartalma örvendetesen variábilis. Állandó, tehát besoro-
lási kérdések nélküli, minden számban megtalálható rovat volt a
„Kortárs fotográfia”. Címe talán nem a legtalálóbb, hiszen azt su-
gallja, mintha napjaink fotografálásáról szólna, pedig a felkérések
alapján egy-egy orvos kollégánk kapott teret, hogy elmesélje a
kezdetektôl milyen tapasztalatokra tett szert a kedvtelésbôl ûzött
fotózás során. E leírások illusztrálásaként a belsô borítón mindig
egy kiválasztott régi felvételüket reprodukáltuk. Hét alkalommal
jelent meg a fôszerkesztô által összeállított „Tudta-e ön, hogy…”
rovat, mely rövid, de érdekes közléseivel nagy olvasottságnak ör-
vendett, amire számos visszajelzésbôl következtethettünk.

Az „Orvostörténelem” rovatban 24, az „Orvostudomány”
rovatban 17, az „Irodalom”-ban 16 írás jelent meg, vagyis ezek
voltak a legtöbbször jelentkezô rovatok. Könyvismertetésre 13 al-
kalommal került sor. Igencsak nehezen különíthetôk el a „Képzô-
mûvészet” (10 cikk) és a „Mûvészet és medicina” rovat (7 cikk)
közlései. Interjúkra is volt példa, valamint olyan különleges írá-
sokra, melyek a „Feltalálók”, a „Meteorológia”, a „Nyelvmûve-
lés”, illetve a „Néprajz” rovatcím alá kívánkoztak.

A 2009-es év elején a kiadó sikeres elôfizetési akciót bonyolított
le a háziorvosok körében, melynek eredményeként megszaporo-
dott az alapellátásban dolgozó kollégák száma olvasóink között.
Ezt az örvendetes körülményt a lap szerkesztése is igyekszik fi-
gyelembe venni.

Továbbra is nyitva állunk minden kedves olvasó számára a
közlések tág tárgykörében. Küldjenek írásokat, hozzászólásokat!
Legyen a folyóirat egyben fórum is!

Jó szívvel kívánok a Szerkesztôbizottság nevében is mindenki-
nek boldogságban eltöltött karácsonyi ünnepeket és jó egészsé-
get, sok sikert az elkövetkezô 2010-es évre!

DR. GÖMÖR BÉLA

fôszerkesztô



Ha felütjük a Vámossy Zoltán és Mansfeld Gé-
za által 1924-ben írt Gyógyszertan tankönyvet,
vagy akár csak rápillantunk a tartalomjegy-
zékre, rádöbbenünk arra a hihetetlen fejlôdés-
re, amit a gyógyszeres terápia terén az orvos-
tudomány 85 év alatt elért. „A peripheriás
idegrendszerre ható szerek” fejezet „I. A moz-
gató idegvégzôdésekre ható szerek”, „II. Az
érzô idegvégzôdésekre ható szerek” és a „III.
A parasympathicus idegek végkészülékeire ha-
tó szerek” alfejezetekre oszlik. Érdekes, hogy a
szimpatikus idegvégzôdésekre és az adrenerg
receptorokra ható szerek alfejezet még nem sze-
repel a könyvben és a helyi érzéstelenítôket so-
rolják az érzôideg-végzôdésekre ható szerek
közé, melyekrôl ma már tudjuk, hogy hatásu-
kat az axonális vezetés és Na+ csatornák blok-
kolása révén fejtik ki.

Az érzôideg-végzôdésre ható fájdalomcsil-
lapító szerek a mai napig hiányoznak gyógy-
szerkincsünkbôl, analgetikumok címszó alatt
az opioid receptoron ható ún. kábító fájdalom-
csillapítókat, illetve a COX-gátlókat és parace-
tamolt magába foglaló nem kábító fájdalom-
csillapítókat találjuk. Mindkét csoport repre-
zentánsai már több mint száz éve állnak a
gyógyítás szolgálatában.

Mivel magyarázható, hogy máig hiányzik
az érzôideg-végzôdésekre ható fájdalomcsilla-
pítók fejezete? Elôször is azzal, hogy a múlt
század utolsó harmadáig kétséges volt, hogy
léteznek-e egyáltalán a Charles Sherrington ál-
tal feltételezett és 1906-ban „nociceptor”-nak
elnevezett fájdalmat keltô ingerek közvetítésé-
re specializálódott érzôideg-végzôdések. Az
1965-ben Ronald Melzack és Patrick Wall által
lefektetett és máig nagy elismerést kiváltott
ún. „kapukontroll”-fájdalom teória egyik
alappillére éppen az volt, hogy nociceptorok
pedig nincsenek (Science 150: 971).

A nociceptorok kétségtelen létezését csak a

C- és A-delta rosttartományú érzôrostokról
történô egyrost-elvezetés segítségével sikerült
az amerikai Ed Perlnek munkatársaival bizo-
nyítania. 1967-ben fedezték fel az A-delta me-
chanikai nociceptorokat (J. Physiol. [London]
190: 541), majd 1969-ben a velôtlen rostú affe-
rentáció döntô hányadát képezô C-polimodá-
lis nociceptorokat, melyeket a forró, mechani-
kai és kémiai ingerek egyaránt izgatják (J. Neu-
rophysiol. 32: 1025). Így végül csak a 70-es
évekre vált megalapozottá az a lehetôség,
hogy a perifériás szenzoros neuronok egyik
csoportjának farmakológiai gátlása fájdalom-
csillapító hatású vegyületek felfedezéséhez
vezethet. 

Közismert, hogy a vegetatív idegrendszerre
és a neurohumorális transzmisszióra ható
gyógyszerek felfedezésénél a kiindulópontot
olyan növényi hatóanyagok, mint a nikotin,
atropin, ergotamin vagy fizosztigmin hatás-
mechanizmusának elemzése képezte. A noci-
ceptorok farmakológiájának kibontakozásá-
ban hasonló meghatározó szerepet játszott –
már jóval a nociceptorok felfedezése elôtt – a
paprika csípôs anyagának, a kapszaicinnek a
farmakológiai vizsgálata. A kapszaicin élettani
hatásairól, lehetséges hatásmechanizmusáról
nemzetközi farmakológiai folyóiratban az elsô
közleményt Hôgyes Endre még 1878-ban kö-
zölte Kolozsvárról (Arch. exp. pathol. Pharma-
kol. 9: 117). Már ebben a közleményben felhív-
ta a figyelmet arra, hogy a szer viszonylag sze-
lektíven hat az érzôideg-végzôdésekre. Ez az
úttörô munka azonban teljesen visszhang nél-
kül maradt, és Hôgyes maga se folytatta kap-
szaicinkutatásait.

Több mint fél évszázad múltán Szegeden
egy érdekes, véletlen megfigyelés hívta fel
Jancsó Miklós figyelmét a kapszaicinre. A há-
borús évek után írta le ugyanis, hogy a hiszta-
min a reticulo-endothelialis rendszer élettani
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aktivátora, és ezt a tételét nagyon sok gyulla-
dáskeltô és irritáns hatású vegyület esetében
többek között azzal bizonyította, hogy hiszta-
min nagy dózisaival egéren és patkányon ki-
váltott deszenzibilizáció után a vegyületek ha-
tástalanokká váltak (Nature 1947, 160: 227).
Ezen irritáns vegyületek sorában használt
elôször kapszaicint, melyrôl eleinte azt hitte,
hogy potens hisztaminfelszabadító anyag (Or-
vosok Lapja 1947, 28: 1025). A hisztaminhoz ha-
sonlóan kapszaicinnel is ki lehetett váltani a
deszenzibilizációt. Hamarosan kiderült azon-
ban, hogy a hisztamindeszenzibilizációtól el-
térôen, pl. a kapszaicin szembe cseppentésével
kiváltott helyi deszenzibilizáció nemcsak a
hisztamin, hanem minden kémiai anyag fájda-
lomkeltô hatását kivédte, és egyértelmûen kü-
lönbözött a helyi érzéstelenítéstôl, mivel a tak-
tilis ingerek változatlanul hatásosak marad-
tak. A kapszaicindeszenzibilizációról írt felfe-
dezését nem sikerült Jancsó Miklósnak az Ex-
perientia folyóiratban publikálnia, ezért ezek-
rôl a korai kísérletekrôl csak a Magyar Életta-
ni Társaság ülésén tartott elôadásának pár so-
ros magyar nyelvû összefoglalója maradt
fenn. (Kísérl. Orvtud. 1949, Suppl. 15). A felfe-
dezés úttörô jellegét felismerve azonban to-
vább folytatta kísérleteit, és külön fejezetben
számolt be róluk, valamint a kapszaicin jelen-
tôségérôl és hatásmechanizmusáról kifejtett
véleményérôl német nyelven írt monográfiájá-
ban (Speicherung Stoffanreicherung im Retikulo-
endothel und in der Niere. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest, 1955). A gyulladással és a makromole-
kulák tárolásával kapcsolatos egyéb témái
után a kapszaicinkutatásait csak az 1960-as

években vette újra elô. Ez alatt az igen gyü-
mölcsözô periódus alatt, 1962-tôl 1966-ig – ko-
rai haláláig – közvetlen munkatársaként az én
feladatom volt az új módszerek beállítása,
idegfiziológiai sorozatkísérletek végzése a no-
cicepció, a neurogén gyulladás és a kapszaicin
hôszabályozásra kifejtett hatásairól. Sajnálatos
módon ezeket az eredményeket nem tudta
már külföldön publikálni, és csak halála után
egy évvel, az eredmények összesítése és kiegé-
szítése után került sor arra, hogy elsô ízben
megjelentessük a kapszaicinrôl és a neurogén
gyulladásról kapott eredményeket elismert,
lektorált nemzetközi folyóiratban (Jancsó, N.,
Jancsó-Gábor, A., Szolcsányi, J.: Br. J. Pharma-
col. 1967, 31: 138). Azóta ez a közlemény mér-
földkônek számít, és közel ezer hivatkozást
kapott, bár tíz évig jóformán senki sem idézte,
mivel az akkor divatos kutatási irányoktól tel-
jes mértékben eltért (1. ábra). Ennek illusztrálá-
sára egy összefoglaló értékelést említek, mely-
ben az érzôideg-végzôdések farmakológiájá-
ról szóló monográfiafejezet szerzôje a korábbi
kapszaicinkutatások, valamint egyéb, pl. ke-
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1. ábra. A kapszaicinnel foglalkozó közlemények számának
alakulása 1967-tôl 40 éven át 

2. ábra. A Nature 1997-es száma, melyben a kapszaicinreceptor
klónozása megjelent



ringési kemoreflexekkel kapcsolatos eredmé-
nyek részletes ismertetése és értékelése után
összefoglalóul azt a következtetést vonta le,
hogy a téma nem teljesen „ezoterikus” (Smith,
C. M.: in Burger, A. (ed.): Drugs Affecting the
Peripheral Nervous System. Marcel Dekker,
New York, 1967, 521–573). A kétkedés falát so-
káig az olyan lapokban, mint a Br. J. Pharmac.,
J. Physiol. (London), Nature 1971-ig megjelent
közleményeink sem tudták áttörni. Számomra
kezdetben nyitott kérdés maradt, hogy vajon
milyen módon lehetne meggyôzô bizonyíté-
kot találni arra, hogy a kapszaicin szelektíven
csak a fájdalomérzô idegvégzôdésekben (noci-
ceptorokban) kifejezôdô specifikus targetmo-
lekulán fejti ki hatását, és így alkalmas vezér-
molekula a gyógyszerkutatásban. Egyes korai
kapszaicinkutatások, elsôsorban a kapszaicin-
deszenzibilizáció tartós-irreverzibilis jellege,
majd késôbb az újszülött kori patkányok elô-
kezelését követôen az érzôdúcsejtek B-típusú
neuronjainak sejtpusztulása más elképzelést
támogattak. A kapszaicint sokan olyan neuro-
toxinnak tartották, mely csupán mint kísérle-
tes tesztanyag nyit új lehetôségeket. Így nagy
visszhangot váltott ki, mikor Jessell és munka-
társai 1978-ban kimutatták, hogy a P-anyag –
mely gyulladáskeltô hatású szenzoros neuro-
peptid – kapszaicin-elôkezelést követôen csak
a szenzoros neuronok raktáraiból ürül ki, más
neuronokból viszont nem. Késôbb kiderült,
hogy a kapszaicin a P-anyagon kívül a szoma-
tosztatint és kalcitoningén-rokon peptidet
(CGRP) is csak az érzôneuronokból szabadítja
fel, tartósan gátolva ezt követôen tárolásukat.
Ezt a „szenzoros neurotoxin”-hatást pl. úgy
magyarázták, hogy a kapszaicin a membrán-
károsító hatása folytán ioncsatornák képzôdé-
sét váltja ki (Buck, S. H., Burks, T. F.: Pharma-
col. Rev. 1986, 38: 179). 

Kísérletes eredményeim alapján már 1975
óta a fenti koncepcióval ellentétes véleményt
hangoztattam, mely szerint ez a csípôs anyag
specifikus farmakológiai receptoron, ún. „kap-
szaicinreceptor”-on hatva izgatja és blokkolja
a C-polimodális nociceptorokat, és e neurono-
kon toxikus hatást csak nagyobb dózisok vál-
tanak ki. A legmeggyôzôbb számomra az az
önkísérlet volt, melyben nyelvemet deszenzi-
bilizáltam 1%-os kapszaicinoldat segítségével.
A pontos pszichofizikai érzetvizsgálatok egy-
értelmûen igazolták, hogy csak az égetô, csí-

pôs fájdalmat kiváltó kémiai anyagok hatása
és a melegérzet csökken vagy blokkolódik, de
az egyéb receptorok, pl. ízérzô vagy hidegre-
ceptorok kémiai ingerlékenysége változatlan
marad. Az eredeti kapszaicinérzékenység 1-2
nap alatt visszatért, jelezve a blokkolás funkci-
onális jellegét. A hatás specificitását bizonyí-
totta a paresztézia teljes hiánya és a változat-
lan taktilis diszkriminációküszöb. Így semmi
jele nem volt annak, hogy a jelentôs és szelek-
tív szenzoros blokkolást neurotoxikus hatás
kísérné. Kapszaicinanalógok szerkezet-hatás-
vizsgálata alapján fogalmaztam meg elsô íz-
ben a „kapszaicinreceptor” létezését és a ké-
miai kötôhelyek jellegzetességeit. Elektrofizio-
lógiai bizonyítékaim pedig már ekkor a poli-
modális nociceptorok szelektív izgatására
szolgáltattak bizonyítékot a C-rost populáción
belül (Szolcsányi, J., Jancsó-Gábor, A.: Arznei-
mittel-Forschung 1975, 25: 1877; 1976, 26: 33;
Szolcsányi, J. J.: Physiol. [Paris] 1977, 73: 251).

A 80-as évek végén a Sandoz gyógyszergyár
Londonban a University College mellett egy
gyógyszerkutató intézetet hozott létre
Humphrey Rang és Stuart Bevan vezetésével,
melynek egyik fô célkitûzése volt a kapszai-
cinreceptor-antagonista gyógyszerjelölt kifej-
lesztése. Az intézetnek három évig voltam ta-
nácsadója, és közös közleményünkben jelent
meg az elsô bizonyíték arról, hogy a kapszai-
cin és egy másik, még potensebb növényi csí-
pôs anyag, a reziniferatoxin „single patch”
mérések alapján a kapszaicinérzékeny neuro-
nok plazmamembrájának egy új típusú kati-
oncsatornáját nyitja meg (Bevan, S., Szolcsá-
nyi, J.: Trends Pharmacol. Sci. 1990, 11: 330). En-
nek a kapszaicin-receptor/ioncsatornának a
klónozása azonban Londonban sikertelen ma-
radt.

Forradalmi áttörést és a kapszaicinnel fog-
lalkozó közlemények kiugró emelkedését
eredményezte, mikor 1997-ben sikerült David
Julius munkacsoportjának San Franciscóban a
„kapszaicinreceptort” klónozni (Caterina, M.
J. et al.: Nature 389: 816) (2. ábra). Ezáltal nyílt
meg ugyanis az út a gyógyszergyárak elôtt,
hogy a receptort kifejezô sejtvonalakon nagy
hatékonyságú gyógyszerkutatási sorozatvizs-
gálatokat (High Throughput Screening, HTS)
indítsanak. Csakhamar létrehozták a kapszai-
cinreceptorgén-hiányos (knockout) egereket is
(3. ábra). Rendkívül izgalmas új fejezetet nyi-
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tottak ezek a felfedezések a neurobiológiai
alapkutatások terén is. Kiderült, hogy a kap-
szaicinreceptor olyan kationcsatorna, mely
43 °C-nál forróbb ingerrel, protonokkal, gyul-
ladáskeltô lipoxigenáz-metabolitokkal egya-
ránt direkt módon izgatható, és a bradikinin és
a prosztaglandinok az ioncsatorna szenzitizá-
cióját idézik elô. Így a kapszaicinreceptor,
mely génstruktúrájának analógiája alapján a
Transient Receptor Potential Vanilloid 1
(TRPV1) elnevezést kapta, valójában olyan
„nociszenzor” funkciójú membránprotein,
mely a sherringtoni értelemben vett nocicepci-
ót molekuláris szinten képes integrálni, és így
a fájdalomkeltô ingereket a központi ideg-
rendszerhez továbbítani. Csakhamar egész
TRP hôérzékelô ioncsatorna-családot is sike-
rült klónozni. Így az 50 °C fölötti forró inge-
rekkel aktiválható, de kapszaicinre nem érzé-
keny TRPV2-t, a hideg fájdalomingerekkel,
mustárolajjal, változatos struktúrájú reaktív ir-
ritánssal izgatható másik integratív memb-
ránprotein/ioncsatornát (TRPA1), a mentollal
és hideg ingerekkel megnyitható TRPM8 ion-
csatornát, valamint a mérsékelt hôingertarto-
mányra válaszoló TRPV3 és TRPV4-et. Így az
ioncsatornák klasszikus felosztása ligandfüg-
gô, illetve feszültségfüggô csoportra egy har-

madikkal bôvült, mely eltérô jellegzetességei
miatt az elsô kettô közé nem sorolható (Szol-
csányi, J.: Brit. J. Pharmacol. 2008, 155: 1142). Az
ígéretes targeten ható kutatási irány reményé-
ben több TRPV1-antagonista vegyület van je-
lenleg fejlesztés alatt humánvizsgálatokban, és
több mint 55 gyógyszergyár eddig szinte pél-
da nélküli összeget (mintegy 1 milliárd USD)
költött preklinikai és klinikofarmakológiai
vizsgálatokra (Gavva N. R. Trends Pharm. Sci.
2008, 29: 550). 

A hazai kapszaicinkutatások hosszú útja te-
hát ígéretes új fejezeteket nyitott a farmakoló-
giában, de legalább annyira jelentôs új irányo-
kat indított el a perifériás idegrendszeri szabá-
lyozás terén is. Írásom témakörét és terjedel-
mét meghaladta volna, ha minden ígéretes
irányra kitértem volna. Így pl. arra az izgal-
mas aspektusra, hogy a kapszaicin receptorát
kifejezô érzôideg-végzôdések szenzoros-effe-
rens kettôs funkcióval rendelkeznek. Idegsza-
bályozó szerepük tehát eltér a csak afferens
vagy efferens válaszok kiváltására specializá-
lódott perifériás idegvégzôdésekétôl. A kap-
szaicin receptorán ható, terápiásan felhasznál-
ható gyógyszer bevezetésére a jelenlegi széles
körû gyógyszerfejlesztési aktivitás miatt vár-
hatóan már a közeljövôben sor kerülhet, de
igazi áttörésre még várni kell, és buktatókra
még lehet számítani. Ezeknek a kutatásoknak
azonban a tágabb perspektívái még jelentô-
sebbek. A kapszaicin segítségével ugyanis
megnyílt az út a nociceptorok farmakológiája
elôtt, és ezen a kapszaicinre érzékeny neuron-
populáción – mely kitüntetett szerepet játszik
a gyulladásos fájdalom közvetítésében – to-
vábbi potenciális gyógyszertargeteket sikerült
feltárni, melyek újabb és újabb gyógyszerfej-
lesztési lehetôségek elôtt nyitottak utat, és tár-
tak fel izgalmas új idegszabályozási mecha-
nizmusokat.

DR. SZOLCSÁNYI JÁNOS

7

2009/4 MediArtE X K L U Z Í V

3. ábra. A Science 2000-ben

„Mi az Egyesült Államokban azt hisszük, gyakorlatilag mindenünk megvan. Dúská-
lunk, de semmink sincs, és mindig többet akarunk. Hogy az anyagi sikert elérjük –
mert mifelénk mindent abban mérnek –, mindent föladunk. Életünk célja az anyagi
javak utáni hajsza lett, nem maga az élet élvezete.”

(Marlon Brando)



Ott áll bronzban öntött képmá-
sa hátam mögött, a tévé mel-
lett. A szobor modellje immá-
ron több mint kétezer, maga a
kis szobor több mint 100 éves,
és kb. hatvan évig díszítette
egy falusi patika hasonlóan
öreg pultját. 2000-ben – az Aes-
culap-kígyó éve volt – egy né-
met orvosi folyóiratban levél-
ben fejtettem ki abbéli vélemé-
nyemet, miért tekeredik az én
Aesculapiusom botján a kígyó
jobbra, bár tudott, hogy a kí-
gyók a balra tekeredést ked-
velik. Utána kaptam néhány le-
velet, amelyben a levélírók vá-
sárlási szándékukat fejezték ki.
Vannak dolgok, amelyektôl az
ember nem tud megválni. Ilyen
az én Aesculap-szobrom is. 

Jó társaságban érezhetem
magamat, nemde? Különösen,
amikor arról olvasni, hogy né-
hány beteg itt-ott kellemetlen
tapasztalatokat szerez, vagy az
orvossal, vagy pedig az egészségügyi rend-
szerrel, vagy pedig mindkettôvel. Aesculapius
okán azonban másról akarok most szólni, és-
pedig az orvosok szülôföldrôl való elvándor-
lásáról. Ahol körorvos voltam ifjú koromban,
éveken keresztül nem volt orvos, az utak jár-
hatatlanok voltak, közmûvesítés ma sincs. Ál-
talános jelenséggé vált, hogy a hajdani „béke-
tábor” országaiból egyre több orvos a kiván-
dorlás útját választja. 

Aztán segítségemre jött Csíkszentmihályi
Mihály1, aki társaival azt vizsgálta, ki, mikor
és milyen körülmények között végez jó mun-
kát (good work), amit megtettek a könyvük cí-

méül is. Na mármost, az általuk
megkérdezetteknél nem kellett
az alulfizetettség fogalmát is te-
kintetbe venniük, hiszen a világ
civilizált helyein ugyan nem is-
merik az orosz közmondást –
„Ingyen csak a szalonna van az
egérfogóban” –, de ennek szelle-
mében járnak el. S ha valaki azt
gondolná, hogy az orvosok el-
vándorlása a jobban fizetô he-
lyekre a globalizáció találmánya,
akkor egy pár sorban említés tör-
ténik arról, hogy 2000 évvel ez-
elôtt a görög orvosok átvándo-
roltak a Római Birodalomba. Kö-
zöttük legnevezetesebb a Perga-
monban született Galenus2, aki
Marcus Aurelius orvosa lett. Va-
lószínû nem a jobb fizetség lehe-
tett az elvándorlás meghatározó
oka, habár maga Galenus úgy
mondotta, hogy Rómában az or-
vos gazdag lesz, a jogász pedig
rangot szerez. A birodalom szel-
leme lehetett mértékadó a kiván-

dorlásban. Ebben az új, római környezetben
alkotta meg Galenus az orvostörténelem szá-
mára el nem évülô mûveit. Korunk számos ki-
vándoroltja fellelhetô a Nobel-díjasok lajstro-
mán, de szép számban vannak választott ha-
zájukban a „csak” elismert szakemberek és
professzorok is. 

Van azonban Csíkszentmihályi professzor
és munkatársai felméréseiben egy ugyancsak
elgondolkoztató megállapítás, amit a vizsgála-
ti módszer alapján nem lehet kétségbe vonni,
nevezetesen: a megkérdezett orvosoknak csu-
pán 10%-a (írd és mondd: tíz százalék!) tekin-
ti orvosi tevékenységét hivatásnak. Ez már
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Aesculapius társaságában

„Az orvosok is csak emberek. 
Ideális esetben.”

(Werner Mitsch)



csak azért is elgondolkodtató, mivel Csík-
szentmihályi 1992-ben megjelent könyvében3

egészen más képet kap az olvasó ezzel kapcso-
latosan. Nem spekuláció, hanem logikus ok-
nyomozás, ha kijelentenénk, a globalizáció
nagymértékû anyagiasságot váltott ki, amit
hol vadkapitalizmusnak, hol elembertelene-
désnek szokás titulálni. Aki idôs, aki beteg, aki
szegény, aki nem szép, arra nincs szüksége
senkinek. Mehet. Igaz, lassan nemigen van
már hová. 

Ha egy orvos nem tekinti hivatásnak min-
dennapi munkáját, egyetlen lehetôség marad a
jobb belátásra: ha maga az orvos is egyszer
kórházi ágyon, betegként kiszolgáltatottan,
vízszintes helyzetbôl kénytelen szemlélni a vi-
lágot. Ezt a tényállást már Montaigne is leírta:
„És ezért állítja a gyógyászat tudománya is,
hogy a tapasztalat a gyógyítás próbaköve. Te-
hát Platón jogosan mondotta, egy valódi orvos
szükségszerûen át kell, hogy essen minden
olyan betegségen, amelyet meg akar gyógyíta-
ni, és végig kell járnia azokat a véletleneket és
minden olyan körülményt, amely alapját képe-
zi ítéletalkotásának… Valójában csak ilyen or-
vosra bíznám magamat. A többiek ugyanis úgy
bánnak velünk, mint azok, akik ülnek egy
olyan asztal mellett, amelyikre tengereket, szir-
teket és kikötôket festettek, és egy hajó modell-
jét nagy biztonsággal körbesétáltatják. Ha pe-
dig valódi esettel állnak szemben, azt sem tud-
ják, hol kezdjék.”4 Novalis5 pedig így véleke-
dett: „Minden betegség egy zenei probléma – a
gyógyítás a zenei feloldás. Minél rövidebb és
teljesebb a feloldás – annál nagyobb az orvos
tehetsége.” Ez pedig az ars medici – a gyógyí-
tás mûvészetének költôi elvonatkoztatása.

*
Miért távoznak az orvosok saját hazájukból? A
pénzért! Errôl lehet értekezést írni, de a végsô
és tömör ok végül is ezzel az egyetlen szóval
nevezhetô meg. Hogy ez sem egyéb, mint a
globalizáció részjelensége, nos, ez sem képez-
heti vita tárgyát. Haszontalan idôtöltés lenne
errôl tovább beszélni.

Amirôl viszont érdemes befejezésül pár szót

szólni, az Novalis, a német romantika fiatalon
elhunyt költôjének elôbb idézett gondolata.
Vége az ars medici fogalmának! Így, röviden
és tömören! Megölte, kiirtotta az EBM (Ev-
idence-based Medicine), aminek az ad absur-
dum gyakorlása tulajdonképpen a pénzbevé-
tel leghathatósabb módszere. Félreértés ne es-
sék, olyan vizsgálati lehetôségekkel rendelke-
zünk manapság, amelyeknek tulajdonképpen
hibátlan munkát kellene lehetôvé tenniük. A
mindennapok azonban mást mutatnak, a sú-
lyos hibák és tévedések száma ezáltal sajnos
nem csökkent. Ez a három betû olyan pajzsot
kínál, ami mögött kis fantáziával minden el-
képzelhetô vizsgálatot meg lehet okolni, ami
végül is a pénzbevételben csapódik le. A pa-
raklinikai vizsgálatok esetében is érvényes a
régi axióma: a legnagyobb kontraindikáció az
indikáció teljes hiánya. De maradéktalanul ér-
vényes a medicínára is: „Az egyre fokozódó
technikai megvalósítások paradoxális módon
együtt járnak az emberi fantázia és intelligen-
cia hanyatlásával.”6

Bizonyára sok pro és kontra lenne itt tovább.
De nem folytatom.

Uram, lovaink fáradtak, magunkra is ráfér
immáron a pihenô.
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„Nem lehet megoldani a problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, mint amivel
csináltuk ôket.” (Einstein)



Az elsô nemzetközi gyógyfürdôügyi szerve-
zet, a Verein der Kurorte und Mineralquellen-
interessenten Deutschlands, Österreich-Un-
garns und der Schweiz (amely egészen az elsô
világháborúig létezett) 1883-as megalakulását
megelôzôen egyetlen országos jelleggel bíró
nemzeti szervezet mûködött, az 1878-ban ala-
pított, berlini székhelyû Balneologische Ge-
sellschaft.

Magyarországon nagy lendülettel fejlôdtek
a fürdôk a XIX. század második felében. A Ma-
gyar Királyi Orvosegyesület tekintettel arra,
hogy igen sok tagja érdeklôdött a balneológia
elméleti és gyakorlati vonatkozásai iránt,
1882-ben külön balneológiai szakbizottságot
hozott létre. Még ugyanebben az évben önálló
kongresszust tartottak a fürdô- és forrástulaj-
donosok. A kongresszus résztvevôi mûszaki
és jogi szakemberek bevonásával részletes ja-
vaslatokat dolgoztak ki a források védelmére.
A javaslat számos elemét a következô évben
megalkotott vízjogi törvényben figyelembe
vették.

1889-ben a Balneológiai Szakbizottság dr.
Tauffer Vilmos professzor személyében új el-
nököt választott, aki már ez elsô hivatalos
összejövetelen javasolta, hogy a gyógyfürdôk
fejlesztése, a gyógyvizek védelme, az eredmé-
nyesebb gyógyító munka érdekében alakuljon
egy olyan tudományos egyesület, amely az
összes, a gyógyfürdôkkel foglalkozó szakem-
ber számára nyitott, és lehetôséget teremt az
összehangolt munkára.

Az új egyesület hamarosan létre is jött „A
Magyar Szent Korona Országainak Balneoló-
giai Egyesülete” néven, alapszabályát a bel-
ügyminiszter 1891. július 26-án hagyta jóvá.
Az egyesület, amely az elsô világháború után
Országos Balneológiai Egyesület, jelenleg pe-
dig Magyar Balneológiai Egyesület néven 118
éve mûködik, az elôbbiekben említett német
társaság után a második legrégebbi ilyen nem-
zeti szervezet a világon.

Az elsô világháborúig töretlen volt a fejlô-

dés, azt követôen is csak átmeneti megtorpa-
nás mutatkozott. 1922-ben az Országos Balne-
ológiai Egyesület mellett, amely széles körû
tevékenységet folytatott, megalakult a Buda-
pest Fürdôváros Egyesület, melynek elnökévé
a Habsburgok magyar ágából származó dr. Jó-
zsef Ferenc fôherceget választották. A fôvárosi
szervezet létrehozását az indokolta, hogy a vi-
lágháborút követô területváltozások miatt
egyértelmûen Budapest – amelynek helyén
már a római korban is jelentôs fürdôkkel büsz-
kélkedô nagyváros, Aquincum állt – lett a ma-
gyar fürdôélet központja.

A század húszas-harmincas éveiben számos
tudományos kongresszust, szakmai összejö-
vetelt tartottak Budapesten. Ezek közül ki-
emelkedô jelentôségû volt az a konferencia,
amelyet 1929 októberében az ISMH (Inter-
national Society for Medical Hydrology) közö-
sen szervezett Európa vezetô reumatológusai-
val. Ezen a kongresszuson jelentették be a
Nemzetközi Reumaellenes Liga, azaz az ILAR
(International League Against Rheumatism)
megalakulását. Az ILAR alapszabály-terveze-
tét dr. Jan van Breemen amszterdami egyetemi
tanár ismertette – akit a szervezet titkárává vá-
lasztottak –, az elnök pedig prof. Fortescue-
Fox (Nagy-Britannia) lett.

Az ezt követô években egyre követelôbben
jelentkezett az az igény, hogy az ISMH mellett
jöjjön létre egy olyan nemzetközi szervezet,
amely az orvosi tevékenységen túlmutatva a
gyógyfürdôügy minden területével foglalko-
zik.

1937 tavaszán József Ferenc fôherceg kezde-
ményezésére a magyar szakemberek, illetve
hatóságok megkeresték a legkülönbözôbb or-
szágok nemzeti fürdôegyesületeit és hivatalos
szerveit azzal a javaslattal, hogy még ugyan-
azon év ôszén tartsanak Budapesten gyógy-
fürdôügyi kongresszust, amelynek során meg
kellene alakítani egy nemzetközi gyógyfürdô-
ügyi szövetséget. A javaslat rendkívül kedve-
zô fogadtatásra talált, az 1937. október 7–14.
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A Magyarországon alapított nemzetközi
gyógyfürdôügyi szövetség története



között megrendezett kongresszuson 30 or-
szágból 342-en vettek részt. A szakmai részt-
vevôk mellett 22 ország kormánymegbízottal
is képviseltette magát, jelen voltak hat nem-
zetközi szervezet, köztük a Népszövetség, a
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) és a
Nemzetközi Kórházszövetség képviselôi is. A
vendéglátó Magyarországon kívül a legnépe-
sebb delegációkkal Ausztria, Belgium, Cseh-
szlovákia, Németország és Svédország vett
részt, Európán kívül Egyiptom, az USA, Japán
és Chile képviseltette magát.

A kongresszus programja október 7-én dél-
ben ismerkedési fogadással, közös ebéddel
kezdôdött az újonnan épített margitszigeti
Gyógyhelyi Kaszinóban. Délután a vendégek
budapesti városnézésen vettek részt.

A hivatalos program október 8-án délelôtt
1/211 órakor kezdôdött a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia dísztermében tartott ün-

nepélyes megnyitóval. Ezt követôen a
Lukács gyógyfürdô megtekintése és az új
gyógyvízivócsarnok átadása következett.

Délután tudományos elôadások voltak,
este díszelôadás az Operában, melyet a
belügyminiszter fogadása követett. Októ-
ber 9-én szombaton kora reggeltôl csak-
nem estig folytak a tudományos elôadá-
sok, a napot pedig a fôpolgármester va-
csorája zárta. 10-én vasárnap a résztve-
vôk különvonattal a Balatonhoz utaztak.
A hétfôi nap (október 11.) teljes egészében
a tudományos üléseké volt. Késô délután
került sor a Nemzetközi Gyógyfürdô-
ügyi, Klimatológiai és Tengergyógyászati
Szövetség (Fédération Internationale des
Stations Balnéaires, Climatiques et Mari-
times, németül Internationale Vereini-
gung von Heilbädern, Klimakurorten
und Seebädern) megalakulására.

A hivatalos program befejezését kétna-
pos észak-magyarországi autóbuszos ki-
rándulás követte, melynek keretében a
résztvevôk, többek között, a nem sokkal
korábban klimatikus gyógyhellyé nyilvá-
nított Lillafüredet keresték fel.

A tudományos kongresszus munkája
három szakbizottságban folyt: orvosi,
gazdasági-idegenforgalmi-jogi, valamint
mûszaki bizottságban.

Az elôadások a gyógyfürdôkezelések
szakmai feltételeivel, a gyógyfürdôintéz-

mények szervezésével, a gyógyhelyi diétás ét-
keztetéssel, a gyógyfürdôkezelések szociális
vonatkozásaival, a rádiumemanáció belégzé-
sének hatásával, az iszap-elôkészítéssel, a
gyógyfürdôk szellôzô berendezéseinek terve-
zésével, a reklámmal, a gyógyfürdôintézmé-
nyek szezonalitásának elkerülésével és még
sok egyéb kérdéssel foglalkoztak.

A kongresszussal egy idôben nemzetközi
balneológiai továbbképzô tanfolyamot is szer-
veztek, ahol olyan ismert szaktekintélyek tar-
tottak elôadást, mint prof. Besançon (Francia-
ország) vagy prof. Messini (Olaszország).

A kongresszus idején a szervezôbizottság 30
nemzetközileg ismert képes napilap, illetve fo-
lyóirat szerkesztôit is vendégül látta, akik a tu-
dományos programokon és szakmai kirándu-
lásokon egyaránt részt vettek, és tapasztalata-
ikról lapjaikban beszámoltak. Ez nemcsak Bu-
dapestnek, illetve a magyar gyógyhelyeknek
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jelentett igen hatásos propagandát, hanem
nemzetközileg is felhívta a figyelmet a gyógy-
helyek és fürdôk fontosságára.

Természetesen a hazai országos jelentôségû
és helyi lapok is bô terjedelemben számoltak
be a kongresszus eseményeirôl. A számos
publikáció közül, érdekességként egyet szeret-
nék bemutatni, amelyik a Balatonfüred címû
„Keresztény magyar politikai gazdasági heti-
lap” 1937. október 16-i (XVIII. évfolyam, 42.
sz.) számában jelent meg. Figyelmemet nem a
kongresszusi vendégek látogatásáról szóló be-
számoló ragadta meg, hanem a lap vezércikke,
amely reálisan taglalja a közelgô világháborús
veszélyt.

A nemzetközi szövetség megalakulásának
jelentôségét és szükségességét dr. Nagy Emil,
volt magyar igazságügy-miniszter fejtette ki,
majd a Belga Királyi Kormány képviseletében
C. Verhaeghen de Naeyer határozati javaslatot
terjesztett elô arra vonatkozólag, hogy a kong-
resszus mondja ki a nemzetközi fürdôszövet-
ség megalakulását azzal, hogy a szövetség
székhelye Budapest legyen. A javaslat alátá-
masztására prof. dr. H. Vogt, a Reichsanstalt
für das Deutsche Bäderwesen igazgatója a kö-
vetkezôket mondotta:

„… Egyetlen város sem tarthat igényt erre több
joggal, mint Budapest, amelyet a természet pazar
bôkezûséggel halmozott el kitûnô hatású gyógyvi-
zekkel, páratlan természeti szépségekkel, amellett
Budapestet magas orvosi felkészültsége, gyógyin-
tézményeinek kitûnô felszerelése, a tudományos
kutatás magas színvonala méltóvá teszi, hogy a
gyógyfürdôk nemzetközi ügyeit innen intézzék…”

A javaslat elfogadása mellett szólt Rebucci
olasz kormánykiküldött, a francia delegáció
vezetôje, dr. L. Pouget, a British Spa Federati-
on nevében Mr. Woodmansey, valamint a
négy, Magyarországgal határos ország, Auszt-
ria, Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia
képviselôje is.

Ezt követôen a kongresszus résztvevôi egy-
hangúlag kimondták a nemzetközi szervezet
megalakulását, és a szervezet elnökévé dr. Jó-
zsef Ferenc fôherceget választották meg, fôtit-
kárrá pedig dr. Szviezsényi Zoltánt, a buda-
pesti kongresszus szervezôbizottságának el-
nökét.

Majd az alábbiakban szó szerint idézett ha-
tározat elfogadására került sor:

„A Budapesten október hó 7-tôl 14-ig terjedô
idôben összeült kongresszus a fürdôk elsô
Nemzetközi Kongresszusa.

A kongresszus, amelyen 342 delegátus és 6
nemzetközi szövetség képviselôje vett részt,
elhatározta, hogy megalakítja a Gyógyfürdôk,
a Klimatikus és Tengerparti Üdülôhelyek
Nemzetközi Szövetségét. A Nemzetközi Szö-
vetség állandó székhelye Budapest.

A kongresszus ideiglenes bizottságot alakít,
amelynek a részt vevô 30 állam egy-egy képvi-
selôje a tagja. Ez a bizottság dr. vitéz József Fe-
renc királyi herceg, az elsô Nemzetközi Fürdô-
ügyi Kongresszus elnökének meghívására
1938. évben, húsvét táján Budapesten ülésezik.

A bizottság megbízást kap arra, hogy a
Nemzetközi Szövetség végleges alapszabálya-
it megalkossa.

A kongresszus elhatározza, hogy a legköze-
lebbi kongresszust 1938-ban Németországban
fogja megrendezni. 1938 után a kongresszus
kétévenként ülésezik.

A kongresszus felkéri Franciaországot az
1940-ben és Olaszországot az 1942-ben tartan-
dó kongresszus megszervezésére.”

A kongresszus október 12-én délelôtt tartot-
ta ünnepélyes záróülését a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia dísztermében. A felszólaló
külföldi delegátusok meleg szavakkal mond-
tak köszönetet József Ferenc fôhercegnek és
Szviezsényi Zoltánnak, a szervezôbizottság el-
nökének a kongresszus nagyszerû megszerve-
zéséért. Dr. Pouget, a francia kormány képvi-
selôje hangoztatta, hogy a résztvevôk hazatér-
ve mind országuk nagyközönsége, mind kor-
mányai felé szócsövei lesznek a Budapesten
elhatározott törekvéseknek. Prof. Copeman, a
brit delegáció vezetôje annak kiemelkedô fon-
tosságát hangsúlyozta, hogy az új szövetség
megalakulása döntô lépés a világ gyógyfürdô-
inek, illetve gyógyfürdôkkel foglalkozó szak-
embereinek tartós együttmûködése felé.

A kongresszus dr. József Ferenc zárszavával
ért véget, melyben köszönetet mondott a szer-
vezôknek, a támogatóknak, valamennyi részt-
vevônek és az ôket delegáló kormányoknak és
szakmai szervezeteknek.

A kongresszus befejezése után lázas munka
kezdôdött az alapszabály véglegesítése érde-
kében. Az elôbbiekben ismertetett határozat 4.
pontja nem az eredeti formában valósult meg,
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hanem kisebb csoportokban végzett szakmai
konzultációk, illetve levelezés útján.

A szövetség II. kongresszusára 1938. szep-
tember 22. és 28. között Berlinben és Bad Nau-
heimben került sor. A kongresszus hivatalos
szervezôje a Birodalmi Idegenforgalmi Hiva-
tal volt.

25 országból 336-an vettek részt a kong-
resszuson, köztük 183-an Németországból. A
népesebb delegációk a következôk voltak: a
magyar (37 fô), a jugoszláv (16 fô), a lengyel
(13 fô) és a svéd (7 fô). Új tagként Bulgária kért
és kapott felvételt a szervezetbe.

Ezúttal a Gazdasági Bizottságtól függetlenül
ülésezett a Jogi és a Reklám-Propaganda Bi-
zottság. Elôbbinek fô témái: az alapszabály
elemzése, az egyes tagországok gyógyfürdôü-
gyi jogszabályainak összehasonlítása, vala-
mint a szövetség esetleges szerepe a joghar-
monizációban. Utóbbi a gyógyhelyek és
gyógyfürdôk tudományos propagandájával
foglalkozott. A Gazdasági Bizottság az egyes
gyógyhelyi igazgatóságok árképzése egysége-
sítésének lehetôségét vizsgálta. Az Orvosi Bi-
zottság a gyógyhelyi táplálkozási szokásokról
és a diétáról tárgyalt. A Mûszaki Bizottság na-
pirendjén a következô fôbb témák szerepeltek:
a gáztartalmú vizek melegítése, az agresszív
vizek anyagkárosító hatása elleni védekezés, a
magas hômérsékletû vizek energiájának fûtési
célú hasznosítása.

1939. június 5-10-ig rendkívüli kongresszust
tartott a szövetség Belgiumban, Liége-ben, a
Nemzetközi Vízügyi Kiállításhoz kapcsolódó-
an. A világháború fenyegetô közelsége dacára
is eredményes szakmai munkát végeztek, az
egyes országok közötti feszültség nem volt
érezhetô a résztvevôk egymás közötti kapcso-
latában. A részvétel azonban már kevesebb or-
szágra szorítkozott, a vendéglátó Belgiumon
kívül Franciaország, Lengyelország, Luxem-
burg, Magyarország, Németország, Olaszor-
szág és Svájc volt jelen. A résztvevôk javasol-
ták, hogy a jövôben a szervezet csak Európára
korlátozza tevékenységét.

Az 1940-ben Párizsba tervezett kongresszus
a háborús események miatt elmaradt.

1942-ben, ugyancsak a háború miatt, elôször
1943 októberére halasztották az olaszországi
kongresszust és küldöttgyûlést. Ez elôrelátha-
tóan egy csonka összejövetel lett volna, mert
csak a Németországgal szövetséges országok

és Svájc, esetleg Svédország vett volna részt. A
háborús cselekmények, a szövetségesek part-
raszállása, az ország kettészakadása, majd
Mussolini bukása ezt is meghiúsították.

Az utolsó kongresszusra 1944 januárjában
Pozsonyban került sor. Ezen csak Bulgária,
Horvátország, Magyarország, Németország,
Olaszország, Románia és Szlovákia vett részt.
Az orvosi elôadásokat Pöstyénben tartották, a
többit Pozsonyban. A résztvevôk felvetették
egy könyv kiadásának szükségességét, amely
a tagországok gyógyhelyeit, valamint az otta-
ni kezelések javallatait és ellenjavallatait is-
mertetné. A javaslatból természetesen semmi
sem valósult meg.

A háború 1944 tavaszára Közép-Európát is
elérte, és a szövetség, jóllehet feloszlatását
nem mondta ki, megszüntette mûködését.

Három évvel késôbb, 1947-ben a Prágában
tartott nemzetközi gyógyfürdôügyi kong-
resszuson vetették fel a résztvevôk a szervezet
újraélesztésének szükségességét, amire még
ugyanezen év július 26-án Svájcban sor is ke-
rült, ahol megalakult a FITEC (Fédération In-
ternationale du Thermalisme et du Climatis-
me), amely struktúrájában, mûködésében, de
mindenekelôtt célkitûzéseiben megôrizte rö-
vid életû, de igen eredményes elôdjének ha-
gyományait.

A FITEC 2002 óta FEMTEC (Fédération
Mondiale du Thermalisme et du Climatisme)
néven mûködik tovább, utolsó kongresszusát
és küldöttgyûlését 2008 decemberében Kíná-
ban rendezték meg.
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A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlôségéért
Közalapítvány (FSZK) a legnagyobb segítô
hálózatot építette föl az országban. A közala-
pítvány által támogatott szolgáltatók a látás-,
hallás-, mozgássérültekkel, értelmi sérült sze-
mélyek rehabilitációjával foglalkoznak, céljuk
a mindennapos tevékenységek megtanítása, a
társadalmi integráció. A közalapítvány szeret-
né, ha az orvosok többet tudnának az FSZK
országos rehabilitációs központjainak tevé-
kenységérôl, hogy a hozzájuk forduló betegek
számára is ajánlhassák a mindennapi életbe és
– ha igényük van rá – a munka világába visz-
szautat jelentô szolgáltatásokat: a segédeszkö-
zök használatától a közlekedéstanításon át a
számítógépes ismeretek oktatásáig. 

A „Szembetegségek megelôzésérôl és a lá-
tássérült személyek rehabilitációjáról” címû
elemzéssel 2009 júniusában fel kívántuk mér-
ni, hogy milyen arányban jutnak el a betegek a
szemész szakorvosokhoz, illetve a szakembe-
rek milyen kapcsolatban állnak az FSZK által
koordinált elemi és foglalkozási rehabilitációt
végzô regionális központokkal.

A válaszoló magyar szemészek szerint az
országos szûrôhálózat mûködtetése és a lakos-
ság felvilágosítása évente 1200–1800 ember lá-
tását mentené meg (hazánkban évente 4–6000
ember veszíti el a látását). A FSZK kérdôíves
kutatásából az is kiderült: a látássérültek ké-
sôbbi, rehabilitációs ellátását nehezíti, hogy a
szemész szakemberek kevés alkalommal
ajánlják betegeiknek a Regionális Rehabilitáci-
ós Központok szolgáltatásait.

Az eredmények szerint a betegek 29,9%-a
nem megy idôben szakorvoshoz, s emiatt sú-
lyos látáscsökkenés vagy teljes látásvesztés
alakulhat ki. Ezzel összefüggésben a szemé-
szek válaszai szerint az országos szûrôhálózat
mûködésével és a lakosság jobb felvilágosítá-
sával évente 1200-1800 ember látását lehetne
megmenteni. A 193 válaszadó 95%-a gondolta
úgy, hogy a cukorbetegség, 79%-a, hogy a gla-
ukóma, és 58%-a, hogy az idôskori maculade-
generáció esetén lehetne elkerülni a súlyosabb
következményeket valamilyen eljárással. 

Az FSZK elemzésének megállapításai a gya-
korlati tapasztalatok tükrében is helytállóak –
fejtette ki dr. Németh János, a Semmelweis
Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója,
aki az elemzés legfontosabb eredményének te-
kinti, hogy a szemész szakemberek a lakosság
felvilágosítását és a szûrôhálózat kiépítését
tartották a legfontosabb teendônek annak ér-
dekében, hogy a jelenlegi aránynál többen
menjenek el szemész szakorvoshoz, mielôtt
késô lenne a segítség.

Az elemzés második része arra kereste a vá-
laszt, hogy a szemészek milyen kapcsolatban
állnak a regionális központokkal. A látássérült
személyek ellátásában az egészségügyi rehabi-
litációt az FSZK által koordinált elemi és foglal-
kozási rehabilitáció követi, hogy az érintetteket
felkészítse az önellátásra, a közlekedésre, a szá-
mítógép használatára. 2005-ig Budapesten 70
látássérült jutott ellátáshoz, vidéken egyáltalán
nem volt szolgáltatás. Áttörést jelent, hogy
2009-re már kilenc központ létesült. Ennek kö-
szönhetôen az ellátottak száma a 2009-es ada-
tok szerint 400–500 fôre emelkedett.

A szemészorvosok válaszai alapján a rehabi-
litációs központok és az egészségügyi intéz-
mények esetében legnagyobb arányban az ál-
lami fekvôbeteg-ellátásban (66,7%) van
együttmûködés, a legkevésbé a szakrendelôk
esetében (17,1%). Tehát a szemészek jelentôs
része nem irányítja tovább a betegeket a reha-
bilitációt végzô regionális központokhoz. Eh-
hez – a szemészek válaszai szerint – elsôsor-
ban személyes tapasztalatra és információra
lenne szükségük a rehabilitációs központok
tevékenységeirôl és eredményeirôl.

Összegezve, a két szegmens hatékonyabb
együttmûködése szükséges, hogy a látássérül-
tek jelentôs része ne maradjon ki a társadalmi
integrációt segítô rehabilitációs rendszerbôl,
ezáltal jobb egészségi, mentális és egzisztenci-
ális színvonalon élhessen. Az elemzés részle-
teiben megtalálható a következô linken:
http://www.fszk.hu/rpi/tanulmanyok/fszk-
szemeszet-elemzes.pdf

BERTA LÁSZLÓ
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Csehovnak, az orosz írónak nevét
szerintem még az utca embere is
ismeri, még ha nem látta is szín-
házban a Három nôvért vagy a Cse-
resznyéskertet, vagy nem olvasott is
az irodalmi klasszikustól. Azt vi-
szont bizonyára nem sokan tudják,
hogy az 1860–1904 között élt An-
ton Pavlovics Csehovnak orvosi
végzettsége volt. Az egyetem el-
végzése után dolgozott is orvosként Moszkvá-
ban, de hamarosan szakított munkájával, mert
írásaival egyre nagyobb sikereket ért el. Elbeszé-
léseibôl, regényeibôl, színmûveibôl világosan ki-
tûnik, mindig foglalkoztatták a test és a lélek be-
tegségei, az orvosi pálya, az orvos-beteg viszony.
Írói pályájának alapanyaga az orvosként megis-
mert emberi szenvedés. Egyik novellájának cí-
me: A 6-os számú kórterem. Segítôkészsége is
megmaradt – amikor már világhírû író lett, egy
járvány alkalmával önként jelentkezett vidéki
orvosi szolgálatra. Betegségét és korai halálát
feltehetôen orvosi mûködésének köszönhette.
Ennek során fertôzôdhetett meg a tüdeje, ami
súlyos tüneteket tartott fenn, noha anyagi hely-
zete megengedte, hogy számos nyugati gyógy-
intézetben kezeltesse magát. A tuberkulózis el-
len azonban akkor még nem volt hatékony
gyógyszer, s végül 44 évesen a németországi fe-
kete-erdôi Badenweiler fürdôvároska tüdôsza-
natóriumában érte a halál.

Vitán felül áll, hogy Csehov legmaradandóbb
alkotásai színpadi mûvei. Nagy sikerû elôadása-
ikra 1898-tól a moszkvai Mûvész Színházban ke-
rült sor, a nagy Sztanyiszlavszkij (1863–1938) ve-
zetése mellett. Magánéletének jelentôs változása
is e színházhoz fûzôdik. Megismerte a feltûnôen
szép fiatal színésznôt, Olga Leonardovna Knip-
pert, akivel 1901-ben házasságot kötött. A min-
denki által Oljának nevezett mûvésznô ekkor 31
éves volt. Végül 55 évvel élte túl az írót. Soha
nem ment férjhez, és hosszú kalandos életében
bel- és külföldön mindvégig nagy átéléssel alakí-
totta a Csehov-szerepeket. Ereiben egy csepp
szláv vér sem folyt. Csehov a „kis lutheránusom-

nak” nevezte. A Knipperek Saar-
brückenbôl származtak, és a XIX.
század közepén kellô vagyonra tet-
tek szert Oroszországban. Olja báty-
ja mint vasútépítô mérnök az állam
számára egész életében nélkülözhe-
tetlen ember volt. Három gyermeke
közül kettô, a világhírû filmszínész-
nô Olga Csehova és a zeneszerzô és
hírszerzô Lev Knipper fordulatos

életutat jártak be.
A szereplôk bemutatása Misa Csehovval foly-

tatódik. Az 1891-ben született férfiú apja Alek-
szandr Csehov, az író bátyja volt, vagyis Anton
Csehov unokaöccsérôl van szó. Misa nem lett
igazán híres ember, csapongó életét szélsôséges
szenvedélyek, az alkoholizmus és a szerelmek
határozták meg. Misa mindenáron híres színész
akart lenni, már fiatalon a moszkvai Mûvész
Színházban lépett fel. 1914-ben titokban össze-
házasodott az akkor 17 éves Olga Knipperrel,
vagyis Olja néni unokahúgával. Így a Csehov és
Knipper család még egy ponton kapcsolódott
össze. 

1916-ben már meg is született Olga és Misa le-
ánygyermeke, Ada. A fiatalasszony hamar kiáb-
rándult fiatalkori szerelmébôl, nem tolerálta ál-
landó részegeskedését és a háború végeztével
hamarosan elhagyta hazáját és családját. Miután
Olga Moszkvában már kisebb szerepeket játszott
filmekben, a német fôvárosban azonnal bekerült
a háború után gôzerôvel dolgozni kezdô film-
gyártásba, noha alig tudott németül. Már 1921-
ben hatalmas sikert aratott elsô filmfôszerepé-
ben. A némafilm sztárja lett, „Die Tschechowá”-
nak nevezték. 1923-ban hat (!) filmet forgatott,
közte a Pagodát, amely producerként elsô saját
filmje volt. Amikor már kellô német nyelvtudás-
ra tett szert, színpadon is fellépett. Olga Cseho-
va naplója és a német, valamint szovjet kémszol-
gálatok fellelhetô iratai sem adnak egyértelmû
bizonyítékokat az ezután történtekre. 1933 körül
mutathatták be Hitlernek. A kancellárról köztu-
domású, hogy nagy filmrajongó volt (hasonlóan
„kollégájához”, Sztálinhoz). Többen panaszkod-
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Életsorsok Csehov kolléga családjában

Adolf Hitler és Olga Csehova



tak a náci vezérkarból, hogy a Sasfészek vetítô-
termében lepergetett filmek után hajnalig kellett
a Führer értékelését hallgatniuk. Mindenesetre a
náci vezetésnek szüksége volt egy olyan sztárra,
mint Olga Csehova, ezért rendre meghívták (ki
mert volna nem elmenni!) a zártkörû fogadások-
ra. 1936-ban megkapta az „állami díjas színész-
nô” kitüntetést, majd férjhez ment egy belga mil-
liomoshoz. Természetesen csak rövid idôszako-
kat töltött Brüsszelben, mert várták a kamerák.
1936-ban aratta egyik legnagyobb sikerét A kék-
róka címû filmben. Szerepelt René Clair- és Alf-
red Hitchcock-filmben is. A filmcsillag azzal vált
zsarolhatóvá az NKVD számára, hogy sok csa-
ládtagja élt a Szovjetunióban. A szovjeteknek
nyilván nagyon fontosak voltak az Olga Cseho-
ván keresztül a legfelsôbb náci vezetôk szokása-
iról, életmódjáról, kijelentéseirôl folyamatosan
beszerezhetô információk. Berlin elfoglalása
után hónapokra Moszkvába szállították kihall-
gatásokra, majd visszaengedték Berlinbe. Vagyis
a háborús gyôzelem után továbbra is felhasznál-
ták. Berija még 1952-ben is szerzett rajta keresz-
tül információkat, igaz már nem a náci rendszer-
rôl. A nyugatnémet kormányzat 1963-ban és
1972-ben is magas kitüntetésben részesítette.
Utolsó filmjét 1974-ben forgatta. 1980-ban,
nyolcvanhárom éves korában leukémia követ-
keztében halt meg, 

S közben szinte párhuzamos kémtörténetként
zajlott öccsének, Lev Knippernek az élete. A for-
radalom kitörésekor tüzértisztjelölt volt, majd a
fehérek között harcolt egészen 1920-ig. A Krím
félszigeten kialakított hídfôállásból sikerült be-
hajóznia egy evakuáló hajóra, és megmenteni ir-
háját. Az ôt mindig nagyon segítô Olja néni por-
tyázó társulatához 1921-ben csatlakozott Jugo-
szláviában. Jól tudta, hogy ha hazatérne, várná a
Cseka, s nem sok jót remélhetne. Végül a Mû-
vész Színház társulatával 1922-ben tért vissza
Moszkvába, ahol Lenin kegyes engedélyével
folytathatták az elôadásokat. Lev belevetette
magát a zenei életbe, és a komponálást választot-

ta mint életpályát. Érthetô, hogy az egykori
fehérgárdista tisztet a biztonsági szervek
nem tévesztették szem elôl, s nem volt más
választása, mint az együttmûködés, hiszen
tudták, hogy fényes karrierjét éppen meg-
kezdô testvére Berlinben él. Az NKVD irá-
nyításával többször látogatta meg Csehovát
Berlinben.

Engedélyezték csatlakozását a nagy nyugati
túrára induló Mûvész Színházhoz. Lenin és
Dzserzsinszkij eltökélt szándéka volt a Nyuga-
ton élô orosz emigránsok elpusztítása. Lev fel-
adata az emigránsok finom agitációja volt. A tar-
tósan engedélyezett nyugati tartózkodása alatt
lendületesen haladt elôre a zenei pályán, kapcso-
latba került Hindemith-tel is. Visszatérve
Moszkvába az új zenei program elismert aposto-
la lett. Arra is lehet következtetni, hogy „otthoni
feladata” is volt, a Mûvész Színház tagjairól kel-
lett jelentenie. Zenéje lassan átalakult, és a Vörös
Hadsereg számára írt propagandisztikus számo-
kat. A háború alatt, álcázásként egy tánccsoport
tagjaként utaztatták Ukrajnába, hogy a német
ügynökök kiszûrésében segédkezzen. A tartó-
tisztek leírása szerint Moszkva elfoglalásának
veszélye idejében rábízták a város eleste utáni
hírszerzési lehetôségek irányítását. A moszkvai
ütközetet sértetlenül élte túl. Még Iránba is el-
küldték, majd Romániába már a szovjet hadse-
reg politikai tisztjeként érkezett.

Voltak feladatai a háború után is, de hódolha-
tott hegymászó szenvedélyének is, 1947-ben
meghódította az Elbrusz csúcsát. Hamarosan
kegyvesztett lett a mûvészeti életben, de szorgal-
masan komponált haláláig.

Misát színészi ambíciói egyre magasabbra
emelték, 1924-ben már „a Szovjetunió színésze”
volt, de összetûzésbe került a politikai vezetôk-
kel, és szerencséjére megkapott kiutazási enge-
déllyel végleg elhagyta hazáját. Reinhardtnál is
dolgozott Bécsben, aztán Berlinben – volt felesé-
ge – Olga Csehova bevette néhány filmjébe,
majd Párizsba került, ahol Hamletet alakíthatta.
1955-ben Beverly Hillsben hunyt el, miután pél-
dául Gregory Peck és Marilyn Monroe fejlôdését
irányíthatta.

Szegény Anton Csehov soha nem gondolta
volna, hogy közvetlen rokonai a két háború té-
pázta korban ilyen kalandos szerepeket fognak
eljátszani.

DR. GÖMÖR BÉLA
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A Csehov és Knipper család összefonódása

Alekszander
Csehov

(1855–1913)

Anton
Csehov

(1860–1901)

Olga
Knipper

(1868–1959)

Vlagyimir
Knipper

(1877–1942)

Konsztantyin
Knipper

(1866–1924)

Misa
Csehov

(1891–1955) Ada Cs.
Ruszt

(1916–1966)

Olga
Csehova

(1897–1980)

Ada
Knipper

Lev
Knipper

(1898–1974)



A szintén az Akadémiai Kiadó gondozásában
megjelenô Orvosi Hetilapban, az idei év 33. szá-
mában jelent meg referátumom a „The key to
top-level endurance running performance: a
unique example” közleményrôl. A közlés Lu-
cia A. és munkatársaitól származik Madrid-
ból, s a Brit. J. Sports Med.-ben (2008, 42: 172)
tették közzé. A fôszerkesztô felkérésére a Me-
diArt hasábjain a valóban különös eset kap-
csán bôvebben is szólhatok a kérdéskörrôl.

Az állóképességi sportágakban három fô té-
nyezô szabja meg a sikert. Magas maximális
oxigén-felvevôképesség (VO2 max), ennek mi-
nél nagyobb hányada legyen tartósan kihasz-
nálható, és minél kedvezôbb hatásfokkal ala-
kuljon elôrehaladássá. Persze mindegyik té-
nyezô – mérôszám – számtalan adottság, ké-
pesség, funkció eredôje. Az átlagemberéhez
képest akár kétszer akkora oxigénfelhaszná-
lásra a szívmûködés, a vérkeringés, a légzés,
az izomzat oxidációs képességének oly mérté-
kû fejlesztése szükséges, amelyhez (ma még
csak sejtett) genetikai konstellációk adnak le-
hetôséget. Ezt tartósan akkor tudjuk használni
– a maratoni futó akár 90–95%-át is –, ha ehhez
van lelkierônk, jól mûködik a hôszabályozá-
sunk, nem veszítünk túl sok vizet és sót, izma-
ink és agyunk biokémizmusa kiállja a hete-
rosztázis megpróbáltatásait, stb. A mozgás
gazdaságossága, azaz hogy futás esetében az
adott sebességgel hány liter oxigén kell a tes-
tünk adott távolságra való eljuttatásához, a
szervezet harmonikus és gazdaságos mûködé-
se mellett biomechanikai, kineziológiai ténye-
zôktôl is függ: hosszabb alsó végtag és nyúlé-
kony ízületek-izmok kedveznek a nagyobb lé-
péshossznak; a rugalmas megnyúlást vissza-
adó inak izomenergiát takarítanak meg, a ki-
sebb lábfejet kevesebb energiával lehet a ma-
ratoni táv negyvenezer-egynéhány lépése so-
rán újra meg újra felgyorsítani. A lassú, oxida-
tív típusú izomzat dominanciája is feltétele a
magas aerob kapacitásnak és a kedvezô hatás-
foknak. 

A maximális oxigén-felhasználóképesség

mérése rutin feladat egy terheléses laborban,
az egyszeri mérés hibája 1–2%-nál nem több.
(Persze a verseny eredményessége olykor ez-
redmásodperceken múlik!) Hasonló az aerob
hatásfokmérés is: két-három, a versenytempó
körüli 5–10 perces futás (sportmozgás) alatt el-
használt oxigén mennyisége jellemzi. A víz-
szintes gyaloglás átlagos oxigénigénye 100
ml/testsúlykg/kilométer. A síkon futásé két-
szer ekkora, egy kilónkat egy km-re 200 ml
oxigénnel tudjuk elvinni futva. A szórás sávja
8–10%, a gyakorlottság, edzettség, képessé-
gek, alkat függvényében. Meredekre gyalogol-
va-futva a vertikálisan megtett emelkedés
0,18-as tényezôvel adódik ehhez.

Egy madridi kutatócsoportnak megadatott,
hogy a tájékozódásifutó-világbajnokság részt-
vevôit ismételten vizsgálják a laboratóriumuk-
ban. A 2007-es VB 12 km-es férfi bajnokának
adatai kapcsán tudtak érdekes információkat
közreadni. Zersenay Tadese az eritreai Adi Ba-
nában, a Triginga törzs tagjaként, 1982. febru-
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Mi teszi a sikeres távfutót?



ár 9-én született. 2500 méter tengerszint feletti
magasságon nevelkedett, és most is ott edz
évente 4–5 hónapot, a többi idôt Spanyolor-
szágban és világszerte a versenyeken tölti.
2004-ben az athéni olimpián a 10 000 méteres
síkfutásban bronzérmet szerzett, s így lett ha-
zája, Eritrea elsô olimpiai érmes sportolója.
2005-ben Newcastle-ben a Great North Runt,
2006-ban a rotterdami félmaratoni versenyt
nyerte meg. 2007-ben az afrikai játékokon
megnyerte a 10 000 méteres számot. A 2009-es
atlétikai világbajnokságon ismét nem bírt az
etiópiai csodafutóval, Bekelével, és 10 000 mé-
teren második lett mögötte.

Tadese hetente 145-150 km-t fut, a „könnyû”
tempója egy kilométer 3 perc 20 mp alatt, az
„erôs” 2 perc 50–55 mp körüli. A hemoglobin-
és reticulocyta-értékei sem az antidopping-
kontrollok, sem a labormérések alkalmával
nem tértek el a normálistól. Súlya 54 kg, 163
cm magas, a lábhossza a magasságának 54%-
a. Lábhossza megegyezik a kaukázusi rassz-
hoz tartozó futókkal, a vádlija (31,5 cm) kar-
csúbb a spanyol futókénál (34 cm).

A genetikai vizsgálat az alfa-aktinin-3 jelen-
létét igazolta a futónál. Ez a gén a II típusú, fô-
leg anaerob anyagcseréjû rostokra jellemzô.
Az alfa-aktinin, ami elônyös az izomzat sérü-
lékenységének elkerülésében, az aktinszálak
Z-diszkhez való stabil kihorgonyzását bizto-

sítja. Az olimpikon szintû távfutók 17%-ában
hiányzik ez a gén. Zersenay Tadesénél csupán
egy funkcionálisan inaktívnak tudott allélt
(577X) találtak. Izmai sérülékenysége csekély,
hiszen egy félmaraton után csupán 208 IU/l-re
nôtt a kreatinkináz aktivitása.

A futó aerob kapacitása tengerszinten 83
ml/kg/perc, ami a nem világklasszis futókon
„mindennapi” magas érték. Ezzel szemben a
17, 19 és 21 km/h sebességû futások alatt csu-
pán 150 ml oxigént használt egy kilogrammjá-
nak egy km-re elviteléhez, ami a világon az ed-
dig közölt értékek legalacsonyabbja, vagyis fu-
tásának aerob hatásfoka csodálatosan kedvezô.

A kelet-afrikai futók alsó végtagja általában
karcsúbb, mint a kaukázusi sportolóké, és va-
lószínûleg ez magyarázza a remek teljesítmé-
nyüket a tartós futásban. A 95–90 ml/kg/perc
aerob kapacitás évtizedek óta jellemzô az álló-
képességi sportolókra, ezt csak a keringô vö-
rösvértest (hemoglobin) mennyiségének növe-
lésével lehet fokozni. Tadese esetében a ma-
gaslati edzésnek ilyen hatása nincs. Az anti-
dopping-vizsgálat a vérvisszaadás és az eryth-
ropoetin-manipulációk kiderítésére a hemog-
lobinszintet és a reticulocyta-számot méri. Az
utóbbi években különösen a kerékpározók kö-
rében találtak sok doppingesetet.

DR. APOR PÉTER
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Az S100 proteinek jelentôsége

Általános jellemzôk

Az S100 molekulát legelôször 1965-ben B.W.
Moore írta le, akkor még csak annyit tudtak
róla, hogy olyan fehérjetermészetû molekula,
mely 100%-ban telített ammónium-szulfát-ol-
datban, semleges pH-n oldékony. Ma már
pontosan tudjuk, hogy az S100 proteinek a
Ca2+- kötô proteinek családjába tartoznak,
melyek ellentétben a szintén Ca2+-kötô cal-
modulinnal, nem ubiquiter természetûek,
vagyis szövet-, illetve sejtspecifikus expresszi-
ót mutatnak. Az S100 proteinek molekulaszer-

kezetére jellemzô az ún. EF-hand (helix-E-lo-
op-, helix-F) motívum, mely a Ca2+ kötésért
felelôs. Az S100 proteinek dimer szerkezetû
molekulák, A vagy B láncból épülnek fel, me-
lyek alapján S100AA és S100BB homodimer
(ha csak A vagy csak B láncból áll), illetve he-
terodimer molekulákat különböztetünk meg
(ha A és B láncot is tartalmaznak). Az A lánc-
ból 13 különbözô szerkezetet írtak le, míg a B
láncból csak egyféle létezik. Az A láncok génje
az 1. kromoszóma ún. clusterrégiójában kódo-
lódik, a B lánc a 21. kromoszóma q22.3 régió-
jában. Az S100 proteinek számos Ca2+-szignál



által közvetített intracelluláris folyamat szabá-
lyozásában részt vesznek, pl. proteinek foszfo-
rilációját gátolják, enzimek, transzkripciós
faktorok mûködését befolyásolják, fontos sze-
repet játszanak a citoszkeleton felépítésében és
újrarendezôdésében, ezáltal számos fiziológi-
ás és patológiás folyamat szabályozásában. 
Az S100BB molekula élettani körülmények kö-
zött a gliasejtekben expresszálódik. Hatását
nemcsak a sejten belül fejti ki, hanem a gliasej-
tek szekretálni is tudják, eddig ismeretlen mi-
lyen mechanizmus vesz részt benne. A gliasej-
tek által kis mennyiségben (nanomólos kon-
centrációban) szekretált S100BB molekula elô-
segíti a környezetben lévô neuronok fejlôdé-
sét, differenciálódását. Az S100BB molekula
ezáltal fontos szerepet játszik az idegrendszer
normál fejôdésében, illetve károsodása esetén
a regenerációban. Patológiás körülmények kö-
zött (hypoxia, gyulladás) a gliasejtek jóval na-
gyobb mennyiségben (mikromólos koncentrá-
cióban) termelnek S100BB molekulát, melyek
ilyen koncentrációban már neurotoxikus ha-
tással bírnak (ld. a fenti ábrát).

Diagnosztikai szerep

Neurológiai betegségekben
Az S100B protein tehát fontos szerepet tölt be
az idegrendszer élettani és kóros mûködésé-
ben. Szoros összefüggés van a központi ideg-
rendszert ért különbözô károsító hatások (pl.
traumás fejsérülés, vér-agy gát károsodása,
metabolikus károsodás, hypoxia) és a szérum-
ban mérhetô S100B protein koncentrációja kö-
zött, mely lehetôvé teszi diagnosztikai felhasz-
nálását. A szérum-S100B koncentrációmérés
alkalmas:
– agyi infarktusban a nekrózis kiterjedésének

és a neurológiai szövôdményeknek a becs-
lésére

– idegsebészeti mûtétekben az akut agykáro-

sodás mértékének és a posztoperatív komp-
likációknak a megítélésére

– szívsebészeti mûtétekben a cerebrális ischae-
mia mértékének megítélésére

– újszülöttkorban, perinatális asphyxia esetén
hypoxiás károsodás megítélésére.
Ezenkívül emelkedett szérum-S100B prote-

inkoncentráció diagnosztikus markere a kró-
nikus neurodegeneratív kórképek közül az
Alzheimer-kórnak.

Szintén emelkedett szérum- és liquor-S100B-
koncentráció mérhetô traumás fejsérülések
esetén. Irodalmi adatok szerint az enyhe és kö-
zépsúlyos traumás fejsérülést szenvedett fel-
nôttekben a szérum-S100B-koncentrációmérés
30%-kal csökkenti a CT-kérések számát. Ép-
pen ezért, szérumban mért koncentrációjának
meghatározása különösen hasznos azokon a
helyeken, ahol a CT nehezen érhetô el. 

Tumoros betegségekben
Az idegrendszeri betegségeken kívül az S100
protein szérumban mért koncentrációjának
meghatározása bizonyos tumoros betegségek-
ben is hasznos diagnosztikus marker. Diag-
nosztikai szempontból az S100A4 és az S100B
homodimereknek van kitüntetett szerepük.

Az S100A4 homodimer szérumszintjének
emelkedése korrelál az emlô-, nyelôcsô-, vas-
tagbél-, tüdô- és hasnyálmirigyrák prognózi-
sával. Az S100A4-et metasztatinnak is neve-
zik, mivel állatmodelleken bizonyított, hogy
szerepet játszik a metasztázis kialakulásában.
Az S100A4 reakcióba lép az endothelialis plaz-
minogén koreceptor annexin II-vel, mely ré-
vén fokozza a tPA által közvetített plazmino-
gén-aktivációt. A helyileg fokozott plazmin-
képzôdésnek pedig fontos szerepe van az ér
újdonképzôdésben és a metasztázis kialakulá-
sában.

Az emelkedett szérum-S100B-koncentrációt
széles körben használják a melanoma malig-
num diagnosztizálására, jó diagnoszikai mar-
ker a betegség II, III, IV-es stádiumában. Ezen-
kívül használható a progresszió, a metasztázis
megítélésére és a terápia követésére. Különö-
sen fontos diagnosztikus teszt az újszülöttkori
naevusok differenciáldiagnosztikájában. 

Az S100 proteincsaládról napjainkban egyre
bôvülô irodalmi adatokkal is rendelkezünk. 

DR. KONCZ ÁGNES
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A gliasejtek által kis és nagy mennyiségben (nanomólos, illet-
ve mikromólos koncentrációban) termelt S100BB molekulának
a gliasejtre és a neuronra kifejtett hatása



Lilium medicinaeje már 1305-ben részletesen is-
merteti a mûtétet, Eucharius Rösslin 1513-ban
kiadott Rosengarten címû szülészeti munkájá-
nak 9. fejezetében pedig már az élô anyán vég-
zendô császármetszés technikáját is leírja.
(Más kérdés, hogy ekkoriban az anya és a cse-
csemô egyidejû életben maradására kevés volt
az esély, de nyilván ez is elôfordult olykor.) Az
elsô dokumentáltan az anya és a gyermek tar-
tós életben maradásával végzôdô császármet-
szést 1500 körül végezte Siegershausenben
egy Jakob Nufer nevû böllér, mégpedig a saját
feleségén. Következésképpen valószínûleg
Magyarországon sem Tauffer Vilmos végzett
elôször sikerrel sectio caesareát, 1890-ben.

A császármetszés történetérôl egyébként
gazdag irodalom áll rendelkezésünkre. Ma-
gam a következô mûveket ajánlhatom az ér-
deklôdôknek: 

1. Pundel, P. J.: Histoire de l’operation cesari-
enne. Étude historique dans la médecine,
l’art et la littérature, les religions et la légis-
lation. Presses Academiques Europeennes,
Brussels, 1969. 

2. Szabó András: A császármetszés története és
ikonográfiája. Historia et iconographia sec-
tionis caesareae. Folium, Budapest, 1996.

3. Blumenfeld-Kosinski, R.: Not of woman
born. Representations of caesarean birth in
medieval and renaissance culture. Cornell
Univ. Press, Ithaca/New York, 1990.

DR. MAGYAR LÁSZLÓ ANDRÁS
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A MediArt legutóbbi, 2009/3. számában olvas-
hattuk dr. Szabolcs Antal igen érdekes és szín-
vonalas cikkét „A császármetszés – mint orvo-
si és társadalmi dilemma” címmel. Az egyéb-
ként remek cikk bevezetôjében a császármet-
szés történetérôl néhány téves adat olvasható:
nehogy e tévedések tovább terjedjenek, úgy
gondoltam, érdemes korrigálnunk ôket. 

Szabolcs doktor azt írja, hogy „az elsô csá-
szármetszés valószínûleg a római korban tör-
tént, amikor császári rendeletre, Kr. e. 700 kö-
rül a haldokló vagy elhalt terhes asszonyokból
ki kellett operálni a magzatot és külön elte-
metni”. Az elsô császármetszések idôpontja
sajnos nem ismert, de bizonyíthatóan már az
ókori Mezopotámiában és Egyiptomban vé-
geztek ilyen kényszerû mûtéteket, vagy azért,
hogy az anya életét megóvják, vagy pedig ép-
pen azért, hogy a halott anyából a még élô
magzatot kiemeljék. Ráadásul Kr. e. 700 körül
még nem beszélhetünk római császárságról
sem, amely csak 7 évszázaddal késôbb jött lét-
re. Vagyis semmilyen „Lex caesarea” nem szü-
lethetett ekkor: a szerzô nyilván a Kr. e. 715-
ben kiadott, s valóban bizonyos esetekben a
császármetszést elôíró „Lex regia”-ra gondol-
hatott. A császármetszés (sectio caesarea) ter-
minus eredetét egyébként a hagyomány Julius
Caesarral köti össze, aki életrajzírói szerint ek-
képpen született – bár ez nem bizonyítható
egyértelmûen.

Az sem helytálló állítás, hogy az elsô sikeres
császármetszést az 1800-as évek közepén Ang-
liában végezték volna. Bernardus de Gordon

Néhány megjegyzés a császármetszés
történetével kapcsolatban

„Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meg-
gyôzôdésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életmûvem sokkal
értékesebb lehetett volna. Egyszerûen azért, mert ezen a különös, ôsi erôtôl duzzadó
nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos
rezdüléseit.”

(George Bernard Shaw)



Amikor az Isten megteremtette a Földet, rövid
pihenés után szétosztotta a területeket a kü-
lönbözô népek között. Hogy történt, hogy
nem, a grúzok kimaradtak az osztogatásból,
így reklamáló küldöttséget menesztettek az
Úrhoz, aki a következôket mondta: belátom,
hiba történt, nyilván nem maradhattok föld
nélkül! Félretettem egy szép darabot öregsé-
gemre – ezt most nektek adom!

Ez év nyarán családommal turistaként két
hetet töltöttem Grúziában, amit ôk Szakastve-
lónak mondanak. Az ország 80%-át a Kauká-
zus hegység foglalja el, és nyugaton a Fekete-
tengerrel is határos. Lakossága jelenleg 5 mil-
lió fô.

Történelme meglehetôsen viharos, az újkori-
ra rányomja bélyegét az általunk is jól ismert
szovjet gyámság. Jelenleg is külsô és belsô ha-
talmi harcok zajlanak, nem stabil a helyzet. In-
dulásunk elôtt a Magyar Külügyminisztérium
listáján a turisták számára nem ajánlott, veszé-
lyes országnak minôsítették. Mivel az egyik
lányom ekkor már két hónapja ott volt, és
semmi veszélyt nem észlelt – nekiindultunk.

Repülôgépünk éjszaka érkezett a fôvárosba,
Tbiliszibe, ami egyáltalán nem mondható met-
ropolisnak. Sok a leromlott, elhanyagolt épü-
let, de sok az építkezés is. A tömegközlekedés
legfôbb lebonyolítója a szovjet mintájú metró.
Villamos, autóbusz nincs, de vannak az úgy-
nevezett „sutkák” – az öreg, nyugati márkájú

mikrobuszok, amelyek nemcsak a városon be-
lül, hanem a települések között is bonyolítják
a forgalmat. Olcsó, és ott áll meg, ahol le- és
felszálló van. Sok és szintén olcsó a taxi. Nincs
szupermarket, de sok az utcai árus, kis bolt,
ahol a napi bevásárlás elintézhetô.

Az ott töltött két hét alatt mindig magán-
szállásokon aludtunk, ahol elfogadható áron
elfogadható körülményeket, igény esetén reg-
gelit, vacsorát is kaptunk. Az óváros nagyon
hangulatos, tele kocsmával, vendéglôvel,
templomokkal, fürdôkkel. Ez utóbbiak török
jellegûek, termálvízzel, kis családi medencék-
kel, masszázzsal. Egy ilyet kibéreltünk – feled-
hetetlen élmény volt. A masszôr – egy nagyda-
rab grúz – lókefeszerûséggel masszázs gya-
nánt jócskán lenyúzta a bôrömet, közben jeges
vízzel öntözött. Pár napig úgy néztem ki, mint
akit megvesszôztek.

A grúzok rendkívül vallásosak, annak ellen-
ére, hogy a szovjet uralom alatt 1500 templo-
mot romboltak le. Szerencsére – fôleg a he-
gyekben – sok régi templom, kolostor megma-
radt. Az egyik legrégebbi (1700 éves) a fôvá-
rostól 20 km-re fekvô Mecheta kolostor, tele
fantasztikus freskókkal. Három nap múlva in-
dultunk az ország közepén található Borjomi-
ba, ami gyógyforrásairól híres. Útközben meg-
álltunk Goriban, Sztálin (Dzsugasvili) szülô-
városában, ahol egy ötemeletes múzeum mu-
tatja be a teológusból, majd bankrablóból lett
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Ahol Prométheusz a kínjait elszenvedte

Barlangváros Vardziában

Szabad strand a hegyek között



diktátor életének jelentô-
sebb tárgyi emlékeit. Egyéb-
ként máshol nyoma sincs a
Sztálin-kultusznak, de az
eszme tovább él: unokája je-
lenleg a grúz kommunista
párt fôtitkára, és mindenkit
beperel, aki rosszat mer
mondani, írni öregapjáról.

Borjomi leromlott, de han-
gulatos fürdôváros, egy ki-
csit az erdélyi Szovátához
hasonlítanám. Mindenki
issza a büdös, kénes gyógy-
vizüket. A várostól 5 kilo-
méterre egy erdô közepén
mi is jót fürödtünk egy ter-
málvizes medencében. 

A következô kirándulásunk színhelye Var-
dzia, a világhíres barlangváros volt. Az utat ta-
xival tettük meg, sofôrünk egy Zsizsi nevû úr
volt, akirôl kiderült, hogy ezredesként szolgált
a szovjet hadseregben, és rendkívül utálja a je-
lenlegi Nyugat-barát kormányt. A társalgás
oroszul zajlott, érdekes módon mindegyi-
künkben sok orosz szó került a felszínre. A
barlangvárost kb. 1500 éve építette Tamara
cárnô. Hatszintes barlangjaiban eredetileg 300
terem volt, de ma már csak 62. A sziklában egy
régi templom is található, ahol az ezredes Zsi-
zsi is áhítattal vetette a kereszteket.

Borjomiból lementünk a Fekete-tenger déli
csücskéhez, Batumi városába, amely Grúzia
legnagyobb kikötôje. Kellemes csalódás volt a
város, szép tengerparti sétányok, gondozott
parkok, nyoma sem volt szállodasoroknak. A
tengerpart kavicsos, de a víz nagyon kellemes,
csak enyhén sós. A vacsoránkat általában egy
tengerparti étteremben költöttük el. A koszt
nem volt ínyünkre, kivéve a „hacsapuri“-t,
ami talán egy kelt túros réteshez hasonlítható,
valamint nagyon finom a langallóhoz hasonló
kenyerük. A grúz bor, mint az ecet, de nagyon
jók a helyi sörök.

Egy este vacsora közben a szomszéd asztal-
tól – ahol három férfi ült – megkérdezték,
hogy milyen nyelven beszélünk. Talán finnül?
A válasz hallatán az egyik férfi felkelt a szék-
rôl, pár percre eltûnt, majd visszatért egy ha-
talmas csokor rózsával feleségem és a lányaim
részére. Nekem pedig az asztaluknál kellett jó
pár vodkát lehúznom a grúz–magyar barátsá-

got és a kommunizmus bukását éltetve. Köz-
ben kiderült a lovagról, hogy 10 évet töltött a
Gulágon, és ismerte Radnóti költészetét.

Vissza a fôvárosba az utat hálókocsin tettük
meg, ahol ugyanúgy, mint a régi szép idôkben,
a gyezsurnaja volt a fônök, a WC-t is csak a
vonat indulása után egy órával nyitotta ki.

A következô, egyben utolsó úti célunk a
Nagy Kaukázus volt, itt bûnhôdött Prométhe-
usz, amiért ellopta nekünk a tüzet. Kazbegi
városában tanyáztunk, közel az orosz határ-
hoz. Maga az odaautózás is izgalmas volt, el-
képzelhetetlenül rossz utak, nagy kátyúkkal,
tehénürülékkel (ennyit életemben nem lát-
tam), öreg Lada taxi, vadul vezetô sofôr, mély
szakadékok. Többször volt halálfélelmünk.
Napokig kóboroltunk a 2000–2500 méter ma-
gas hegyi ösvényeken, ahol számtalan régi ko-
lostor, érintetlen vadregényes táj, vízesések,
hegyi települések voltak a látnivalók. Együtt
ettünk, ittunk a hegyi pásztorokkal.

Az utunk végére rettenetesen elfáradtunk –
arthrosisos térdeimet itthon hetekig kellett kú-
rálni – de megérte. Csodaszép természeti
adottságokkal bíró, de nagyon szegény ország
Grúzia. A grúzok pedig rendkívül nyíltak, ba-
rátságosak, segítôkészek, vendégszeretôk.
Büszkén ôrzik hagyományaikat, nyelvüket,
vallásukat. A Nagy Testvér árnyékában nyil-
ván nehéz lesz a felemelkedés, de ahogy a grú-
zokat megismertem – biztosan megcsinálják.
Kívánom nekik!

DR. ANDITS TAMÁS
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A Jvari kolostor (1994 óta a világörökség része)



J Á T S Z Á K :

SZÜRKE KÉREG, államfô. 
SZÍV, miniszterelnök. 
CSONTVELÔ, hadügyminiszter.
NERVUS VAGUS, kultuszminiszter.
COLON, kereskedelemügyi miniszter.
BÉCARTIA KÜLÜGYMINISZTERE. 
SPAMUS, az összeesküvôk vezére. 
NERVUS APPENDICULARIS, a Csökevények államtit-

kára. 
PARASIMPATICUS, államtitkár. 
HEPAR, PULMO és egyéb szervek. 
SCHMALZ, Lézengô Zsirsejt. 

Összeesküvôk, konstruktiv és destruktiv Hormonok.
Fermentumok, tartalékos és tényleges Vérsejtek. 
Szolgálaton kivüli Fehérvérsejtek. 
Néhány Stafilo-coccus, mint kém. 

Idô: napjainkban.

E L Ô J Á T É K

Szin: Anthropos fôvárosának, Gasternek külvárosában,
Duodenumban, egy félreesô tasakban. Jelen vannak:
anarkista fermentumok, destruktiv hormonok, né-
hány erjedô gomba, stafilo-coccus, több kifestett fe-
hérvérsejt, valamint Spasmus, a Forradalmi Bizottság
elnöke és Nervus Appendicularis, a Csökevények ál-
lamtitkára. 

SPASMUS: Egyedül vagyunk? 
NERVUS: Minden rendben. A pilorust bezárták, a

visszaömlés csak egy óra mulva kezdôdik. 
SPASMUS: Nincsenek kémek köztünk? 
EGY HORMON: Nincsenek, parancsnok bajtárs. Az ut-

cákon csak néhány vörösvérsejt cirkál. Simpaticust
elaltattuk. 

SPASMUS: Rendben van. Tehát figyeljetek. A nagy vál-
lalkozás, amelynek végcélját, Anthropos államéleté-
nek gyökeres megváltoztatását mindnyájan ismer-
jük…

ANARKISTA FERMENTUMOK (felzudulva): Nagyon
helyes! Halál az uralkodó rendszerre! 

EGY STAFILO-COCCUS (koketten, rekedten): Halál
Anthroposra! 

SPASMUS: A nagy vállalkozásban fontos határozatot
hoztunk. A titkos propaganda eszközeivel sikerült
nemcsak Duodenum, hanem az összes külvárosok
egész munkássejt-társadalmát tervünknek megnyerni. 

DESTRUKTIV HORMONOK ÉS FERMENTUMOK:
Halljuk! Halljuk! 

SPASMUS: Ez a terv a következô: Mint tudjátok, Anth-
ropos fôvárosának Gasternek, egész kereskedelmi
forgalma végeredményben itt, Duodenumon áramlik
keresztül, innen kerül a katonai országutakon át a vá-
rosokba és falvakba. Jól tudjátok továbbá azt is, hogy
szövetségeseink, a derék Hepar és Pancreas dolgos
lakósai szolgáltatják azt a napi másfél-két liter anya-
got, mely a tápanyagokat bontja, épiti és ezáltal az
anyagcserét biztositja…

KÖZBESZÓLÁSOK (türelmetlenül): Tudjuk, tudjuk, tér-
jünk a tárgyra. 

SPASMUS: Arról azonban kevesen tudnak, hogy a szö-
vetségeseink által termelt áru jelentékeny része na-
ponta többször visszakerül Gaster piacaira, hogy ott
elpusztitsa a Fundus-müvek által termelt pepsin fö-
löslegét és ezáltal nagy bajoktól óvja meg a fôváros
munkás sejttársadalmát! 

NERVUS: Amint azt 1908-ban Boldyreff kimutatta: ez a
hires Regurgitatio Duodenalis. 

SPASMUS: Ugy van! Az igazi forradalmárnak müvelt-
nek kell lennie! (Folytatva) Uraim! Ez a regurgitáció
teszi lehetôvé, hogy a Fundus-müvek által termelt
pepsintömeg fölöslege, ami a külsô anyagok felvéte-
le után megmarad, ne támadja meg magának a fôvá-
rosnak lakosságát is! (Hévvel) És most kérdezem tô-
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Haditanács Anthroposban

Karinthy Frigyes (1887–1938) író a magyar irodalom jelentôs alakja, a humor és szatíra zseniális mûve-
lôje. Az alábbiakban teljes egészében közölt drámája nem tartozik a legismertebb mûvei közé, talán sokan
nem is hallottak róla. Ennek megvan az oka. A darab a 133 napig tartó Tanácsköztársaságot maró gúny-
nyal eleveníti fel. A dráma az emberi testben játszódik, szereplôi a sokszor latin néven nevezett sejtek,
képletek. Szalay Károlynak Karinthy életérôl és mûveirôl írt könyvébôl lehet megtudni, hogy a Révai Iro-
dalmi Intézet 1933-ban adta ki füzet formában, melyben nincsen évszámjelölés. Érthetô, hogy 1945 után
agyonhallgatás lett a sorsa a politikai tartalmú mûnek. 1977-ben egy könyvaukción sikerült megvásárol-
nom. – A fôszerk.



letek bajtársak: Kinek a keserves munkája szolgáltat-
ja a fôvárosnak a védelmi anyagot? 

EPEHÓLYAG-, PANKREAS- ÉS DUOD.-SEJTEK (Kó-
rusban): A mienk, a mi keserves munkánk!

EGY MUNKÁS HEPARBÓL (félre): Attól vagyunk
olyan keserüek! 

SPASMUS: Ugy van, a tietek, csakis a tietek, barátaim,
már pedig ennek a megvetett, alig figyelemre mélta-
tott munkának, amit csakis régi idôk kérôdzéséhez
hasonló rabszolga-teljesítménynek tudok minôsiteni,
köszönheti egész Gaster, hogy piacot talált a rajta át-
hullámzó élelmiszerforgalom számára s ezzel Anth-
ropos életét biztositotta. Nos, bajtársaim, ezt a telje-
sitményt nekünk módunkban van megtagadni! 

HORMONOK: Ugy van, ugy van, le a rabszolgatartók-
kal! 

SPASMUS: Ha a visszaáramlás elôl elzárjuk Gastert,
megbénithatjuk az ország vásárcsarnokát!… A piacot
nem találó pepsintermelô munkások, a Fundus-mü-
vek kizsákmányolt csôcseléke megtámadja a várost…
megakadályozza a forgalmat… kikezdi az alapépit-
ményeket, megtámadja a hámsejteket s akkor, ha az
egész sejttársadalmat a törvénytelen állapot
meggyengitette, majd hajlandók lesznek szövetkezni
velünk!… Külföldi bajtársaink, a nagyon tisztelt Bac-
teriumok… 

EGY STAFILO-COCCUS (rikácsolva): Éljen a Nemzet-
közi Sejtmozgalom! A bacteriumok is csak olyan sej-
tek, mint ezek a burzsujok itten! Mi szükség külön ál-
lamokra?! 

EGY MÁSIK STAFILO-COCCUS: Anthropos egyesüljön
a Szerves Sejttársadalommal… Bomoljon elemeire!
(Nagy lárma.)

SPASMUS (óvatosan): Ilyen messzire ne menjünk bajtár-
saim! Mi rokonszenvvel figyeljük a jóindulatu bacte-
riumok mozgalmát, de ami a belügyeinket illeti…

SCHMALZ (dörmögve maga elé): Majd meglátjuk, mi
lesz mindebbôl. 

SPASMUS: A mi elôkelô bajtársunk Nervus appendicu-
laris ôméltósága, aki a haditerv elôkészitésében segit-
ségünkre volt, otthagyva régente elôkelô állását…

NERVUS APPENDICULARIS (idegesen rángatózva):
No persze kérem… Ott mindenki korrumpalva van...
Szürke Kéreg diktátorságot akar… Nekem ugyan
nem parancsol… Én az alkotmány hive maradok…
Öregebb politikus vagyok, mint ô… Én már Anthro-
pos régi napjaiban, mikor kérem még embrióban volt
az ország, lehettem volna kormányfô is… de nekem
nem kellett, nekem elég volt a csökevények államtit-
kársága.

SCHMALZ (maga elé): Savanyu volt a szôllô. 
EGY REFLEX (izgatottan): Ki beszél itt savanyuságról? 
SPASMUS (hallgatózik): Bajtársak, kár volt ezt a sava-

nyuságot emlegetni… Ugy hallom, nyilik a Pilorus!...
EGY HANG (kivülröl): Mindenki a kapuhoz… Paprika-

oldó Fermentumok, negyedik osztag, elôre!… Tejföl-

felbontó ezred, vissza az átjáróhoz! 
SPASMUS (sugva): Paprikáscsirke!… Már megint! Má-

sodszor ebben a ciklusban!… Micsoda munka lesz
ezt feldolgozni… 

MIND (lázban): Megint éccakai üzem!… Tulórázás!…
SPASMUS: Most mindenki menjen vissza munkahelyé-

re. Dolgozzatok, mintha semmi sem történt volna…
Ez a tulhalmozás, amivel odafönn senki sem törödik,
csupán a mi malmunkra hajtja a vizet… Óriási
mennyiségü sósav és pepsintermelés indul meg, le-
konkurrálni a zsir és füszerbehozatalt… Majd meg-
látjuk, mi történik, ha mi nem adunk védelmet! 

EGY HORMON (berohan): Itt a hiperémia! Jönnek a vö-
rösvérsejtek!… Kinyitni a gyárkapukat!…

SPASMUS: Vissza a mühelyekbe!… Viszontlátásra, baj-
társak! 

(Mindenki szétfut, Duodenum országutján megindul a
forgalom, óriási társzekereken cipelik a félig feldol-
gozott gyomorbennéket a belek felé. Hallani, ahogy
Hepar és Pancreas munkásai felvonulnak. Az epe
ömölni kezd a csatornákból. A peristaltikus mozga-
lom, visszafelé megindul Gaster felé. A láthatárt sár-
gás-zöld felhôk borítják el.)

EGY HANG (felülrôl a telefonba): Kérem az államtitkár
úr ôméltóságát!… Nincs a hivatalban?… Akkor a he-
lyettesét… Azonnal le kell szólni a Fundus Müvek-
hez, hogy még egy szállitmányra van szükség, a déli
adag teljesen elfogyott. A Tejfelelháritó különitmény
parancsnoka kéreti… 

SPASMUS (halkan Nervushoz): Hallod, ujabb pepsint
kérnek… 

NERVUS (zord mosollyal): Majd meglátjuk mi lesz en-
nek a vége. 

SPASMUS: Csak ezekre a Fehérvérsejtekre kell vigyázni.
Az a gyanum, külföldi ügynökök vannak köztük…
Streptococcusok… 

NERVUS (legyint): Azoktól nem félek. Fô, hogy ezeket a
hülye Fermentumokat a kezünkben tartjuk. Duode-
num naggyá lesz!

SPASMUS: Nagyobbá, mint Gaster! Mi leszünk a fôvá-
ros! 

NERVUS: Ahogy annak lennie kellett volna… Ahogy
ôseim az intrauterinalis ôskorban megálmodták. 

SPASMUS: És ennek a ragyogó fôvárosnak, amelynek
Gaster csak külvárosa lesz - vajjon ki lesz a polgár-
mestere és elnöke? (Rákacsint Nervusra.)

NERVUS (nevetve a kezét nyujtja): No mit gondolsz?
(Némán rázzák egymás kezét.) 

SPASMUS: Éljen a felszabaditó forradalom - amin, siker
esetén, igen szépen lehet keresni - ha kettôn áll a vá-
sár! 

NERVUS (rángatózva, rekedten énekel): „Ez a harc…“
(Távolról hallani az epeszállitó munkások forradalmi
énekét.) 
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ELSÔ DALBETÉT:

Fel a harcra májak vesék 
Nem kellenek gyermekmesék. 
Szervezkedjünk lépek, belek 
Vasat üssük, amig meleg. 
Vége lesz a nyomornak, 
Ha befütünk a gyomornak! 

Sürü sötét az éj,
Dühöng a béli szél 
S legyen gyomorfekély!
Lenyelvén früstököd
Izzadjon üzstököd!

De hiába früstök s ebéd, 
Ha nem adunk hozzá epét! 
Hadd tudja minden náció
Mi lesz abban a ráció 
Ha jön a revolució 
S nem lesz regurgitáció! 

Függöny.

A H A D I T A N Á C S .

(Vagus kultuszminiszter, Csontvelô hadügyminiszter,
Colon csere-kereskedelemügyi miniszter és Sziv mi-
niszterelnök. Szin: a Nyultagyvelô egyik tanácskozó
terme, a fossa romboidea, egy héttel az elôjáték után.) 

SZIV (csönget): Uraim, nagyjában tudjuk, milyen ko-
moly ügyben hivtam össze a tanácsot. 

MIND: Éljen Anthropos! 
SZIV: Hazánk társadalma egyelôre még nem látja a ve-

szélyt; de mi, akik aggódva figyeljük a jövôt, nyilt
szemmel kell, hogy szemébe nézzünk bizonyos
nyugtalanitó tüneteknek, amik az utóbbi idôben nap-
nap után észlelhetôk s amikrôl már az államfô…

VAGUS: Éljen Szürke Kéreg, szeretett elnökünk! 
HEPAR (sugva): Hallod a strébert? 
NERVUS APPENDICULARIS (legyint): Született lakáj –

nincs egy független gondolata! 
SZIV (folytatva): … amikrôl már az államfô is értesült.

(Sürgönyt vesz elô.) „Ma reggel értesitettek a Kabi-
netirodából, hogy a fôvárosból minduntalan nyugta-
lanitó hirek érkeznek. Titkos gyujtogatók járnak-kel-
nek, egyre-másra kigyullad egy telep, különösen az
importszállitmányok beérkezése után. Sürgôs jelen-
tést kérek, mi történt, mi az oka ennek a nyugtalan-
ságnak.” Két nappal ezelôtt felkértem a kereskede-
lemügyi miniszter ur ôméltóságát, készitsen minder-
rôl jelentést. 

COLON: Tisztelt Minisztertanács, rövid leszek. 
NERVUS APPENDICULARIS (Heparhoz félre): De mi-

lyen rövid! A vékonybéllel együtt vagy nyolc méter! 
COLON (folytatva): Csak a tényeket sorolom fel a nél-

kül, hogy a feltehetô okokat vizsgálnám. Magam is a

tanács bölcsességétôl várom a megoldást. A tények a
következôk: Mintegy hat hónapja a kereskedelemben
bizonyos zavar mutatkozik, aminek hatása egyre in-
kább érezhetô különösen a fôváros anyagcsereforgal-
mában, de nyugtalanságot okoznak pénzügyi körök-
ben is. Ugyanolyan import mellett, mint a mult év-
ben, tehát a kereslet és kinálat hasonló körülményei
között, egyre fenyegetôbb mértékben kapjuk a tôzs-
dejelentéseket, hogy legbiztosabb állampapirjaink, a
Fundus-részvények nem tudnak piacot találni. Más-
részt a Fundus-müvek mühelyeiben olyan többter-
melés mutatkozik, ami a fôvárosnak s rajta keresztül
az egész országnak gazdasági egyensulyát is fenye-
geti. A pepsint és a sósavat, amit a Müvek termelnek,
részben felveszi a külföldi kereslet, de e felvétel lezaj-
lása után semmiféle belföldi kereslet nem mutatko-
zik, a felhalmozott anyag nyakunkon marad. Az
ilyenformán megmaradt tulprodukció természetesen
a fôváros lakósságán bosszulja meg magát. A pepsin
éhes és elôállt az a helyzet, hogy a jószág felfalja a
gazdát. A szakértôk tanácstalanul állnak e sajátos je-
lenség elôtt, nem tudnak segiteni. A kereskedelem,
mely már annyiszor segitette át az országot a nehéz-
ségeken, most Önöktôl várja a kivezetô út megjelölé-
sét. 

SZIV (csenget): Halljuk, Urain, a hozzászólásokat! 
CSONTVELÔ (recsegô hangon): Mit kell itt sokat hozzá-

szólni?!… Kevés a haderô!… Kérek felhatalmazást a
negyedik korosztály beöltöztetésére – három brigád
Vörösvérsejtet a fôvárosra, majd az rendet csinál!

VAGUS (idegesen és gunyosan): A hadügyminiszter ur
ônagyméltósága mindjárt a mozgósitásra gondol. Ha
mi nem vigyáznánk, már régen kitört volna a hábo-
ru!… (Csontvelôhöz fordulva.). Megbocsát, Excellen-
ciád, de javaslatát nem is értem, mert hisz a katona-
ság összpontositása ebben az esetben kivételesen
nem javitaná, hanem fokozná a zavarokat, mert két-
ségtelenül emelné a vérbôséget és gyulladást. 

HEPAR: Talán olajért kellene a külföldhöz fordulni? 
TÖBBIEK (nagy lármában): Micsoda? Olajat a tüzre? 
COLON (erélyesen): Ilyen megterhelések ellen eleve til-

takozom! Akkor inkább azt ajánlom, hogy Anthropos
szüntesse be a teljes paprika felvételeket, tartson dié-
tát és feküdjék le! (Óriási lárma.)

SZIV (csenget): Kérem uraim! Tartózkodjunk az ilyen ki-
vihetetlen ajánlatoktól. Anthropos ebbe sohasem fog
beleegyezni! Mit szólnának az urak a sodabicarboná-
hoz? 

COLON: A Gázmûvek már ismételten és határozottan
tiltakoztak a soda merényletek ellen! Már ugyis ele-
get marta a nyálkahártyáinkat, de a puffadást sem
birjuk, amit okoz! Ezt Anthropos elôtt már emliteni
sem lehet!

MIND: Nem, nem, soha! Ez már elég bajt okozott! (Óri-
ási lárma és felzudulás.) 

SZIV (csenget): Nyugalom uraim. Vigyázzunk a sziszto-
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lémra. Önök jól tudják…. (szerényen), hogy az a kis
neurosisom… ha nem is éppen vitium…

HEPAR (sugva, megvetôen): Már megint a billentyüit
félti! Azért mondom, egy zongoramüvész ne menjen
miniszterelnöknek! Láttuk Paderevsky példáját. 

PARASIMPATICUS államtitkár: Én a magam részérôl
(óvatosan) atropint ajánlanék… szerény nézetem sze-
rint csupán arra van szükség, hogy a Fundus-müvek
termelését lecsökkentsük, amire helyre állna a terme-
lés és fogyasztás egyensulya. 

VAGUS: Mi? Atropin? Gyorsitani a szivmüködést? 
SZIV (aggódva): Micsoda? Errôl szó sem lehet!
CSONTVELÔ: Jól néznénk ki! Vége lenne az izomtónus-

nak, az utak járhatatlanokká válnának, mindenki be-
szüntetné a munkát, a fegyelem megszünne. 

PARASIMPATICUS: De a vasomotorok… 
CSONTVELÔ: Süsse meg a vasomotorjait! 
VAGUS: Uraim! Az egész zavarnak az az oka, hogy Gas-

ter polgársága ideges. A pepsin-papirok esésének lel-
ki okai vannak… Fel kell világositan, nevelni kell a
polgárságot. Volt szerencsém tárgyalni errôl az
államfô ôexcellenciájával. Az idegességet kell meg-
szüntetni… Azért ajánlottam ôexcellenciájának, hall-
gassa meg azt a hires psychoanalitikust… 

CSONTVERLÔ (az asztalt veri): Psychoanalitikus!…
Öreganyánk térdkalácsa!… Talán gyermekkori élmé-
nyektôl fáj az ország hasa, ha füstölt csülköt etetnek
vele ecetes tormával?!… 

(Nagy zaj.)

SZIV (csenget): Uraim – mig mi itt vitázunk, végzetes
dolgok történnek a fôvárosban. E pillanatban kapom
a telefonjelentést, hogy a duodenumi országut köze-
lében lázadás tört ki… A sztrájkoló munkások felsze-
dik a hámburkolatot és barrikádot emelnek… 

COLON (rémülten): Erosió! Fekély! 
SZIV: Ugy van… A felszedett burkolat helyén megszü-

nik az ellenállás… Ha a füszerszállitmány oda ér… 
COLON: Szétszedik az egészet!… Áttörik a falat… A

forradalmárok rázudulnak a Peritoneumra… Perfo-
ráció!

(Nagy zaj.)

SZIV: Uraim – itt azonnal cselekedni kell. 
CSONTVELÔ (magánkivül): Katonákat oda, mozgósita-

ni kilenc ezredet! 
COLON: Ördögöt!… Éppen ellenkezôleg!… Mindenki

vissza a kaszárnyákba. 
SZIV: Uraim! Én nem vállalom a felelôsséget. Azonnal

érintkezésbe lépek az államfôvel… Intézkedést kérek
tôle… Hol a külügyminiszter? 

COLON: Ki kell nyittatni a pilorust! Az egész forgalmat,
akár meg van emésztve, akár nem, át kell bocsájtani. 

SZIV (a telefonnál): Csöndet kérek uraim, az államfô

ôexcellenciája… (hallgat, aztán leverten leteszi a
kagylót.) Végsô elkeseredésében szódabicarbonát
rendelt. 

COLON (keserüen nevet): Ujabb gáztámadás! Láttuk
sokszor az eredményt! Hiszen a szódaszállitók egy
követ fujnak a sztrájkolókkal… nem érdekük, hogy a
normális üzem helyreálljon! Nekik mindegy, a pepsin
pusztitja el, vagy a lug marja fel Gastert… 

VAGUS: Majd meglátjuk, lehet-e erôszakkal kormá-
nyozni. Ezzel csak azt érjük el, hogy a kereskedelem
teljesen megszünik - devalváció, államcsôd! Én nem
vállalom a felelôsséget! (Elrohan.)

CSONTVELÔ: Beadom a lemondásomat!… (El.)
VAGUS: Kihallgatásra jelentkezem… Itt csak a lélek se-

git! Éljen Freud!… (El.)
CSONTVELÔ: Beadom a lemondásomat!… (El.)
PULMO HANGJA (kivülrôl): A légutakat már elzárja a

fejlôdô gáz… Nyissák ki a sphinctereket! 

Hallatszik a sztrájkolók dala:

MÁSODIK DALBETÉT.

(„Ég a kunyhó“ dallamára.)

Ég a gyomrod, ropog a szád
Ha nyeled a bicarbonát,
Mig a bikát szorongatod 
A karbónát elszalasztod. 

(Ad notam „Zsindelyezik a kaszárnya tetejét“.)

Röntgenezik a gyomromnak belsejét, 
Mind elvitték a hámsejtek elsejét. 
Maradt benne belladonna, papavér, 
Isten veled szilvásgombóc, bikavér. 

(Mind eltávoznak.)

SZIV (egyedül a telefonnál): Te vagy az excellenciás
uram? 

ÁLLAMFÔ HANGJA (a telefonban): Én… Rémes jelen-
téseket kapok… Félek, hogy az intézkedések csak
ideig-óráig segitenek… Tele beszélik a fejemet. Ez a
Vagus se hágy békén, éppen most jelentkezett, de
nem fogadom… Ugylátszik, csakugyan igaz azzal a
sztrájkkal… 

SZIV: Pardon, excellenciás uram, valaki ôrült fontos
ügyben keres itten. Azt mondja élet-halálról van szó.
Meghallgatom, aztán majd jelentkezem. (Leteszi a
kagylót, a szolgálattevô vérsejthez.) Eressze be! 

SCHMALZ (rongyosan, elcsigázva becsöppen a pitvar-
ajtóról.) 

SZIV: Mit óhajt? 
SCHMALZ (sugva): Bezsélhetek bizalmasan a Kegyel-

mes Urral? 
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SZIV: Egyedül vagyunk. 
SCHMALZ: Duodenumból jövök, az összeesküvôk fô-

hadiszállásáról. 
SZIV (csodálkozva): Összeesküvôk?! 
SCHMALZ: Sejtettem, hogy itt nem is tudnak róluk, a

bajok okát Gasterben keresik. Nos, tudja meg Kegyel-
mes Uram, hogy hat hónapja folyik az ország fôváro-
sának aláaknázása, Spasmusnak és kétszinü államtit-
kár barátjának a vezérlete alatt. Én is köztük voltam,
de nem birta tovább a lelkiismeretem… (Megtörve.)
Én szeretem a hazámat, Kegyelmes Uram és inkább
ôket árulom el, mint Anthropost, még ha nem is osz-
tom mindenben a kormány felfogását. 

SZIV (izgatottan): Beszéljen! 
SCHMALZ: Duodenum hat hónapja amerikázik. Nem

szállitják az epét, ami felvenné a pepsinfölösleget. 
SZIV (billentyüjéhez kap): Hát persze – most már értem!

Ennek az ellenôrzésére senki se gondolt. 
SCHMALZ (legyint): Mit tudnak a maga nagyképü mi-

niszterei!… A Regurgitációnak senki nem tulajdoni-
tott fontosságot… Most az összeesküvôk kihasznál-
ták ezt a helyzetet. 

SZIV (gyanakodva): És mivel bizonyitja mindezt, amit
elmond? 

SCHMALZ: Csináljanakpróbát. Az államhatalomnak
módjában van karhatalommal hozni fel epét Duode-
numból, majd meglátjuk nem szünik-e meg azonnal
az erosiót okozó sztrájk. 

SZIV: Maradjon itt. (A telefonba.) Excellenciás uram –
van módodban szakértôt azonnal meghallgatni? 

AZ ÁLLAMFÔ HANGJA: Véletlenül itt van éppen Be-
cartia külügyminisztere. 

SZIV: Átküldök egy jelentést, bizonyos összeesküvésrôl,
amit épp most lepleztem le. Ha informátorom nem
vezetett félre… 

ÁLLAMFÔ HANGJA: Maradj a telefonnál, míg elolva-
som. (Szünet után hallani a rádióban az államfô be-
szélgetését Becartia külügyminiszterével.)

ÁLLAMFÔ: Van rá mód erôvel behatolni Duodenumba
s átszállitani az epetermelést Gasterbe? 

BÉCARTIA KÜLÜGYMINISZTERE: Mi sem egysze-
rübb. Gumivonatokat bocsájtunk le, felvesszük az
epét, elzárjuk az alsó sineket és az egészet felküldjük
Gasterbe. 

ÁLLAMFÔ: Rendben van. Azonnal meg kell csinálni. (A
telefonba.) Sziv?! Kérlek viselkedj nyugodtan, nem
kell izgulni… Idegen csapatok fognak teljes rendben
átvonulni a fôvároson. 

(Nagy lótás-futás… A Bárzsing-szoroson megjelenik a
gumivonat, a lokomotiv áthatol Gasteren, ahol a la-
kósság szájtátva nézi a különös látványt, azután,
szétkergetve a csôcseléket, erôvel kinyitják Pilorust,
ezen át Duodenumba vonulnak és hatalmas eperako-
mányokat szállitanak Gasterbe.) 

(Szünet.)

SZIV (telefonnál izgatottan): Mi újság? 
COLON (örömmel): A legjobb, kegyelmes uram. A

sztrájk megszünt. Pepsin és sósav-felvétel tökéletes.
Közélelmezés kielégitô. A Fundus papirok emelked-
tek. A felbontott burkolatnál egyelôre semmi baj. A
hámsejtek már munkába álltak, s ha igy megy to-
vább, hamar rendbe jön minden. 

SZIV: Nagyszerü. Azonnal jelenteni fogom a dolgot. Fel-
vételképesség? 

COLON: Kifogástalan. Azt hiszem, jöhet a bécsiszelet
uborkasalátával. 

SZIV (a másik telefonba): Excellenciás uram – a legjobb
ujságokat jelenthetem. A beavatkozás remekül sike-
rült. Kifogtunk az összeesküvôkön – ugylátszik in-
formátoromnak igaza volt. Majd ki kell nevezni vala-
hová. 

ÁLLAMFÔ HANGJA (aggódva): Igenám, de ne felejtsd
el, ezt a külsô beavatkozást nem lehet fenntartani
normális állapotok között. 

SZIV: Mit tegyünk?! Erôvel leverni a lázadást? Csontve-
lô ugyis nagyon háborus hangulatban van… 

ÁLLAMFÔ HANGJA: Nem, nem, mindent csak nem
polgárháborut! Semmi erôszak! Semmi sebészet!…
Ugy kell tennünk, mintha nem vettünk volna észre
semmit. 

SZIV: Nekem van egy ötletem. 
ÁLLAMFÔ HANGJA: Mi az? 
SZIV: Nem lehetne külföldrôl epét szállitani a fôváros-

ba? 
ÁLLAMFÔ: Mondasz valamit. 
SZIV: A dolog nagyon egyszerü. Gaster megkapja a

szükséges epemennyiséget, megszünnek a bajok, egy
idô mulva az összeesküvôk látván, hogy nincs rájuk
szükség, rájönnek, hogy hiábavaló a munkájuk,
ilyenformán nyakukon marad az egész termelés.
Végeredményben nem nekünk ártanak, hanem ön-
maguknak. S anélkül, hogy erôszakot alkalmazná-
nak, eljön a nap, amikor saját belátásukból, kénysze-
rüségbôl nyitják meg a forgalmat és helyre áll a nor-
mális anyagcsere, a helyes és egészséges körforgás. 

ÁLLAMFÔ (lelkesen): Nagyszerü!… S a szállitott
anyagban propaganda iratokat lehet becsempészni
Duodenumba, amely felvilágositja az ottani
munkásságot… 

SZIV (kételkedve): De kapunk-e elegendô epemennyisé-
get külföldrôl? 

ÁLLAMFÔ (az alkotás lázában): Ha nem kapunk, ma-
gunk fogunk késziteni… Semmi akadálya… Én ilyes-
mirôl már régen tárgyalok külföldi államfôkkel…
Egy tehetséges feltaláló járt nálam hetekkel ezelôtt és
egy mesterséges készitményt mutatott, ami nemcsak
arra alkalmas, hogy megfelelô adagban epével lássa
el a fôvárost, de olyan anyagot is kever mellé, ami tel-
jesen megváltoztatja Duodenum munkásainak men-
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talitását… Naponta négy szállitmányt lehet ki-
bocsájtani belôle… 

SZIV (lelkesen): Valami jó nevet kellene találni, hogy az
akció hazafias jellegét hangsulyozzuk!… Talán ezt:
Salvanthropos. 

ÁLLAMFÔ: Legyünk szerényebbek. Legyen a neve:
SALVACID! 

SZIV (lelkesen): SALVACID! 
ÁLLAMFÔ: Azonnal intézkedem, hogy a gyártás meg-

induljon. Kérek vért! 

(Diszfelvonulás indul Cerebrum vára felé. A várban
nagy izgalom, lótás-futás. Emlékképek, emigrammok
futnak, titkos aktákkal a kombinativ osztály felé, ahol
az uj szer anyagát állitják össze. Ezeket a szavakat
hallani: „Spasmus… hyperpesia… Thujon… chol-
sav…” A szin lassan kivilágosodik.) 

U T Ó J Á T É K

(Két hónap mulva.)

Szin: Sziv hálókamrája, a jobb pitvarban. Egészséges
szivhangok. Áthallani a lélekzetvételt. Éjszaka. 

SZIV (hirtelen gyanus zörejre riad. Kibujik az ágyból és
a sötétben nyakon ragad valakit): Hé!…
Világosság!… (Fény gyullad ki.) Ki vagy?!… 

SPASMUS (lesütött fejjel): Ne csináljon lármát, kegyel-
mes uram, minek ébresszük fel az egész várost? In-
kább bevallok mindent. 

SZIV: Kicsoda Ön? 
SPASMUS: Spasmus vagyok. 
SZIV (diadallal): Ah! Spasmus… Duodenum lázadó ve-

zére!
SPASMUS (keserüen): Igen. Régi dicsôség… Megbuk-

tunk, vége a komédiának… 
SZIV: Mi történt? 
SPASMUS (legyint): Hogy mi történt?! Ön kérdi?… Ez

az átkozott szer… 
SZIV: Ah!… 
SPASMUS: Egy darabig próbáltunk ellenállni. Hiába…

Gasternek nem volt többé szüksége ránk… Minden a
legnagyobb rendben ment, mióta ez az uj anyag elter-
jedt… A hámsejtek cserben hagytak bennünket, fel-
hagyták a sztrájkot, az erosió elmult, a lézió meg-
szünt… Mit tehettünk a felhalmozott epével, amire
nem volt vevô? Elvesztettem a tekintélyemet. Tegnap
este bizalmasan figyelmeztettek, hogy mondjak le
önszántamból a vezérségrôl, Duodenum munkásai el
vannak szánva, mint jó hazafiakhoz, Anthropos de-
rék polgáraihoz illik, felajánlják termelésüket Gaster
lakósságának s hajlandók szerzôdést kötni, hogy má-
tól fogva elegendô mennyiséget termelnek, bármi-
lyen nagy is a szükséglet. 

SZIV: És Ön? 

SPASMUS (vállat von): Mit tehettem? Nekem már befel-
legzett. Utolsó kétségbeesésemben merényletre szán-
tam el magam. Egy félórával ezelôtt lopóztam be a pit-
varon át azzal a szándékkal, hogy beférkôzve a billen-
tyük közé, megállitsam az egész vérkeringést. (Szü-
net.) Most itt vagyok, mindent tud. Tartóztasson le. 

SZIV (rövid habozás után oda megy hozzá, a szemébe
néz): Nem, nem Spasmus, én nem tartóztatom le ma-
gát. Én tudom, hogy a maga helyén minden tehetség-
nek érvényesülni kell a jó ügy szolgálatában. (Szünet
után meghatottan.) Tudna még jó hazafi lenni? 

SPASMUS (elernyedve): Kegyelmes uram…. 
SZIV (melegen): A peristaltikus müködés ellenôrzésére

uj fôfelügyelôre van székségem… Vagus nem birja
már az egész strapát… Nos? (Szünet.) Kezet rá!…

SPASMUS (könnyekkel a szemében le akar térdelni):
Kegyelmes Uram!… 

SZIV (meghatottan): Álljon fel!… Legyen a jövôben tisz-
tességes!… Holnap megkapja a kinevezését… A jel-
szó… 

SPAMUS (lelkesen): Éljen Athropos! Éljen Gaster! Éljen
Szürke Kéreg!

SZIV (enyelegve): No és a SALVACIDOT se felejtse el – vég-
eredményben neki köszönheti erkölcsi megváltását. 

SPASMUS (elszántan): Óhajtom is, hogy az Államfô
mindig készenlétben tartsa, soha el ne felejtse ennek
a szernek a nevét – emlékeztetésül, ha valaha meg ta-
lálnék szédülni! 

SZIV: Ugy legyen! Lelkedben hit – tarsolyodban Salva-
cid! 

SPASMUS: Hiába – szive csak a szivnek van, ebben az
országban! 

HARMADIK BETÉT.

Éneklik: Sziv és Spasmus, tánc kiséretében, miközben
Sziv saját billentyüin kiséri a dallamot. 

(Ad notam: „Ha férfi lelkedet”.)

Ha a legjobb falat
Torkodon lecsuszék, 
És a gyomorfalad
Könnyelmün tépi szét, 
Ne gondolj szörnyüt és nagyot, 
Mütétet és halált, 
Se Atropint, se alkalit, 
Amely savat kivált. 
Gondolj szerényt s picit 
Kérdezd Jenôt s Lacit, 
Egyetlen szer van? SALVACID
Az meggyógyitja a pacit, 
Pacit, pacit, 
Naponta SALVACID! 

(Függöny.)

29

2009/4 MediArtI R O D A L O M



1964

Nyolcéves koromban, kancsalságom miatt
szemmûtéten estem át – a Mária utcai klinikán
operált meg Sternberg Aliz, a kiváló sze-
mészprofesszor. A mûtét után leragasztott
szemmel feküdtem napokig, mikor azonban
végre elhagyhattam volna a kórházat, az osz-
tályon influenzajárvány ütött ki, így még pár
napig maradnom kellett. A betegek kezelésére
egy fiatal, szépséges orvosnô járt be hozzánk:
szôke haját az akkoriban divatos lófarokban
viselte. Nagyon tetszett, hogy gallérja alatt
türkizkék bársonyszalagot visel, és hogy kö-
penyébôl enyhe virágillat árad. Úgy emlék-
szem, mindig mosolygott – olyan gyönyörû-
nek láttam, mint valami tündért. Valahány-
szor megpillantottam, boldog izgalom fogott
el. Általában délután érkezett a kórtermünkbe,
minden ágyhoz odament, mondott valami
kedveset, meghallgatta a tüdônket, megsimo-
gatott bennünket, azután tovalebbent. Teljesen
belehabarodtam az én tündérembe. Egy nap
elhatároztam, hogy szerelmet vallok neki.
Mondani ugyan nem mertem volna semmit,
de lerajzoltam ôt legjobb tudásom szerint, a
kék szalagjával és a lófarkával, haját citrom-
sárgára, száját tûzpirosra, szemét égszínkékre
színezve. Dobogó szívvel vártam az újabb ta-
lálkozást, beszédes ajándéknak szánt mûvészi
rajzomat szorongatva izzadt tenyeremben.
Aznap persze egy kövér, rosszkedvû bácsika
jött be a tündér helyett, komor arccal körbedö-
cögött, aztán azt mondta: „No”, és kiment.
Másnap is hiába vártam szerelmemet. Har-
madnap pedig hazamehettem. 

Harminc esztendô múlva Misi fiammal jár-
tam a Mária utcában. Szegény örökölte tôlem
a kancsalságot és a mûtétet is. Az egyik szobá-
ban valami csoportfénykép-féleség a kórház
dolgozóit ábrázolta a 60-as évek közepén. Ült
közöttük egy fiatal, eléggé testes, fehér köpe-
nyes nô, szôke lófarokkal. Lapos, húsos arca
volt, túl erôs álla, apró gombszeme. Blúzának
gallérja alatt, jól láthatóan, szalagot viselt.

1970

Apám szerint gyermekorvosunk, Farkas Éva
1934-ben a legszebb, leggazdagabb és legoko-
sabb medika volt az egyetemen. Mikor megis-
mertem, már ötvenes éveit taposta: egykori
gazdagságából és szépségébôl bizony nem sok
maradt. Igaz mindig egyenes tartással, elegáns
kosztümökben, tûsarkú cipôkben járt, hollófe-
kete, gondosan elrendezett kontyát pedig kel-
lemes szappan-, kölni- és orvosságillat lengte
körül. Maga volt a kulturált és önérzetes Or-
vostudomány. Ennek ellenére én eléggé féltem
tôle, mert szertartásos komolysággal bánt ve-
lem, magázott, és akármi bajom volt, mindig
tetôtôl talpig kivizsgált, amivel különösen ser-
dültebb koromban hozott zavarba. A vizit
mindig ugyanúgy zajlott: a hosszas, alapos
kézmosás után Éva néni megjelent szobám aj-
tajában, kosztümkabátját a szék támlájára terí-
tette, majd kért egy kanalat a torokvizsgálat-
hoz, s miután megkapta, mindenkit kiküldött
a szobából. Ezután jelentôségteljesen a sze-
membe nézett, és azt mondta: „Kedves Uram,
legyen szíves, vetkôzzék Ádám-kosztümre.”
A vizsgálat általában sokáig tartott, és elkerül-
hetetlenül mindenre kiterjedt. Késôn érô gye-
rek voltam, így még tizenhárom-tizennégy
éves koromban is legalább évente egyszer-két-
szer ki kellett állnom az egyre nehezebben vi-
selt megpróbáltatásokat. Aztán egy alkalom-
mal – már nyolcadikos lehettem – szokott fel-
szólítására, hogy vetkôzzem Ádám-kosztüm-
re, összeszedtem minden bátorságomat, és
nem mozdultam. Ezen Éva néni láthatóan
meglepôdött, megkérdezte hát, mi a baj.
„Nem lesz elég csak derékig?” – kérdeztem
reszketô hangon. „Ha gondolja, kedves uram,
vetkôzzék csak derékig! Én tiszteletben tartom
férfiúi szemérmét” – felelte Éva néni méltó-
ságteljesen, majd belenézett a torkomba, elpa-
kolta mûszereit, felöltötte kosztümkabátját, és
kimért léptekkel távozott. Soha többé nem jött
ki hozzám.
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egyik üresen álló szobába, és nagyjából egy
órán át számomra is kellemes, érdekes beszél-
getést folytattunk valami aktuális, ám az or-
vostörténettel is összefüggô témáról. A hölgy
a riport befejeztével láthatóan elégedetten zár-
ta le magnóját, megköszönte a türelmemet,
majd megkért, hogy hadd készítsen rólam né-
hány képet a közlendô cikk kiegészítésekép-
pen. Nem szeretem ugyan, ha fényképeznek,
mindig bárgyú arcot vágok a fotókon, ám mit
volt mit tenni, belementem. A hölgy egyszer-
kétszer elkattintotta a gépét, majd megkért,
hogy vegyek fehér köpenyt, mert fehér köpe-
nyes képet is mindenképpen szeretne rólam.
Van is egy fehér köpenyem, még az ôsidôkbôl,
mikor a könyvtárosok számára az ilyesmi kö-
telezô volt, kicsit nagy és koszos, de a kedvé-
ért elôbányásztam a szekrény mélyérôl, és ma-
gamra öltöttem. A nô azonban még mindig
elégedetlennek látszott. „Jó lenne, ha sztetosz-
kópot is akasztana a nyakába“ – tanácsolta.
„Sajnos sztetoszkópom az nincs.” „Nincs?
Hogyhogy nincs?” „Mivel nem vagyok or-
vos.” „De hát a professzor úr doktor, nem?”
„Igen, csakhogy bölcsészdoktor” – magyaráz-
tam kissé szégyenkezve hiányosságaim miatt.
A nô láthatóan elkomorodott, aztán megbo-
csátóan legyintett, és felderült az arca: „Na,
nem baj, de azért egy szemüveget csak tudunk
keríteni?”

DR. MAGYAR LÁSZLÓ ANDRÁS

1975

Katonai szolgálatom hetedik
hónapjában sikerült szemé-
szeti felülvizsgálatra a kecs-
keméti honvédkórházba ke-
rülnöm. Itt azonban a vérvé-
telnél kiderült, hogy nagyon
magas a süllyedésem, áttettek
hát a belgyógyászatra. Még
aznap jelentkeznem kellett az
orvosi szobában, ahol egy
harmincas, meglehetôsen
vonzó küllemû, ôzikeszemû
nô fogadott. Nem köpenyt,
hanem miniszoknyát és feszes
blúzt viselt, gondoltam, vala-
milyen adminisztrátor lehet.
Leültetett, és írógépe mögé te-
lepedve kikérdezte az adatai-
mat. Vagy negyedórát pötyögött a gépen,
majd váratlanul közölte, hogy most pedig vet-
kôzzem le teljesen. Levettem a pizsamám –
szerencsére volt rajtam alsógatya is, mindig
hordtam, mert a kórházi pizsamák sliccén,
rejtélyes okból, sosem voltak gombok – a nô
pedig nekilátott vizsgálni. Ujjainak érintésétôl
és testének illatos közelségétôl – 19 éves vol-
tam ekkor – erôs izgalom fogott el. Megpró-
báltam a laktanyára, a reggeli tornára és Ba-
logh szakaszvezetôre koncentrálni, de hiába,
gerjedelmem nem hagyott alább. Helyzetem
különösen akkor vált aggasztóvá, mikor ha-
nyatt kellett feküdnöm, a nô pedig mellém ült,
és módszeresen, felülrôl lefelé haladva tapo-
gatni kezdett. A hasam aljához érve azonban
megállt, megértôn sóhajtott, és intett, hogy fel-
kelhetek. Hatalmas kô gördült le a szívemrôl.
Fölpattantam, és hálát adtam a Jóistennek,
hogy a végveszedelemben segített rajtam. A
hölgy jóságosan rám mosolygott, és azt susog-
ta: „Jól van, most lazítson egy kicsit, aztán
folytatjuk.”

2007

Az elegáns magazin csinos, fiatal riporternôje
a megbeszélt idôpontban magnetofonnal és
fényképezôgéppel jelent meg a könyvtárban.
Bevezetésképpen hosszasan magasztalta
munkásságomat, tiltakozásom ellenére foly-
ton professzor úrnak szólítva. Beültünk az
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Dr. Hankiss János

ÜZENET A FELHÔK FÖLÜL
Pytheas Kiadó, Budapest, 2008.

Szokatlan téma, ami elôl senki sem térhet ki: Mi
vár ránk a nagy vízválasztó után, a Rubicon túl-
só partján? Megdöbbentô indulás: „Tegnap volt
a temetésem. Szép idô volt, sokan eljöttek.
Olyanok, akik közel álltak hozzám, de biztos
olyanok is, akiket csak a szokás vagy a kíváncsi-
ság hozott el. Kicsit túlzásnak éreztem, mennyi
minden szépet és jót mondtak el rólam, olyas-
miket, amiket azelôtt sohse emlegettek.

Nem mondom, hogy nem tartottam kicsit a
Szent Péterrel való találkozástól. De nem volt se
Kharón, se nagykapu, csak könnyûség volt, és a
legszebb: hogy semmi se fájt, lehullt rólam a
rosszullétek és félelmek iszonyata. Tanácstalanul
lebegtem a semmiben, majd leheveredtem egy
buja felhôre, puha volt, hûvös és barátságos…”

A felsôhajtásra eljut hozzá egy üzenet: Ne
bízd el magad, bejutni a nagy Ítélet elé nem
megy olyan ripsz-ropsz. Elôtte jóvá kell tenned
mindazt a Földön, amit elrontottál, amit elmu-
lasztottál. Elrendezni mindazt, ami befejezetle-
nül maradt.

„Igen ám, de hogyan, kéz és láb nélkül…?”
„Micsoda földhözragadtság! Mi a te 4 dimenzi-
ós szûk kis tered a mostani végtelenhez képest!?
Amelyben szabadon szállsz, beslisszolsz az em-
berek tekintetén át a titkok tárházába, és ott úgy
zongorázol az idegszálakon, mint a legnagysze-
rûbb zongoramûvész a billentyûkön.”

„Sohse jutok a végére.” „Sohse? Ez a fogalom
itt nem létezik. Csak az elvégeztem-e a felada-
tom, vagy nem?”

Az újonnan érkezett nekilát hát a munkának:
Elôször a kedves sertésekhez száll le, akik ellen
annyi bûnt követtünk el. Összesereglenek az ál-
latok, humoros találkozások tanúi leszünk. (A
bárány húzódozna az oroszlán elôl: „Hátha egy
bizsergetô illat csábításában elfeledkezik a jó
modorról!?”). Aztán szomorúbb tájakra jutunk:
egy gyerekkórház onkológiájára: Enyhíthet-e a
fájdalmakon, oldhatja-e a szorongást? Aztán a
kisfiú társául szegôdik: együtt talán erôt adhat-
nak a kis betegnek, aki ott maradt. Tennivaló
bôven akad: Megmenthetô-e az elkeseredett
idôs asszony a kútkávánál? A csúnya lány gyö-
nyörûnek tûnhet-e a vak fiú simogatásában?
Szent ég! Az öreg nekiindult a keresztezôdés-

nek, ahol rohannak az autók! Sok szívhez szóló
esemény. És utoljára a legnehezebb: Látogatás a
gyászoló családjánál, akik ellen…?

Dr. Hankiss János

VIHAR
Pytheas Kiadó, Budapest, 2009.

A Balatonnál nyaraló család feje, aki unokájával
sétálgat a parton, figyeli, hogyan közeledik és
köt ki egy vitorlás a parton. A férfi néhány meg-
jegyzést tesz a gazdag disszidensekre, akik
ügyesen megúszták az elnyomás és félelem év-
tizedeit azzal, hogy kimentek.

Második alkalommal, amikor a kisfiú újra ki-
vonszolja ôt megnézni a „hajót”, döbbenten ta-
lálkozik szembe azzal, hogy a vitorláson ülô nô
régi ismerôse… ismerôse? dehogyis, régi szerel-
me, aki legszebb idejükben hirtelen eltûnt, ott-
hagyta ôt anélkül, hogy bármilyen kifogást mon-
dott volna, kiszökött. Nem akar vele találkozni,
mély sebet hagyott a nô a férfiban, akkor is, ha
késôbb békés családi életet élt itthon. „Békés?”,
már amennyire az, fölsejlenek a nehéz megpró-
báltatások, amelyeken át kellett menniük.

A férfi magában tiltakozik a találkozás ellen,
amely mégis bekövetkezik, nem tud kitérni. És
ettôl kezdve fölfeslik egy titok: hogy lehet, hogy
így ment el a lány annak idején.

Vihar a regény címe, és be is következik a vi-
har, fölborítja a vitorlást, és csak nehezen men-
tik ki a két áldozatot, kórházba szállítják ôket. A
férfi nem tud ellenállni, utánaérdeklôdik, hogy
vannak, majd be is megy. Igazában az ébredés
közben feslik fel a nagy titok, hogyan élt ez a
lány akkoriban, a nagy szerelem idejében, mik
érték ôt, és mi volt az ok, amiért így kellett me-
nekülnie. A regény izgalmasan tárja fel, hogy
mindkét oldal vesztes volt, egyik megoldás sem
volt nagy boldogság akkor se, ha a kint élô most
nagy autóval érkezik, és tud vitorlást bérelni.

Az emberi megértés szellemében zárul a
könyv, nincs bûnös, csak áldozat van, a történe-
lem áldozatai, amiért nem lehet elégtételt venni,
csak elfogadni és megbékélni.

A regény azért is számíthat érdeklôdésre,
mert a kimenekültek és itt maradottak között
mindig is fennállt ez a feszültség, sokszor némi
irigykedéssel is. Pedig a valóság egészen más
volt. A regény ezt fejti fel.
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Dr. Richard Wiseman

SZERENCSEISKOLA
Agykontroll Kft., Budapest, 2009
224 o., 2490 Ft

Dr. Richard Wiseman – az
angliai Herfordshire Egye-
tem pszichológia tanszéké-
nek egyik vezetôje – három
éven keresztül több száz ki-
rívóan szerencsés és kirívó-
an balszerencsés embert
vont tudományos vizsgálat
alá. Megállapította, hogy
melyek azok a viselkedés-

és gondolkodásbeli vonások, amelyek a szeren-
csés emberekben közösek, s amelyeket ôk öntu-
datlanul, ösztönösen használnak. Ezt követôen
megtanította ezekre a viselkedés- és gondolko-
dásbeli vonásokra a kirívóan balszerencsés em-
bereket, akik ettôl kezdve szerencséssé váltak.

Lássunk kettôt a szerencsés emberek közös
vonásai közül! A szerencsések hallgatnak meg-
érzéseikre, és tesznek is azért, hogy hatodik ér-
zékük fejlôdjön. Sokuk például valamilyen
módszerrel rendszeresen relaxál, ami bizonyí-
tott módon izmosítja az intuíciót.

A relaxáció valamilyen formájának elsajátítá-
sát azért is javasolja a szerzô, mert a szerencsés
emberek bizonyíthatóan nyugodtabbak, mint a
balszerencsések. A feszült ember figyelme
ugyanis beszûkül, s nem veszi észre azokat a le-
hetôségeket, amelyek pedig léteznek. Ezzel
kapcsolatban röviden idézek a könyvbôl:

„A 62 éves Richard gyakran talál pénzt a jár-
dán. Nyolc évvel ezelôtt elkezdte félretenni az
így talált érméket és bankjegyeket egy »Talált
pénz« feliratú befôttesüvegbe. Meglepôdött,
hogy milyen gyorsan telik meg az üveg. Ri-
chard elmesélte, hogy furcsa összefüggésre lett
figyelmes: a talált pénz mennyisége attól füg-
gött, hogy mennyire érezte magát boldognak.
Ezt úgy vette észre, hogy egy ideig feljegyezte a
talált pénz mennyiségét, valamint azt is, hogy
nyugodtnak, boldognak, aggodalmaskodónak
vagy éppen szomorúnak érzi-e magát. (...) A
szerencsés emberek többnyire nyugodtan szem-
lélik a világ dolgait, és ennek eredménye az a
képességük, hogy észreveszik a lehetôségeket.
Nem arról van szó, hogy elvárják a kedvezô al-
kalmak felbukkanását, hanem inkább arról,

hogy észreveszik ôket, amikor megjelennek.”
Több jellemzô vonást nem említek meg, mert

akkor befolyásolom a könyvben szereplô sze-
rencsekérdôív kitöltését, hiszen ha elôre tudjuk,
hogy milyen szempontokat értékel a teszt, kön-
nyen lehet, hogy akaratlanul eltérô válaszokat
adunk a kérdésekre.

Végül két beszámolórészletet idézek a könyv-
ben szereplô egyik hölgytôl, aki megfogadta dr.
Richard Wiseman tanácsait. A két beszámoló
közt egy hónap telt el.

„Játszottam a 13 éves lányommal, s közben
beleestem egy gödörbe – amirôl amúgy tudtam,
hogy ott van –, és alaposan bevertem a fejem.
(…) Otthon összeestem, ismét bevertem a fejem,
és agyrázkódást kaptam. Elmentem az orvos-
hoz, aki gyógyszert írt fel. (…) Másnap, evés
közben, letörött egy darab a fogamból, de nem
tudtam megcsináltatni, mert gyógyszert szed-
tem. Aztán nekitolattam a kocsimmal egy fá-
nak, jelentôs kárt okozva. Másnap meg sem
tudtam mozdulni. Kiderült, hogy megütöttem a
hátamat, de a fejsérülésemre szedett gyógyszer
tompította a fájdalmat, ezért nem vettem észre a
hátsérülést. Három hétig ágyban kellett feküd-
nöm. Így zajlik az életem.”

„Nagyon megdöbbentett, ami történt. Ami-
kor belekezdtem, még nem tudtam, hogy mi
lesz ebbôl, de pár hét alatt minden megválto-
zott. Sokkal szerencsésebb vagyok, még a bará-
taim is észrevették a különbséget. Sokkal többet
mosolygok. Pozitívabban gondolkodom, már
nem hiszem, hogy valamilyen szerencsétlenség
fog érni. (…) Három évig tartó sikertelen pró-
bálkozások után végre átmentem az autóveze-
tési vizsgán; pénzt nyertem a lottón; és sokkal
boldogabb vagyok. Kulcsfontosságú szemlélet-
módváltás zajlott le bennem: most már azon
gondolkodom, hogy hogyan tudnám megolda-
ni a problémákat, és nem azon, hogy a történte-
ket a balszerencsémnek köszönhetem.”

A könyv külön értéke, hogy segítségével az
olvasó egyrészt felmérheti, hogy mennyire ké-
pes a szerencse befogadására, másrészt – a dr.
Richard Wiseman által kidolgozott gyakorlatok
segítségével – megtanulhatja, hogyan válhat
szerencsésebbé. Várhatóan sok ember gondol-
kodásmódját és viselkedési szokásrendszerét
fogja megváltoztatni. Mellesleg: rendkívül szó-
rakoztató olvasmány is.

DR. DOMJÁN LÁSZLÓ
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Andrássy Gyulát több állandó jelzô kísérte
életében. A legismertebb a „szép akasztott”,
ahogy emigrációja idején a párizsi szalonok-
ban becézték, utalva arra, hogy a szabadság-
harcban való részvétele miatt halálra ítélték, és
távollétében jelképesen felakasztották. Hívták
a nemzet daliájának is, joggal, hiszen szemé-
lyében megtestesítette az eszményképet,
amely a XIX. század második felében az Oszt-
rák–Magyar Monarchiában, sôt Európában is
a bátor, szabadságszeretô magyarokról kiala-
kult. A legérdekesebb mégiscsak Festetics Má-
ria grófnô, Erzsébet királyné udvarhölgyének
naplójegyzete, aki egymással szembe állította
mindkét, általa rajongva tisztelt államférfit:
„Andrássy szavai a lángoló zsenit tükrözik,
míg Deáké a nyugodt logikát, az okosságot,
bölcsességet.”

Andrássy Gyula emlékét legszebb utunk ôr-
zi, amely éppen mostanában nyeri vissza régi
fényét, mint ahogy a rendszerváltás után kap-
ta vissza eredeti nevét is. A sugárutat, amely-
nek nem titkolt mintája a párizsi Champs Ely-
sée volt, s amely talán a legmaradandóbb em-
léke Andrássy munkásságának, még a gróf
életében nevezték el létrehozójáról… Ám nem
kerülhette el sorsát, a második világháború
után minden rendszerben átnevezték: a Sztá-
lin úttól a Magyar Ifjúság útján keresztül a
Népköztársaság útjáig. Igaz, hogy csak az ut-
catáblák változtak, a budapestiek mindig is
Andrássy útként emlegették.

Mégis, mintha az utókortól Andrássy Gyula
nem kapná meg azt a megbecsülést, ami meg-
illeti. A reformkor kiemelkedô személyisége,
Széchényi István már megfelelô helyre került
a nemzet képzeletbeli panteonjában. Idôsebb
barátját és harcostársát, Kossuth Lajost kez-
dettôl fogva körülvette a nemzet imádata. Az
okos és bölcs Deák alakja általános tiszteletnek
örvend. Az elmúlt 100 évben mindhármukról
több kiállítás emlékezett meg, szavaikat gyak-
ran idézik, egyszóval benne élnek a nemzeti
köztudatban. És mit tud a mai ember And-
rássyról? Jó esetben azt, hogy köze volt a ki-

egyezéshez, de fôleg az a kérdés izgatja, hogy
mi történt Andrássy Gyula és a múlt század
világszép, boldogtalan hôsnôje, Erzsébet ki-
rályné között.

Andrássy Gyula gróf életútja

Andrássy Gyula 1823. március 3-án született
Oláhpatakon. Jogi tanulmányokat folytatott,
majd a kor arisztokratáinak szokása szerint
bejárta Európát, és a londoni, párizsi elôkelô
társaságban szerzett barátokat. Hazatérve be-
kapcsolódott a politikai életbe. Példaképeként
tisztelte gróf Széchenyi Istvánt, aki felismerte
kiváló képességeit, és azt mondta róla, hogy:
„minden lehet belôle, még Magyarország ná-
dora is”. 

1847-ben Andrássyt Zemplén vármegye or-
szággyûlési képviselôjévé választották. Az
1848–49-es forradalom és szabadságharc kez-
detén a zempléni önkéntes nemzetôrök pa-
rancsnoka volt, részt vett a schwechati és a pá-
kozdi csatában. A dicsôséges tavaszi hadjárat
idején Görgey Artúr tábornok segédtisztje lett,

Andrássy Gyula, a „lángoló zseni”

Louis Édouard Dubufe (1820–1883): Gróf Andrássy Gyula



és ezredesi rangot kapott. 1849 nyarán Kos-
suth Lajos Konstantinápolyba küldte azzal a
feladattal, hogy próbálja meg Törökországot
az orosz veszélyre hivatkozva Magyarország
pártjára állítani. Ez nem sikerült neki, de az ô
diplomáciai munkájának volt köszönhetô,
hogy a világosi fegyverletétel után Törökor-
szágba menekülô emigránsokat a Porta nem
adta ki, és békén hagyta ôket letelepülni vagy
eltávozni. Andrássy maga sem óhajtotta túl
sokáig a török udvar vendégszeretetét élvezni,
inkább párizsi és londoni barátait kereste fel.
Itt érte az a hír, hogy 1848–49-es tevékenységé-
ért távollétében 1851-ben Ferenc József császár
jelképesen, „in effigie” kivégeztette (majd több
25 év múlva azt mondja neki a császár: Örü-
lök, hogy nem sikerült felakasztatnom magát.
Mire Andrássy szellemesen válaszolt: Hát
még én, felség, hogy örülök neki!) A „szép
akasztott” vagy ahogy franciául hívják, „le
beu pendu” rövid idô alatt a párizsi szalonok
kedvence lett. Az emigrációban is aktívan po-
litizált, de lassanként a radikális Kossuth-pár-
ti nézetek helyét a megbékélés, a kiegyezés
szükségességének gondolata vette át. Bár éde-
sanyja, Szapáry Etelka többször is kegyelmet
kért számára, csak 1857-ben mehetett haza,
miután Párizsban házasságot kötött a császár-
hû családból származó gróf Kendeffy Katinká-
val (1830–1896).

Hazatérése után lelkes támogatója lett Deák
Ferenc politikájának. Az a meggyôzôdés ve-
zette, hogy Magyarország számára a legna-
gyobb veszélyt a terjeszkedô Oroszország je-
lenti, és hazánk egyedül nem tudna ellenállni
egy esetleges bekebelezési kísérletnek. 

Az 1861-es és az 1865-ös országgyûlésen Sá-
toraljaújhely követe volt, majd 1865–67 között
a képviselôház alelnöke. Deák mellett a ki-
egyezést elôkészítô tárgyalások egyik vezetô-
je, a kiegyezési törvényt megszövegezô, ún.
Hatvanhetes bizottság tagja volt. Ferenc József
Deák javaslatára nevezte ki miniszterelnöknek
1867. február 17-én. 

A kiegyezés látványos eredményeként 1867.
június 8-án Ferenc Józsefet magyar királlyá
koronázták. Az esztergomi érsek mellett a ná-
dornak kellett volna a felség fejére helyezni a
koronát, de mivel nem volt ilyen tisztséget be-
töltô férfi, Andrássy Gyula nádorhelyettesként
koronázta meg Ferenc Józsefet. 

Andrássy igaz karrierje csak ekkor kezdô-

dött. 1871-ig magyar miniszterelnök és honvédel-
mi miniszter volt. Jelentôs szerepe volt a dualista
rendszer megszilárdításában, a modern, önálló
magyar államszervezet megteremtésében, a Hor-
vátországgal történt kiegyezés (1868) létrehozásá-
ban, valamint a nemzetiségi törvény megalkotá-
sában, honvédelmi miniszterként pedig az önálló
magyar honvédség megalakításában. Nem feled-
kezhetünk Budapest nagyvárossá való fejlesztésé-
ben elért eredményeirôl sem. Ô hozta létre a mai
Budapest formáját kialakító Közmunkák Taná-
csát, amelynek elsô elnöke is volt.

Koncepcióját az Osztrák–Magyar Monarchia
követendô politikájáról lassan Ferenc József is
magáé tette. 1871-ben kinevezte az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia közös külügyminiszterévé. Ezál-
tal Andrássy lett az elsô (s jószerivel eddig az
utolsó) olyan magyar államférfi, akinek jelentôs
szerepe volt a nemzetközi politika porondján. Ki-
mozdította a Monarchiát akkori elszigeteltségé-
bôl, jó kapcsolatot alakított ki a Német Császár-
sággal, fôleg Bismarck kancellárral, Olaszország-
gal, sôt Oroszországgal is. Az ô érdeme az 1872-
ben megkötött, ún. hármas (osztrák–magyar–né-
met–orosz) szövetség. Külügyminiszterségének
csúcspontja volt az 1878-ban megtartott Berlini
Kongresszus, amely lezárta az orosz-török hábo-
rút, és rendezte a Balkán helyzetét. A kongresszu-
son az Osztrák–Magyar Monarchia jogot kapott
Bosznia-Hercegovina 30 évi katonai megszállásá-
ra. A nagyhatalmak döntését azonban csak fegy-
verrel lehetett keresztülvinni. Az okkupáció okoz-
ta nagy költségek és általános mozgósítás miatt
sok támadás érte, melynek hatására lemondott.
Külügyminiszterként utolsó tette az 1879. október
7-én, a Monarchia és Németország között aláírt
ún. Kettôs szövetség, melyben mindkét fél köte-
lezte magát fegyveres segítségnyújtásra, ha a má-
sik felet bárki megtámadná.

Szinte minden létezô, fontos kitüntetést megka-
pott a francia Becsületrendtôl a magyar Szent Ist-
ván-rendig és az Aranygyapjas-rend láncáig.

Lemondása után is foglalkozott politikával, de
már nem volt döntô szava. Életének utolsó évei-
ben súlyos beteg volt, 1890. február 18-án halt
meg Voloscában.

„Tanácsadó és barát” – kapcsolata Erzsébettel

Andrássy és Erzsébet 1866 januárjában találkozott
elôször. Erzsébet 28 éves, Andrássy 42, mindket-
ten díszmagyart viseltek. Erzsébet hölgyei karéjá-
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Csodálatos, hogy az írók milyen jól tudnak olyan
dolgokat ábrázolni, amirôl alapvetôen nem is tud-
nak. Álljon erre itt orvostudományi példaként Kas-
sák pontos leírása egy gonorrhoeás fertôzés utáni
reaktív arthritisrôl. A kórképet csak a 60-as években
definiálták. A „megtagadt” szó nem elírás, az író
így írta a dagadást. – A fôszerk.

„Ha Júlia egészen közel simul hozzá, ha oda-
adja magát neki úgy, ahogyan szerelmes asz-
szony odaadja magát a férfinak, akkor neki
egy másik asszony jut az eszébe, akivel régen,
még fiatal korában az országúton találkozott
össze s aki sohasem fog kitörlôdni az emléke-
zetébôl. Fiatal parasztasszony volt, a faluból
tejeskannával a fején a városba tartott. Leültek
az árokszélére beszélgetni. Nyár volt, a pa-
rasztok kinn dolgoztak a mezôkön és senki

ban, a trón baldachinja alatt magyarul szólalt
meg, egész megjelenése egy eszményi magyar
királynéé, pedig még nem volt az. 

Egymásba szeretett-e rögtön a két mitikus
alak? A mesék királynôje és a „nemzet daliá-
ja”? Lehet, sôt valószínû. Annál is inkább,
mert egymás iránti csodálatuk egyre nôtt. Er-
zsébet bámulva hallgatta Andrássy okfejtéseit
a Monarchia jövôjérôl, politikai koncepciójá-
ról, Andrássy pedig felismerte Erzsébet belsô
értékeit: sokoldalú tehetségét, okosságát, me-
leg szívét. 

Az, hogy Erzsébet a magyarok királynôje
lett, és a nemzet védôangyalává vált, nem kis
részben köszönhetô Andrássy iránta érzett ra-
jongásának. Mint ahogy Andrássy helyzetét is

nagymértékben erôsítette Magyarországon az
a hír, hogy a császárné kegyeltje. Szinte bizto-
san állítható, hogy a köztük lévô szerelem
nem teljesedett be. A bécsi kamarilla igyeke-
zett minden módon valami áruló jelet találni,
de nem sikerült. 

Andrássy megmaradt egy életen át Erzsébet
rajongójának. Mindig mellette állt, ellátta ta-
náccsal, amit Erzsébet mindig meg is fogadott.
A gróf korai halála összetörte. Andrássy teme-
tése után Mária Valéria azt írta a naplójába:
„Mama azt mondta nekem, hogy csak most
jött rá, mi volt számára Andrássy: Elôször érzi
magát egészen elhagyatva, tanácsadó és barát
nélkül.”

F. DR. DÓZSA KATALIN

nem tévedt feléjük az országúton. Fiatal volt
az asszony és nagyon vidámnak és egészsé-
gesnek látszott. S amilyen szépnek látszott,
éppen olyan romlott volt. Úgy búcsúzott el tô-
le, mint akinek hálával tartozik azért az aján-
dékért, amit kapott tôle. Fütyörészve ment to-
vább az úton, de másnap reggel, hogy föléb-
redt, kegyetlenül fáradtnak érezte magát s a
harmadik napon észrevette, hogy betegséget
szerzett az asszonytól. Mint valami bús állat
csatangolt tovább, ôszre pedig bekerült a kór-
házba. Két hónapig nyomta az ágyat, a jobb
térde fájdalmasan megtagadt, olyan volt, mint
a béna. Ez volt az az ajándék, amit az asszony-
tól kapott, s amit soha nem fog elfelejteni.”

(Kassák Lajos: Az utak ismeretlenek.
Regény. Nyugat-kiadás, Budapest, 1934, 131.)

A Nobel-díj
átvétele után

A száz éves
ProfessoressaSt. Louisban

Az elôzô számunkban, a 30–31. oldalon jelent
meg dr. Szeberényi Szabolcs írása, Rita Levi-
Montalcini 100 címmel. Sajnálatos módon csak

most van lehetôségünk a centenáriumát meg-
élt Nobel-díjas kutatót ábrázoló fényképek
közlésére.
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Az idôsödô társadalmunk jelentôs hányadát
érintô osteoporosis a beteg életminôségét je-
lentôs mértékben rontó állapot. Elsôsorban a
makroszkópos csonttörés következményei ve-
zetnek az életminôség romlásához, de semmi-
képpen nem hanyagolható el a mikroméretû
csonttörések életminôséget befolyásoló szere-
pe sem. A csigolyák mikroméretû törései a há-
ti fájdalom fokozódásával, a biomechanikai
stabilitás megbomlásával, a kompenzáló me-
chanizmusok okozta circulus vitiosus révén
vezetnek az életminôség jelentôs romlásához.
A csonttörésen átesett betegek jelentôs hánya-
dát érintô D-vitamin-hiányállapot az izom-
szövetre gyakorolt elônytelen hatásával izom-
fájdalmat okozhat, ronthatja az izomerôt és a
járásstabilitást, így fokozhatja az elesés kocká-
zatát, amely a csonttörés egyik legfôbb rizikó-
faktora. 

Az életminôség az a fogalom, amely a beteg
és a betegség kapcsolatát leginkább leírja. Az
életminôség felmérésén a funkció, a részvétel
és a károsodás mértékének meghatározását
értjük. A károsodás biológiai tesztekkel, az ak-
tivitás funkcionális tesztekkel mérhetô. A
funkcionális tesztek az ún. ADL-tesztek (acti-
vity of daily living: mindennapi élettevékeny-
ség). Az osteoporoticus betegek életminôségé-
nek mérésére, számszerû definiálására specifi-
kus teszteket fejlesztettek ki: QUALEFFO
(Quality of life questionnaire of the Internatio-
nal Osteoporosis Foundation), FOOQ (The ori-
ginal Facts on Osteoporosis Quiz), OPTQOL
(The Osteoporosis-targeted Quality of life),
QUALIOST (Quality of life questionnaire in
osteoporosis). 

Az osteoporosis és a következményes csont-
törés a beteg morbiditását, sôt mortalitását is
befolyásolja. A legsúlyosabb következmé-
nyekkel a csípôtáji csonttörések járnak. A be-
teg tartósan intézményhez kötötté válhat, akár
élete végéig ápolásra szorulhat. Nem elhanya-
golható azonban a többi osteoporosisos csont-
törés következménye sem. Kiemelnénk a csi-

golyatörések jelentôségét, amelyek sokszor
kevésbé nyilvánvaló tüneteken keresztül ve-
zethetnek akár a súlyos funkcióvesztéshez. A
csigolyatörések sokszor egymást követik, a
multiplex törések pedig egyre inkább a moz-
gásképesség elvesztését, a fájdalom fokozódá-
sát okozzák, annak minden következményé-
vel. Egy csigolyatörés után a következô ver-
tebralis fractura esélye 4–5-ször nagyobb. A
részvétel törés következtében létrejövô csök-
kenése, a szociális interakciók csökkenése, hi-
ánya, az emocionális problémák az életminô-
ség egyértelmû romlását okozzák. 

Túlmenôen az életminôség romlásán az os-
teoporosis – függetlenül a csonttöréstôl – a
mortalitás fokozódásával is jár. Az ásványi
csonttömeg minden 1 standard deviációval
való csökkenése másfélszeresére növeli a mor-
talitás rizikóját. Ezen túl a csonttörés kialaku-
lása a mortalitás nagyfokú további növekedé-
sét vonja maga után. A csípôtáji csonttörés
után az egy éven belüli halálozás 15–30%,
amely zömmel a törés utáni 6 hónapon belül
következik be. A csípôtáji csonttörést elszen-
vedô férfiak mortalitása meghaladja a nôk
mortalitását (átlag 31% vs. 17%), amelyet a csí-
pôtáji töréssel egyidejûleg fennálló súlyosabb
társbetegségekkel magyaráznak. A csigolyatö-
rés is jelentôs mértékben fokozza a beteg mor-
talitását. A csigolyatörött nôk mortalitása 66%-
kal nagyobb, mint az átlagpopulációé. A klini-
kai, azaz fájdalommal járó csigolyatörést el-
szenvedett betegek mortalitása még a csípôtá-
ji csonttöröttek mortalitását is meghaladja (el-
sô évben: 28% vs. 22% egyes adatok szerint). 

Az életminôség javítása a beteg számára a
gyógyítás lényege. Mint a legtöbb krónikus
betegségnél, az osteoporosisnál is a komplex
kezelés vezethet a tünetek enyhüléséhez, a
funkció javulásához. A komplex kezelésnek
pedig kihagyhatatlan része a csonttörés utáni
adekvát rehabilitáció!

DR. TOMKÓ ÉVA, DR. BORS KATALIN

Osteoporoticus csonttörések okozta
életminôség-változás
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musical vette át a népszerûséget a többitôl.
1994-ben a teret egész évben elfoglaló lelátót
csak az elôadások idejére felállított, négyezer
férôhelyes nézôtérre cserélték le. A helyszín, a
Dóm tér atmoszférája egyébként lenyûgözô: a
12 000 négyzetméter alapterületû teret a velen-
cei Szent Márk térhez szokták hasonlítani. A
színpadunk nyolcszáz négyzetméteres, ami
egyedülálló a hazai, sôt a külföldi szabadtéri
színházak között is. Emellett pedig az újszege-
di ligetben mûködik egy „kis” színpad. 2007-
tôl a csodálatos szépségû REÖK-palotában
mûködtetett összmûvészeti központ is a Sza-
badtéri irányítása alá tartozik.

– Miben rejlik Szeged és a Szabadtéri varázsa?
– Évente közel hetvenezer ember fordul

meg a fesztivál eseményein. Az elôadások ide-
jére a színház szerelmesei – akik többségében
az idegenforgalomból érkeznek, legtöbben
Budapestrôl és persze sokan külföldrôl – meg-
töltik a várost. Igazi fesztiválhangulat alakul
ki ebben a két hónapban Szegeden, elôadások
elôtt már korán megtelik a környék emberek-
kel, elfoglalják a mediterrán hangulatú, kávé-
zókkal zsúfolt teraszokat, és nyüzsögve vár-
ják, hogy a nyáresti éjszakában felragyogjanak
a fények. A Szabadtéri varázsa talán abban áll,
hogy – sok más fesztiváltól eltérôen – egy
olyan különleges népszínházi vonalat képvi-
sel, melynek lényege, hogy mindenféle szín-
házi mûfajban szerepet vállal: így operával,
operettel, musicallel, tánccal várjuk a nézôket
a Dóm téren. Márpedig ez olyan széles spekt-
rumát képes kiszolgálni a közönségnek, amely
valóban példátlan. Mindemellett a mûvészi
koncepció az elôadások tekintetében is az,
hogy széles réteget legyen képes megcélozni.

– Gazdag, tekintélyes történeti háttér áll a Szegedi
Szabadtéri Játékok mögött. Mirôl mesélhetne a
Dóm tér, amely sok-sok évtizede tanúja ennek a si-
kersorozatnak? – tettük fel a kérdést Bátyai Edi-
na igazgatónak.

– A lassan nyolcvanéves múltra visszatekin-
tô Szegedi Szabadtéri Játékok az ország legna-
gyobb, legsikeresebb és Közép-Európa egyik
legmeghatározóbb nyári zenés színházi feszti-
válja. A játékok ötletét elôször Juhász Gyula
vetette fel – Salzburg mintájára –, ezt a neves
színházi szakember, Hont Ferenc és Klebels-
berg Kunó kultuszminiszter is támogatta. Ér-
vek és ellenérvek csaptak össze, végül 1931-
ben mégiscsak megszületett a Szegedi Szabad-
téri. Az elsô elôadás a Magyar Passió volt, He-
vesi Sándor rendezésében. Az 1931-ben, vala-
mint 1933 és 1939 között megrendezett elôadá-
sok a két háború közötti magyar színjátszás je-
lentôs eseményei közé tartoztak. A második
elôadás Hont Ferenc rendezése, Az ember tra-
gédiája volt, majd a Parasztbecsület – Pietro
Mascagni vezényletével –, a Bizánc, a János vi-
téz, a Fekete Mária. A második világháború
húsz évre véget vetett a játékok elsô szakaszá-
nak. A város – szélesebb repertoárral – 1959-
ben újította fel a Szabadtérit, Erkel Hunyadi
Lászlójával vette kezdetét az új idôszámítás. 

– Ez a második korszak már egészen napjainkig
tart. Mi jellemezte a kezdeteket, és hogyan lehet
megfogalmazni napjaink Szegedi Szabadtérijének
arculatát, jellegét? 

– 1959-tôl már minden évben megtartották a
fesztivált. Évrôl évre egyre színvonalasabb
elôadások kerültek a nézôk elé, egyre népsze-
rûbb mûvészek játszották a fôszerepeket. Az
1980-as évektôl a Dóm téren egy új mûfaj, a

Kulturális dömping a Szegedi
Szabadtéri Játékokon és a REÖK-ben

A Szegedi Szabadtéri Játékok hazánk egyik legjelentôsebb színházi fesztiválja, amely elsôként született meg
az ország hasonló jellegû rendezvényei közül. Hírnevét helyszínének lenyûgözô atmoszférája, valamint az
általa képviselt különleges népszínházi vonal öregbíti. Hazánk legjelentôsebb rendezôi és színészei hoznak
itt létre elôadásokat. A hozzá tartozó újszegedi „kis” színpad és a REÖK (Regionális Összmûvészeti Köz-
pont) pedig már csak hab a kulturális tortán. Bátyai Edina igazgatóval és Herczeg Tamás igazgatóhelyet-
tessel beszélgettünk a Szabadtérirôl, illetve a REÖK-rôl.
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Biztosítja ezt egyfelôl a pazar látványvilág, va-
lamint az, hogy a populárisabbra, a kikapcso-
lódásra vágyó igényeket is ki tudjuk szolgálni.
Ebben a Szabadtéri már csak azért is élen járó,
mert a már elôbb említett egyedi méretek és
adottságok monumentális produkciókra ad-
nak lehetôséget. Mindemellett az ország leg-
népszerûbb mûvészeit tudjuk meghívni egy-
egy szerepre – úgyis mondhatnánk: a Szegedi
Szabadtéri Játékok olvasztótégelye a magyar
színházi életnek. A nyári idôszakban az egyéb-
ként más-más anyaszínházakhoz kötôdô mû-
vészeket meg tudjuk hívni vendégjátékra. Mi-
vel a fesztiválnak igen magas a presztízse, így
nem véletlen, hogy az ország legnevesebb ren-
dezôi és színészei dolgoznak itt. Példaként
említhetnénk akár Eszenyi Enikôt vagy Alföl-
di Róbertet, és az általuk rendezett operette-
ket, melyekben olyan színészekkel dolgoztak,
mint Bodrogi Gyula, Stohl András, Nagy Er-
vin, Hernádi Judit, Molnár Piroska, Kovács
Patrícia vagy épp Gesztesi Károly. Lépett már
fel nálunk Lukács Gyöngyi és Rost Andrea is.

– A Dóm téri nagyszínpad mellett még egy
másik is várja a nézôket, pontosabban a próza sze-
relmeseit…

– Igen, a Szabadtéri gondozásában van egy
kisszínpad is, amely persze csak fogalmilag
kicsi – az óriási Dóm téri színpadunkhoz ké-
pest –, hiszen egyébként az ország legnagyobb
kôszínházaival, például a Vígszínházzal meg-
egyezô méretû: 1000-1200 fô befogadására al-
kalmas. Egy csodálatos ligetben helyezkedik
el ez a színpad, amely sokkal alkalmasabb
prózai elôadások játszásra. Elsôsorban azért,
mert a városi zajtól mentes arborétumban, ôs-
parkban található, másfelôl a távolság nézô és
színész közt nem olyan nagy, mint a Dóm té-
ren. A mai színházi helyzetek – a korábbi évti-
zedektôl eltérôen – nem a deklamálós színhá-
zi stílust követelik meg, a kamarajátszás felé
mozdult el a modern prózai színjátszás. Újsze-
geden is népszerû mûvészeket láthat a közön-
ség. Az idei évben például a beregszászi Illyés
Gyula Magyar Nemzeti Színház többszörös
fesztiváldíjas Sólyompecsenye címû elôadását
hoztuk el Szegedre. A prózai színházi elôadá-
sok mellett pedig kisebb koncertek, rendezvé-
nyek is helyet kapnak itt, mint például a min-
den évben megrendezett Dixieland gála. 

– A Szegedi Szabadtéri Játékok mûködteti a RE-
ÖK-öt, vagyis a Regionális Összmûvészeti Köz-

pontot. Hogy függ össze a két kulturális kínálat? –
errôl Herczeg Tamást, a Szegedi Szabadtéri
igazgatóhelyettesét kérdezzük, aki a REÖK-öt
vezeti. 

– Igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni arra,
hogy évrôl évre bôvítsük a kulturális szolgál-
tatásokat, így fonódik össze a REÖK és a Sza-
badtéri kínálata. Nagy ajándék a sorstól, hogy
Szeged két legjelentôsebb épített örökségének
közvetlen közelében – a Dóm téren és a RE-
ÖK-palotában – van lehetôségünk mûvészeti
rendezvényeket szervezni. Ebben a gyönyörû,
százéves, szecessziós palotában a legkülönfé-
lébb mûvészeti ágak képviselôi számára bizto-
sítunk terepet. A REÖK, mely két éve létezik,
immár országosan is ismert kiállítóhely és kul-
turális központ. A legfôbb célkitûzés – aho-
gyan az a nevébôl is kiderül – az összmûvé-
szetiség. A látogatók az idôszaki kiállításaink
alkalmával olyan mûvészek alkotásait tekint-
hették meg, mint például Goya, Picasso, Andy
Warhol, Robert Capa, André Kertész, klasszi-
kus magyar festôk – így Munkácsy Mihály, Va-
szary János, Gulácsy Lajos, id. Markó Károly,
Csontváry Kosztka Tivadar –, kortárs alkotók,
kortárs szegedi képzômûvészek. Emellett pe-
dig színvonalas színházi, irodalmi, könnyû- és
komolyzenei programokkal várjuk az érdeklô-
dôket. A nyitás óta igazolódott az a kezdemé-
nyezés, amely összekapcsolja a Szegedi Sza-
badtéri Játékok és a REÖK rendezvényeit. A
nyári színházi esték felejthetetlen hangulatát a
klasszikus és a kortárs képzômûvészettel
tesszük még átélhetôbbé, hiszen a fesztivál
elôadásaira szóló belépôkkel a REÖK aktuális
nyári tárlatait ingyenesen lehet megtekinteni.
Népszerû közönségtalálkozókat is tartunk
visszatérô jelleggel, ezeken a Szabadtéri szí-
nész- és énekessztárjai mesélnek a kulisszák
mögötti kalandokról, az elôadások létrehozá-
sáról és szegedi élményeikrôl. Szubjektív tár-
latvezetésekre is volt már példa, melyeket a
sztárok tartottak. 

– Milyen elôadásokra számíthat a közönség a
2010-es évadban a Szegedi Szabadtéri Játékokon?

– Különleges évaddal készülünk – veszi át a
szót Bátyai Edina –, saját bemutatókra lehet
számítani. A REÖK-ben pedig tavasszal lesz
látható egy országos érdeklôdésre is számot
tartó Toulouse-Lautrec-kiállítás. 

FÁBIÁN BARBARA



Más nyelvek merevnek érzett szórendjével ba-
rátkozva sokszor érezzük úgy, hogy a magyar
szórend teljesen szabad, úgyszólván nincse-
nek is szabályai. Hogy ez mennyire nem így
van, arra a hangsúlyos mondanivaló mondat-
beli helyére vonatkozó fontos szabály kapcsán
mutatnak rá az alábbi példák.

Rádióbeszélgetés: A nagy múltú dinasztia
magyarul is választékosan beszélô idôs feje in-
terjút ad. A kedves hangú riporter hölgy az in-
terjú vége felé megkérdezi, minek köszönhetô
ilyen magas korban is töretlen szellemi frisses-
sége. Válasza: „Ez, kérem, családi örökség.
Édesanyám is 96 éves korában meghalt.” Hát
igen. Amit mondani akart, az inkább így hang-
zott volna: „Ez, kérem, családi örökség. Édes-
anyám is 96 éves korában halt meg.”

Nem magyar anyanyelvûek a tárgyas rago-
zás finomságai mellett a szórend kifejezte ár-
nyalatokra szoktak a legkevésbé ráérezni.
Ezek az árnyalatok magyar anyanyelvûek be-
szédében sem mindig tudatosak, de mindnyá-
jan érezzük, ha egy válasz valahogy nem vá-
lasz a kérdésre. A magyar nyelv szerkezete a
szórend rendkívüli rugalmasságát teszi lehe-
tôvé, ugyanakkor magának a szórendnek fon-
tos funkciója is van. Szórendi eszközökkel ki
tudunk fejezni értelmi és érzelmi árnyalatokat,
nincs szükség a hanglejtés nagyobb kilengésé-
re, talán éppen ezért kisebb más nyelvekénél a
magyar mondat moduláltsága. Van egy fontos
szabály, amit könnyû megérteni és még kön-
nyebb alkalmazni: a fontos új információ – kü-
lönösen nyomatékos mondatokban – közvetle-
nül az ige elé kerül. Olyannyira, hogy még az
igekötôt is kiûzi onnan: 

1. Péter tegnap megérkezett Szegedre.
2. Péter érkezett meg tegnap Szegedre.
3. Péter tegnap érkezett meg Szegedre.
4. Péter Szegedre érkezett meg tegnap.
A négy mondat információtartalma ugyan-

az, de nagyon is különböznek abban a tekin-
tetben, hogy az adott szituációban mi volt a kér-
dés. Ha például az, hogy mikor érkezett meg Pé-
ter Szegedre, akkor csak a (3) mondat jó válasz,
bár mindegyikben benne van, hogy tegnap. A

fenti riport alanya valójában arra szeretett vol-
na rámutatni, hogy édesanyja is (hozzá hason-
lóan) magas kort ért el, 96 éves korában halt
meg. Válasza tulajdonképpen egy mindenes-
tôl rossz mondat, mivel nemcsak az adott kon-
textushoz nem illeszkedik, de nem is igen kép-
zelhetô el olyan elôzmény, amire ez az infor-
máció lenne a válasz. Lehetséges változat len-
ne más elôzményekkel összefüggésben: Édes-
anyám is meghalt 96 éves korában, illetve 96
éves korában meghalt édesanyám is. Ám az
adott szituációban csak ez: Édesanyám is 96
éves korában halt meg, illetve 96 éves korában
halt meg édesanyám is.

Különösen érdekes a fenti szabály érvénye-
sülése, amikor birtokos szerkezet egyik tagjára
esik erôs nyomaték. Ilyen esetben nemcsak el-
válhat egymástól a birtok és a birtokos, hanem
megfordulhat a birtokos és a birtok szokásos
szórendje is. A magyar birtokos szerkezetben a
birtokos általában megelôzi a birtokot, és a bir-
tokviszony két tagjának összetartozását a bir-
tokon megjelenô birtokos rag mutatja: a kutya
mancsa. Pont fordítva van ez sok más nyelv-
ben, amint azt pl. az indoeurópai nyelveket is-
merôk jól tudják, pl. a kutya mancsa: la patte du
chien. Elôfordul ez a sorrend nem ritkán a ma-
gyarban is, és ilyenkor az addig jeltelen birto-
kos jelzô is ragot kap: mancsa a kutyának. A for-
dított sorrend nem csupán a költôi nyelvben
(lásd éhe a szónak, éhe a szépnek hajt titeket), ha-
nem a mindennapok nyelvében is elôfordul.
Ennek egyik oka éppen a beszélô által szándé-
kolt nyomaték. Ebben a mondatban: „A fának
gyümölcsét kell nézni, nem a magasságát”,
nyilvánvaló, hogy a gyümölcsét birtokszón fô-
hangsúly van. Még nyilvánvalóbb így: Gyü-
mölcsét kell nézni a fának, nem a magasságát.
Az utóbbi változatban a birtok és a birtokos
szokványos sorrendje is megfordult. Ha vi-
szont a birtokost akarjuk hangsúlyozni, fogal-
mazhatunk így is: A munkának legyen gyümöl-
cse, ne az ügyeskedésnek. A fôhangsúly mind-
két esetben félreérthetetlenül az ige elôtt álló
szóra esik.

AMBRUS-L. FERENC
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„Édesanyám is 96 éves korában meghalt”



Felütöm, hát sine morgó, príma kis pszicholiteratúr,
kit látnak itt is bulbusim, Tán Dóri az! Sehol veréb,
se mackó, a gombfoci is csak színes cérnákról álmodik,
na mondok, üdvözlöm hát a Mestert, nem ír ma verset
itt Dezsô, de zsô (moi) ugyancsak, 
apadjon üstöllést a flaska, még ha gammagéténk 
felugrik is jó magasra, jó volna látni még ópapát, ahogy 
szerette a piát, merte is inni, nem volt csak ópiát,
sehol egy elvonó, meg dehidrogenáz, most mint csendôr 
anticol cicáz, az ember hány csak ha rágondol is, istenem 
szép idôk, reserpin, veronal, paraldehyd, na meg a sok 
kecses Duna-híd, amúgy kicsivel jobban éltünk, s ha idônként
jobban átitt az etil, nem jött a mentô, aludtunk szépen ki hol
tudott, vigyázott ránk párt, kisz, nôtanács meg vasököl, 
ki tudta oda üt, hol fészkel az értelem, így aztán nem ért 
senkit sérelem, feledte azt is mivégre itt és holnap merre, 
csináltunk egy nagyot vizslára, elenderre, több tellett talán
az emberre, ponthu, végül kukac. 
Na most meg már minden szép lett, csuhraj! 
beszélünk itt öngyilok, ugyanmár,
depresszív-evés-ivás-affektív-személyis-zavar (ki kit zavar?) 
OCD, GAD, SAD és pánik, a szájunk lassan kipállik,
sebaj itt a szupernyilvános csodafegyver, a magasból halkan
hömpölyög, az ország egyfolytában röhög, hát persze, ezért 
fogyik az öngyilok! Minden sarkon elmegyógy (felsô, király)ász, 
baj tova, megoldja, kamera, mikorofon lenyelva. 
Kedvesed helyetted Tónin? naná hogy szerotonin! 
Bánat? Bú? Magány? Szerelmi csalódás? Noradrenerg, 
ha mondom, segít a gondon, ha nem, hát dopamin,
esetleg mind a három, ha mégse, úgy egyik fel,
másik le, a harmadik csodaszép, még a nyáron levágatom, 
tavaszi szél likvort áraszt, virágom virágom, 
huncut még a koleszterin, a GABA, a papa, a mama, a baba,
meg még vagy száz derûnedû…
Na látod, ezeket kell dedizregulázni könnyed-egyszerûn,
a triciclik lassan elgurulnak, ahogy elszállt a szamovár, 
a lovakkal meg együtt döglünk ugye? 
Kételkedni meg ne próbálj! Ne kérdezd, mi a dizreguláció.
Vagy mondanád bátortalan, lehet ez másképp, lehet más kép:
ember ez, amin kifog a sok amin, nem ily sekély képlet Ô
vagy ilyesmi…
Na akkor a sok szelíd pszichotropus, mint a vadkan! 
Vicsorgva támad, cipôbôl tüzel, csapott horog, 
(szélsô)bal egyenes, felejtve, hogy szakmája épp 
lenne tán megértés, toleranc, meg úgy elgondolni másként, 
hátha mégse így, vagy nem ennyire, de kuss neked! 
Futhatsz mint Zrínyi, utánad az impaktfaktor-maffia,
de inter nagyon nettek, legyen övék az összes türelmi zóna…
Sebaj, javul vagy romlik, robog a vén szekér, 
az igaz valót majd egyszer konokul 
homlokunkra karcolja a gyémánt idô! 
Hát így vagyunk jó Deziré, padamm, de tudd, 
Te sem vagy más csak vegyszer vegyszer hátán, 
beúszik majd csendben egy-két alfa hullám, 
rajta ringatódzik majd a hullám, lesz öröm! 
Jól mondta apám: csak figyelj fiam,
ha jön a Kis Kovács a Beecham, 
feküdj csak szépen kinn a bícsen,
nem fog majd rajtad semmi átok,
csak szedd szépen a Seroxatot! 
Na, (dabljú)szí we later. 
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Nagy Edit 

Vasárnap délutáni háziorvosi ügyeletben az
ügyeleti központtól és a kórháztól 30 km-re lé-
vô faluba hívtak. A 22 éves férfi többször
hányt, hasa fájt. Elmondja, hogy csak a hétvé-
gét töltötték itt a barátnôje szüleinél, és az esti
vonattal szeretnének visszautazni Pécsre, ahol
egyetemisták. Úgy gondolja, tegnap bent volt
a városban, ott biztos evett valamit, és azzal
rontotta el a gyomrát. Ma nem tudott enni
semmit, még a folyadékot is kihányta. Elég sá-
padt volt, kissé elesettnek tûnt. Fizikális vizs-
gálattal a has jobb oldalán, az appendix tájé-
kán ismételt vizsgálattal is nyomásérzékeny-
séget éreztem. A defense nem volt kifejezett,
de a vizsgálatot megismételve is csak erre a tá-
jékra lokalizálta a fájdalmat. Hôemelkedése
nem volt, semmi egyéb akut hasra utaló jel,
csak az ismétlôdô hányás. Megemlítettem,
hogy megrendelem a mentôt, és beküldöm a
sebészetre. Ettôl mereven elzárkózott, úgy
gondolta, kap valami hányáscsillapítót és
görcsoldót, és az esti vonattal hazamegy, hi-
szen otthon várják a szülei.

Mivel bennem már felmerült az appendicitis
gyanúja, addig nem akartam elengedni, míg
nem tudjuk kizárni ezt a diagnózist. Meg-
egyeztem a beteggel, hogy az ügyeletes kocsi-
val bevisszük a sebészetre, és ha az én gya-
núm alaptalan volt, még a vonatot is eléri. Így
sikerült rávenni, hogy bejöjjön a kórházba,
ahol 1 óra múlva már meg is mûtötték. Épp,
hogy nem perforált a vakbele.

Utána gondoltam csak arra, hogy mi lett
volna, ha hagyom magam rábeszélni, és a vo-
naton lesz rosszul. Azóta is úgy vagyok, ha
bennem felmerül egy diagnózis valószínûsé-
ge, akut kórképeknél különösen, nem hagyom
magam a beteg által tévútra vezetni. Hiszen
éppen az az orvosi gondolkodás adja meg a
pluszt, amivel másképpen láthatjuk az esete-
ket, mint egy laikus. Manapság ez még nehe-
zebb, amikor az emberek az internetrôl szá-
mos dolgot, tünetet, terápiát leolvasnak, és ez-
zel úgy gondolják, hogy ôk is tudják azt, amit

az orvos. Lehet, hogy többet tudnak konkré-
tan az ô betegségükrôl, csak a szintetizálás hi-
ányzik. Meg az, hogy az orvos mindig kételke-
dik saját tudásában, és megerôsítést próbál
szerezni saját magának az örökös tanulással.

Egy februári napon a mentôsök reggel fél 8-
kor telefonálnak, hogy sürgôs hívást kaptak a
faluból, már indulnak is, de menjek azért el,
nézzem meg a beteget. A hívás úgy szólt, hogy
a 31 éves nôbeteg nagyon görcsöl, hüvelybôl
vérzik, és hirtelen felpuffadt a hasa. A mentô-
sök azért kérték a segítséget, hogy esetleg va-
lamilyen allergiás reakcióról lenne szó. A
hölgy egy négygyerekes anyuka, aki pár hete
valamelyik aprósággal járt is a rendelôben. Ki-
érkezve látni, hogy a beteg az elôszobában sé-
tál. Hasi görcsökrôl és erôteljes vérzésrôl pa-
naszkodik. A férj még mérges is, hogy ez most
nem hiányzott, hisz ott a sok fa az udvaron,
amit be kell hordani, és most a gyerekek ráma-
radnak. Rákérdezve, hogy esetleg terhes-e, az
asszony hevesen tiltakozik, hiszen minden hó-
napban megvolt a vérzése, meg különben is az
utolsó szülésekor lekötötték. Vizsgálatkor va-
lóban közepesen elôdomborodó hasat látok,
egészen a bordaívek alatt tapintható kemény
rezisztenciával. Ekkor újból rákérdezek a ter-
hességre, de a hölgy váltig tagadja, s lehetet-
lennek tartja. Nagy bizonytalanságot éreztem,
mert nem tudtam mivel magyarázni a tünete-
ket. Valami méhdaganat vagy petefészekcisz-
ta? De ennyire szabályos szélû? Ilyen gyorsan
kialakuló? „Szerencsémre” a mentôsök is oda-
értek, és közöltem velük az én gyanúmat a ter-
hességet illetôen, de a hölgy hozzáállását is.
Sok idô nem volt, el kellett dönteni, hová vi-
gyék, az SBO-ra, hasi UH-ra vagy a szülészet-
re. Én a szülészetet javasoltam, ha tévedtem
még mindig van idô UH-vizsgálatra. Két óra
múlva a védônô telefonált, hogy a falu egy
3200 g-os kisfiúval gyarapodott.

Téli idôben, amikor az asszony nagykabát-
ban a gyerekekkel volt ott a rendelôben, nem
tûnt fel a terhessége. Meg hátrány, ha az ember
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csak két éve van a faluban, és még nem ismeri
igazán a betegeit. De ô az ötödik terhességnél
már nyilván tudta mirôl van szó! A kisgyerek
aranyos. Én meg nem kérdezem, hogy miért
akarta titkolni a terhességet.

Nyári helyettesítés a 15 km-re lévô faluban.
Sürgôs hívás délután 3 órakor. (Akkor még
nem volt ügyelet, éjjel-nappal szolgálatban
voltunk.) Egy kis szigeten évek óta nyaran-
ként mûvészeti tábort rendeznek. Ez egy-két
hétig tart. Az itt alkotó mûvészek, festôk,
szobrászok egy-egy alkotással honorálják a
rendezôknek az itt töltött idôt. A táborvezetô
elmondása szerint egy portugál fiatalember a
tegnap esti búcsúest óta ôrjöng, tör, zúz. Mivel
a külföldiek aznap utaznának el, nem merik a
fiút így repülôgépre ültetni. Már értesítették a
rendôröket is, egy rendôr a kompnál vár. A
komppal átérve a hajóhídon közli a táborveze-
tô, hogy a rendôr maradjon látótávolságon kí-
vül, mert az egyenruha látványától esetleg
megint bekattan a fiú. Látva, hogy a leendô
páciensem egy asztal mellett üldögél, és vala-
kivel társalog, megbeszélem a rendôrrel, hogy
maradjon hátul, csak akkor lépjen közbe, ha
szükséges. Bemutatkozva a portugálnak kide-
rült, hogy tud angolul, így elkezdtem beszél-
getni vele a nyárról, a táborról, érdeklôdtem a
mûvei felôl, kerülve a legfontosabb témát, a
betegségét. Kiderült, hogy a szüleivel már két
hete nem beszélt, honvágya van. Majd rákér-
dezve, hogy szed-e valamilyen gyógyszert, el-
mondta, hogy mit szed, de tegnap este nem
vette be, elég sok alkoholt is ivott. (Gyógysze-
rei elég erôs skizofréniára utaltak.) Az egyik
lánnyal jó barátságba is keveredett, de a lány
nem engedte be a szobájába (ezt a táborvezetô
mondta el), mire a fiatalember kisszékkel be-
zúzta a szoba ajtaját. Próbáltam rábeszélni,
hogy a közeli kórházban egy specialista meg-
vizsgálná, és biztosan el tudná látni a megfele-
lô gyógyszerrel, hogy hazamehessen. A kórhá-
zat elutasította, és mindenáron haza akart
menni. Ott voltam két tûz között. A tábor lakói
megnyugodtak, itt az ORVOS, ô majd megold-
ja a problémát. A beteg is elfogadott, hogy se-
gítsek rajta. Én meg ott álltam (ültem) nagy
okosan, és azt sem tudtam, most mit tegyek,
de magabiztosnak kellett látszanom. Felhív-
tam a pszichiátriát, ôk azt mondták, vigyem

be, és megvizsgálják, a mentôsök is készsége-
sek voltak. De a legnagyobb probléma az volt,
hogy hogyan vegyük rá arra, hogy felszálljon
a kompra, hogy úgy tûnjön, saját akaratából
történik minden. Hiszen egy húszévest nem
lehet csak úgy, akarata ellenére feltuszkolni.
Hát akkor futottam még egy kört, és meggyôz-
tem, hogy innen a szigetrôl nem lehet telefo-
nálni Portugáliába, de a városból lehet, és azt
azért meg kellene próbálni. Persze közben
még megmutatta a mûveit is, kenyérbélbôl
gyúrt várat meg baromfiudvart, melyet nekem
is akart ajándékozni. Szóval a bizalmába foga-
dott. Sikerült bevetetni vele az elmaradt
gyógyszereket, sôt még egy nyugtató injekciót
is beadhattam neki.

Este fél hét volt, mire a kishajóra felszáll-
tunk, akkor már egész euforikus hangulatban
volt. Átérve a mentôsöket kértem, hogy ne
közvetlenül a kikötôhöz álljanak, nehogy
visszarohanjon a hajóra. Így sikerült „felcsem-
pészni” a mentôre, és megígértem, hogy a ko-
csimmal kísérem a mentôt. A kórházba beérve
a pszichiáter már várta, és nagy barátsággal el-
váltunk egymástól. Utánaérdeklôdve megtud-
tam, hogy több mint két hétig kezelték az osz-
tályon, és utána mentôvel küldték haza Portu-
gáliába, ôk sem merték repülôre ültetni.

Nem tudom, más hogyan oldotta volna meg
a problémát, illetve mennyi idô alatt. Nyilván
a hiányos pszichiátriai elôképzettség az oka,
hogy az embernek néha az ösztöneire kell
hallgatnia, illetve támaszkodnia. De adott a
feladat, meg kell oldani. Ez a tanulság.

Gömör Béla

Nemrég történt. Vidéki kisvárosban turistás-
kodott egy német házaspár. A férfinél hirtelen
rosszullét során szédülés, zavartság állt elô. A
házi orvosi ügyeletes szolgálat kihívott orvosa
úgy ítélte meg, a beteget be kell utalni kórházi
megfigyelésre. A közeli városban lévô nagy
kórház megfelelô osztályára csak orvosi
egyeztetés után lehet beteget bejuttatni. Ügye-
letesünk felhívta telefonon a kórházat, s kérte
az adott osztály ügyeletes orvosát. Miután el-
mondta neki az esetet, a kórházi ügyeletes or-
vos a következôket mondta a telefonba: „Nem
küldeni beteg, nem tudni német, beszélni csak
magyar.”
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Hogy az egykori Tamara Gurwick Gorska mi-
kor és hol született, azt senki sem tudja. A fes-
tônônek sikerült olyan sok idôpontot megad-
nia errôl az eseményrôl, hogy az igazi dátum
mára homályba veszett, ha igaz, talán 1898
volt az év. Halálában is hû maradt feltûnô és
izgalmas életéhez, amikor 1980-ban Mexikó-
ban meghalt, utolsó kívánsága szerint hamva-
it helikopterrôl a Popocatepetl vulkán kráteré-
be szórták. Gazdag lengyel anya és orosz apa
elkényeztetett gyermekeként hihetetlen nagy-
világi életet élt, nagy európai utazásokkal, bá-
lokkal, aminek az 1917-es forradalom vetett
véget. Férjével, Tadeusz Lempickivel emigrá-
cióba kényszerült, Párizsra esett a választásuk,
ahol megélhetésükért kezdett festeni. Feltûnô
öltözködésével és excentrikus viselkedésével,
titokzatosságával egyhamar a dekadencia és a
luxus jelképe lett a francia fôvárosban. Nem
mindennapi festményei teljes mértékben kife-
jezik a kor modernizmusát, a gépiesedést és az
art deco szellemét. De Lempicka divatos és ke-
resett portréfestô is, 28 éves, amikor már büsz-
kén vallhatja, hogy festéssel megkereste elsô
millióját. Párizs leghíresebb galériáiban állított
ki, és 1925 ôszén már Milánóban rendeztek ne-
ki önálló kiállítást.

Gabriele D’Annunzio 1863. március 12-én
született Pescarában egy gazdag földbirtokos
fiaként. Már 16 évesen megjelent elsô verses-
kötete. Firenzei, majd római egyetemi tanul-
mányai befejezése után elôször újságíró, majd
késôbb regények és színdarabok elismert és
népszerû írója lesz. Ugyanebben az idôben or-
szággyûlési képviselônek is megválasztják,
így a politikai életbe is beleveti magát. Az elsô
világháborúban repülôsként vett részt. Az ola-
szok csodálatát is katonai teljesítményeivel
vívta ki: a háború alatt kis, kétfedeles repülô-
gépével vakmerôen Bécs fölé repült, és röpla-
pokat szórva szólította fel az ellenséget a kapi-

tulációra. Majd a háború befejezése után sza-
badcsapatokkal bevette Fiumét, ezzel reagálva
a párizsi békeszerzôdés döntésére, kinevezte
magát helytartónak, és csak 1920-ban vonult
ki, miután az olasz vezetés kényszerére felad-
ta a bekebelezett várost. Mussolini veszélyes-
nek látta a poéta politikus népszerûségét, és
elérte, hogy D’Annunzio önkéntes számûze-
tésbe vonuljon a Garda-tó partján álló villájá-
ba, ahol 1938-ban halt meg.

Hogy hogyan kapcsolódik össze a két híres-
ség élete, az egy meglehetôsen érdekes törté-
net. Tamara de Lempicka elôször az említett
milánói kiállításán találkozott a commandan-
téval, ahogy a rajongói és alkalmazottai D’An-
nunziót nevezték. A latin szeretôként is
aposztrofált költô már ott flörtölt a festônôvel.
Köztudott volt róla, hogy nagyon vonzódik a
híres és tehetséges nôkhöz, naponta voltak ka-
landjai hercegnôkkel, grófnôkkel, énekes-,
táncos- és színésznôkkel – Sarah Bernhard,
Eleonore Duse, Isadora Duncan, mindannyian
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a szeretôi voltak. Így nem csoda, hogy amikor
Lempicka 1926 tavaszán ismét Olaszország-
ban tartózkodott, meghívást kapott a híres-
hírhedt villába. Ugyan egyáltalán nem volt le-
nyûgözve az öregedô költôtôl, a közeledése
hízelgett neki, és a körülötte su-
gárzó, intrikáktól sem mentes
légkör rendkívül imponált neki,
valamint azok az elképesztô tör-
ténetek is, amelyek D’Annunzió-
ról elterjedtek. A poéta nagy pi-
perkôc hírében állt, több mint
száz öltönye volt, naponta leg-
alább ötször átöltözött, s hogy
korát ôsz haja ne árulja el, telje-
sen kopaszra borotváltatta fejét.
Naponta legalább fél liter arcvi-
zet használt el, az Aqua Nuntiá-
nak elnevezett, saját maga által
kikísérletezett illatú arcvízbôl.
Tamara de Lempicka örült, hogy
felkeresheti ezt a villát, amirôl már oly sokat
hallott. Nem is csalódott, D’Annunzio hihetet-
len pompában élt a Villa Vittorialéban, a birto-
kon egy görög amfiteátrum, a repülôgépének
megépített hangár és saját hajókikötô is volt.
Az excentrikus költô nagy csinnadrattával ve-
zette végig a társaságot a házon, amelynek
egyik helyiségében mindenki megdöbbenésé-
re egy koporsó állt. D’Annunzio azt a szobát
szánta halála után a ravatalának. A körséta
drámaíróhoz méltóan teátrálisan folytatódott,
egy másik szobában a költô kinyitogatta egy
nagy szekrény ajtaját, amibôl drágábbnál drá-
gább holmik kerültek elô, az elmúlt évtizedek
kosztümjei, ékszerek, színházi rekvizítumok.
Mindezt Lempicka lábai elé szórta, majd meg-
ajándékozta azzal, amit kiválasztott. 

A festônô egy rövid párizsi kitérô után ôsz-
szel ismét visszautazott Olaszországba. Re-
mélte, hogy D’Annunzio komolyan gondolta
ígéretét, hogy portrét festet vele magáról, hi-
szen a kiállításáról szóló kritikák kivétel nél-
kül dicsérték munkáit, és a neve is egyre is-
mertebbé vált. Decemberben levelet írt a köl-
tônek, s felajánlotta, hogy meglátogatja. Ettôl
az idôponttól kezdve állandóan leveleztek. Az
elkövetkezô ötven évben Lempicka ugyan azt
állította, hogy ô csak egyetlenegyszer volt
D’Annunzio vendége, de a tény az, hogy két
alkalommal is hosszabb idôt töltött el a Vitto-
rialében. Az igazságra a mûvésznô élete végén

derült fény, amikor a gazdag olasz mecénás,
Franco Maria Ricci kiadta a festônô húszas
években készült mûveivel foglalkozó könyvet,
s benne nyilvánosságra hozta a poéta politikus
olasz házvezetônôjének naplóját, valamint Ta-

marának a költôhöz írt leveleit.
Így kiderült, hogy 1926 decembe-
re és 1927 februárja között kétszer
is felkereste D’Annunzio villáját.
A második látogatásra azért ke-
rülhetett sor, hogy az elsô alkalom
viharos elválását tisztázzák, és
hogy ismét megpróbálja a költô
portréját elkészíteni, ugyanis az
elsô találkozásuk alatt ez nem si-
került. Hiába próbált az öntörvé-
nyû költô szokásaival lépést tarta-
ni, ez lehetetlennek bizonyult.
D’Annunzio semmiféle megbe-
szélt idôpontot nem vett figye-
lembe, akkor étkezett és aludt,

amikor éppen kedve tartotta, ragaszkodott na-
pi kokain- és szexadagjához, ami nélkül élvez-
hetetlen volt a társasága, éjszakánként pedig
folyamatosan zaklatta a festônôt. Tamara, aki
ostromaitól sarokba szorítva érezte magát, egy
éjszaka megszökött a villából. De Párizsból
már levelet írt a férfinak, amiben megmagya-
rázta hirtelen elutazása okát. Újra levelezésbe
kezdtek, üzenetváltásaik szexuális évôdések-
kel voltak teletûzdelve. Ez az erotikus macska-
egér játék is bizonyítja, hogy Lempicka a kez-
detektôl tudta, hogy valójában mit jelent a köl-
tônél a felkérés. Célratörô, határozott egyéni-
ség volt, fáradhatatlanul építette a karrierjét,
ettôl a taktikától pedig azt remélte, hogy még-
iscsak megfestheti a férfi portréját. 1927 janu-
árjában már vissza is utazott Olaszországba,
hogy elhatározását megvalósíthassa. D’An-
nunzio mindent megtett, hogy megkapja az
asszonyt, már a Tamara érkezése utáni éjsza-
kán támadást indított, a festônô pedig min-
denáron meg akarta festeni híres lovagját. Az
elbeszélések szerint bárhogy mesterkedtek is,
egyiküknek sem sikerült elérnie a célját. 

D’Annunzio narcizmusa, excentrikussága,
barokkos stílusa, megszámlálhatatlan szeretô-
je, mindenekelôtt hosszú évekig tartó kapcso-
lata a híres olasz színésznôvel Eleonora Dusé-
val, mind-mind a legambíciózusabb Don Ju-
anként láttatta. A poéta politikus mértéktelen
szexuális életet élô férfi hírében állott, Tamara
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pedig, aki soha nem viselte el, hogy ô egy le-
gyen a sok közül, egyáltalán nem akart a köl-
tô fényes napjainak nôalakjai sorába tartozni.
A festônô verziója és a házvezetônô naplója
abban véletlenül egybecseng, hogy a költô kü-
löncségeitôl csak szenvedett, a legártalmatla-
nabb ezek közül az volt, hogy olykor a saját
koporsójában aludt. Lempicka is kellôképpen
teátrális és narcisztikus volt, de volt annyira
okos is, hogy ezt sosem túlozta el a groteszkig.
Amikor D’Annunzio megpróbált kokaint adni
neki, hogy elérje célját, Tamara olyannyira fel-
háborodott, hogy azonnal elhagyta a villát, és
elutazott Milánóba. A férfi ekkor már hiába
sajnálta, hogy elüldözte vendégét, talán azt fo-
gadta el a legnehezebben, hogy nem az övé
volt az utolsó szó.

Mindenesetre a költô felejthetetlen búcsút
szervezett. Idézzük fel ezt az eseményt a festô-
nô szavaival: „Kora reggel megérkeztem a
szállodába, egy rendkívül bensôséges partiról,
és kimerülten az ágyba zuhantam. Csak pár
percet aludhattam, amikor kopogtatást hallot-
tam. Felkeltem és résnyire nyitottam az ajtót.
Az ott álló boy leplezetlen vigyorral ezt mond-
ta: »Madame odalent a hallban egy küldönc
vár önre.« Egy küldönc? Milyen küldönc? Az
értelmem melyet még valamelyest elhomályo-
sított a pezsgô hatása, vonakodott, hogy fel-
fogja a szavakat. »Küldje fel hozzám« – mond-
tam. »Ez nem fog sikerülni, asszonyom, önnek
kell lejönnie« – ellenkezett a boy. A nyakassá-
ga feldühített, de ekkor elmondta, hogy a kül-
dönc D’Annunziótól jött. Amikor meghallot-
tam a nevet, azonnal felébredtem, belebújtam
a köntösömbe, és lesiettem a hallba. Az elsô
dolog, amit láttam, a tömeg volt egy fehér ló
körül. A lovas csak nagy nehezen tudta úgy fé-
ken tartani az állatot, hogy az meg ne taposson
valakit. Közelebb léptem, ô pedig lehajolt hoz-
zám, és így szólt: »A commandante megkért,
hogy ezt adjam át önnek« – és átadott egy te-
kercs pergament, amelyre D’Annunzio szép,
lendületes kézírásával verset írt. A költeményt
La Donna d’Orónak (az arany asszonynak)
ajánlotta. Majd még egy dobozkát is átnyúj-
tott, ami ékszerdoboznak látszott, s amelyben
valóban egy hatalmas topáz volt, ezüst fogla-
latban. A gyûrû rendkívül különleges munka
volt, fôként ha figyelembe vesszük, hogy a
nôk ezekben az idôkben kicsi, finom ékszere-
ket hordtak. Mintha rám öntötték volna, úgy

illett az ujjamra, és amikor megtudtam, hogy
D’Annunzio saját aranymûvesével külön ne-
kem készíttette, még inkább értékes lett szá-
momra, és gyémántokra sem cseréltem volna
fel.” A festônô megtartotta a gyûrût, állítását
az is bizonyítja, hogy élete végéig hordta.

El lehet mondani, hogy ritkán vert fel vala-
mi akkora port, mint kettôjük jelentéktelen vi-
szonya. Talán még azt is állíthatjuk, hogy Ta-
mara de Lempicka neve a nagy nyilvánosság
elôtt, sôt még talán a mûvészeti életben is, el-
sôsorban Gabriele D’Annunzióval való kap-
csolata miatt lett fogalom. Ehhez hozzájárult a
hetvenes években Franco Maria Ricci könyvé-
nek megjelenése, és a könyv alapján íródott
színdarab, amelyet Tamara címen mutattak be
New Yorkban és Los Angelesben. Holott a köl-
tô nem volt több a festônô életében egy láb-
jegyzetnél. A szabadelvû fiatal mûvésznô és
az erotomán olasz különös kapcsolata min-
denesetre a mûveik iránt is felébresztette a
nyilvánosság érdeklôdését, ami a mai napig
nem lanyhult. Tamara de Lempicka festmé-
nyei jelentôs összegekért kelnek el, és olyan
hírességek tulajdonában vannak, mint Donna
Karan, Jack Nicholson, Madonna és Barbara
Streisand. 

Mindketten imádták a feltûnést, a szenzá-
ciót, és mindent meg is tettek azért, hogy ne
üljön el a hírverés körülöttük. Valószínûleg
ezek után rendkívül elégedettek lennének ma-
gukkal.

WÉBER KRISZTINA
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Lempicka
1979-ben, ujján
a d’Annunziótól

kapott
topázgyûrû



n …kik a jemeniták? Az Arab-félszigeten
már a középkor óta éltek zsidók. Az arab veze-
tô, az imám parancsára évszázados szokássá
vált, hogy szigorúan elkülönülve, csekély jo-
gokkal kellett élniük. Mindezeknek köszönhe-
tô, hogy 1948-ban, az új zsidó állam hírére, óri-
ási fizikai erôfeszítések árán az egész félsziget
területérôl, a gettókból Aden kikötôvárosába
vándoroltak a zsidók, hogy a szabadabb élet
reményében elhajózhassanak az új hazába. A
briteknek (mert Aden angol gyarmat volt ak-
kor) nagy nehézségeik voltak a sok ezer ember
evakuálásával. A Palesztina földjére érkezett
jemeniek, a jemeniták azonban ott is megôriz-
ték elkülönülésüket. Sokan nem is tartják ôket
igazi zsidónak. A középkori szokások között
élôk között persze mindig is voltak fiatalok,
akik ki akartak törni az elzártságból, és a mo-
dernebb életet akarták választani.

n …a kereszténység Constantinus rendele-
tére 321-ben tért át a zsidó sabbatról (szombat)
a vasárnapi pihenônapra.

n …honnan származik, hogy péntek 13-a
balszerencsés nap? IV. (Szép) Fülöp francia ki-
rály 1307. október 13-ára, péntekre tûzte ki
széles körû akcióját a templomos rend tagjai-
nak megsemmisítésére. Szétküldött parancsait
ugyanabban az idôben kellett felbontani, s így
országszerte nekiláttak a templomosok elfogá-
sának, majd vallatásuknak és máglyára veté-
süknek, valamint rendházaik kirablásának.
Azóta a nyugati kultúrában ez a nap ómen.

n …1872 decemberében a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia dísztermében különleges hang-
versenyre került sor? Zenei hírességek feleségei
adtak koncertet. Robert Schumann felesége,
Klára zongorán játszott, Joachim József hegedû-
király felesége, Amália dalokat adott elô.

n …Matisse több festményen örökítette
meg elsô gyermekét, Margot-t. Mindig fekete
nyakszalag látható a képeken. Ennek oka az,
hogy Margot gyermekkorában diftérián esett
át, megoperálták, s a nyakon hordott sál a heg
eltakarását szolgálta.

n …a zseniális festômûvész, az 1948-ban Kos-
suth-díjjal kitüntetett Egry József (1883–1951)
szinte egész életében szegénységben tengô-

dött. Mint a Széchényi Könyvtárban ôrzött vissza-
emlékezéseiben leírja – 1905-ben Párizsban „sokszor
hajnalban bementem a városba az éjjeli mulatók kör-
nyékére, hogy egy pár frankot szedjek össze a mula-
tók által elszórtakból az úton a koldusokkal együtt.
Szomorú volt.”

n …Dr. Kiss Ferenc (1889–1966) legendás
anatómus professzor volt öt évig Szegeden,
majd 1934-tôl 1961-ig (!) Budapesten. A kon-
zervált emberi testrészletek között eltöltött tu-
dós élet mellett Kiss professzor professzionáli-
san foglalkozott a hit kérdésével is. A fôbb mû-
veinek lexikonbéli felsorolásában található a
halála után kinyomtatott Ti vagytok a föld sója –
igehirdetések gyûjteménye és az Üdvösség út-
ján is. 1939-ben, a Szabad Egyetemen „A ha-
lál” címmel tartott elôadásában szembeállítot-
ta egymással a dogmatikus és a tapasztalati
kereszténységet – az utóbbi javára. A Magyar-
országon több gyülekezetben mûködô Keresz-
tény Testvér Gyülekezet elnevezésû szabad-
egyház Kiss Ferenc tanait tartja követendônek.

n …vannak lapszerkesztôk, akik bíznak ön-
magukban. Lehel Ferenc (1902–1975) a magyar
mûvészettörténet-írás különleges alakja. Csont-
váry és Gulácsy mûvészetének egyik felfedezô-
je, mindkettôrôl írt monográfiát. 1934–35-ben
Nemzeti Mûvészet címmel folyóiratot adott ki,
amelynek teljes anyagát maga írta!

n …szeptember 24-én Barcelonában meg-
emlékezést tartottak a Nou Camp stadionban,
a Bajnokok Ligája-gyôztes labdarúgócsapat
otthonában, mert ezen a napon volt 52. évfor-
dulója a 100 ezer férôhelyes aréna felépülésé-
nek. Ebbôl az alkalomból ünnepélyesen lelep-
lezték Kubala Lászlónak, az FC Barcelona le-
gendás játékosának két méter magas szobrát.
Két éve utcát is neveztek el róla a katalán vá-
rosban. A legendás fedezet 1927. június 10-én
született Budapesten és 2002. május 17-én
hunyt el Barcelonában. Kubala László leg-
alább annyira fontos a spanyoloknak, mint
Magyarországnak. A World Soccer Magazine
összeállításában bekerült a 20. század 100 leg-
népszerûbb játékosa közé. Egyedülálló re-
kordként három válogatottban is szerepelt: a
magyarban háromszor, a csehszlovákban hat-
szor, majd a spanyolban – immár világklasz-
szisként – tizenkilencszer.

47

2009/4 MediArtT U D T A - E  Ö N ,  H O G Y . . . ?



A fotózás iránti érdeklôdésem sajátságos családi
indíttatás révén kezdôdött. Tanítóképzôt végzett
unokabátyámmal – mivel az ô szülei az elsô vi-
lágháború után spanyoljárványban meghaltak –
gyakorlatilag együtt nevelkedtünk anyai nagy-
szüleimnél. Ô már középiskolás korában elköte-
lezte magát a fotózás iránt, s sikerült is szert ten-
nie egy használt 9×12-es, üveglemezes negatívo-
kat készítô fényképezôgépre. Így lakásunkban
több száz negatív halmozódott fel, s a szekré-
nyekben jó néhány, a harmincas években kiadott
fotós folyóirat is összegyûlt, melyeket nagy buz-
galommal kezdtem olvasgatni. 

Az üvegnegatívok különösen felkeltették ér-
deklôdésemet, és a rendelkezésemre álló fotós
szaklapokból némi fogalmat nyertem a másolás
és nagyítás elméletérôl, de ekkor még álmodni
sem mertem az igazi fényképezésrôl. Szüleim
egyszerû falusi emberek voltak, nem volt pén-
zük ilyen luxuscikkekre. 

1953. szeptember végén azonban megvalósult
az álmom. Hazalátogattam szüleimhez Jutára.
Amint a kaposvári vasútállomásról elindultam a
buszállomás felé, utam a Fô utcán a helyi OFO-
TÉRT üzlet elôtt vezetett. Nagy meglepetésemre
a kirakatban láttam egy vadonatúj, keletnémet
gyártmányú, fémvázas, harmonika-kihuzatos,
Cludor-záras (1/200sec”B) BELTICA gépet,
Zeiss Tessar 3,5/50-es lencsével. Ára 1200 Ft volt.
Az egyetemen havi 300 Ft ösztöndíjat kaptam.
Ebbôl sehogyan sem lehetett 1200 forintot megta-
karítani! Elhatároztam, hogy felkeresem kapos-
vári unokanôvéremet, és kölcsönzök tôle néhány
száz forintot. Adott is hétszázat. (Késôbb, amikor
vissza akartam fizetni, nagylelkûen visszautasí-
totta, ezért még most is hálás vagyok neki!) Az-
tán a hiányzó ötszázat szüleimtôl kaptam. Így
végre megvehettem az áhított gépet.

Visszatérve Pécsre, a Mór Kollégiumban nagy
örömmel és nem kis büszkeséggel dicsekedtem,
és mutogattam barátaimnak szerzeményemet.
Tudomásom szerint én voltam az egyedüli me-
dikus az évfolyamon, akinek saját fényképe-
zôgépe volt. Ez az állapot aztán csak pár hóna-
pig tartott, mert hamarosan a pécsi OFOTÉRT-
ben is lehetett többfajta keletnémet gyártmányú

gépet vásárolni, s három-négy évfolyamtársam
is csatlakozott hozzám. 

Az elsô filmtekercseket a kollégium egyik
alagsori hálószobájában hívtuk elô a menzáról
kölcsönzött tányérokban. Az elôhíváshoz szük-
séges vegyszereket az OFOTÉRT-ben szereztük
be, s ezekbôl otthon „házilagosan” állítottuk elô
a különbözô hívóoldatokat. A pontos mérések-
hez hol egyik, hol másik tudományos intézet la-
boratóriumi mérôeszközeit vettük igénybe.

Fotózásra egyik kedvenc helyem a pécsi „havi
vásár” volt, de táv- és fénymérô hiányában a
végeredmény sokszor okozott csalódást. Az idô
múlásával azonban minden új tekercs jobb és
jobb eredményt hozott.

A tányéros filmelôhívást aztán pár hónap múl-
tával felcseréltem egy igazán jól felszerelt sötét-
kamrával, akkoriban ugyanis externistaként a
bakteriológiai intézetben dolgoztam. Az intézet-
nek volt egy kitûnôen felszerelt sötétkamrája,
ahol Nógrády Gyurka, az intézet adjunktusa en-
gedélyt adott számomra, hogy késô este és éjjel
saját negatívjaimon dolgozhassak.

Ötödéves koromban lefényképeztem összes
professzorunkat. Ez élvezetes és megtisztelô el-
foglaltságot jelentett, s külön örömet, hogy
mindegyikükkel személyes kapcsolatba kerül-
hettem. Az elkészített sorozat 30 képbôl állott.
Ebbôl száz másolatot készítettem, és ezeket (à 30
Ft) egyetemista társaim körében értékesítettem.

1956-ban, a zöld határon történô kimenekülé-
sem alkalmával gépemet nem mertem magam-
mal hozni, s ezt azóta is sajnálom, mert így soha
nem pótolható fotódokumentáció lehetôsége ve-
szett el számomra.

Az évek múltával aztán sok különbözô márká-
jú géppel dolgoztam. A hetvenes évek elejétôl
kezdve már saját sötétkamrám is volt. Ennek el-
lenére még mindig emlékszem BELTICA gépem-
re, a sikerekre, a csalódásokat pedig lassan elfe-
lejtem.

A túloldali képem 1953 késô ôszén készült, bo-
rongós délelôttön, Agfa Isopan F17 DIN-es film-
re, 5.6-os lencsenyílással, 1/60 záridôvel. 

DR. KISS JÓZSEF (KANADA)
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Az elsô fényképezôgépem



Havi vásár Pécsett

Dr. Kiss József felvétele (1953)
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