
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)


