
A Semmelweis Egyetem díszdoktora, dr. Osmo
Hänninen professzor meghívására legutóbb
2005. június 8-tól töltöttem néhány nagyon ér-
dekes és szép napot a finnországi Kuopio egye-
temén feleségemmel, Klárával. A szakmai prog-
ramok keretében „Adaptability of the Venous
System: the Challenge by the Gravitation” cím-
mel szemináriumot is tartottam az Élettan In-
tézetben. Ezt követően pedig egész napos –
rendkívül érdekes és tanulságos – látogatást
tettünk az egyetem mellett kiépített, azzal szo-
rosan kooperáló, hipermodern Science Park-
ban, a TEKNIA Technológiai Centrumban
(www.teknia.fi).

*
Az egyetemi programok után, június 11-én,
szombaton egészen különleges, felejthetetlen
élményben volt részünk Kuopio közelében,
Karttula félszigetén, Osmo barátunk egyik üdü-
lőtelkén a Kuttajärvi tó partján (Viitalahti,
Syvänniemi, Karttula, Savo).

Ekkor és itt került felszentelésre az a kápolna,
amelynek alapköveit még 1989 júliusában az
IUPS (International Union of Physiological Sci-
ences) XXXI. Élettani Világkongresszusát kö-
vető napokban raktuk le egy a jégkorszakban
simára csiszolt hatalmas sziklafelületen. Akkor
is Osmo Hänninen, a világkongresszus főtit-
kára vendégei voltunk Kuopióban amerikai,
keletnémet, szovjet és más nemzetiségű kollé-
gák társaságában. Az volt a közös ideánk, hogy
létesüljön egy olyan megszentelt hely, ahová –
tekintet nélkül vallási, nemzeti, tudománybéli
hovatartozásra – ellátogathatnak békében az
élettani tudományok arra járó képviselői.

Magasra hangolt lelkülettel támogattam én is
az ötletet. A Helsinkiben kb. 3000 résztvevővel
tartott világkongresszuson a jól sikerült plenáris
előadásom („Control mechanisms of the veins”)

üléselnöke a világhíres vérkeringés-kutató és
tankönyvíró Arthur Guyton professzor (†2003)
volt.Ő mutatott be a nagy hallgatóságnak szép,
dicsérően elemző szöveggel. Addigi legmaga-
sabb csúcsa volt ez szakmai pályafutásomnak.
Itt kaptam újabb nagy ösztönző erőt érfizioló-
giai kutatásaim folytatásához s mindmáig ható
bátorságot az egyetemi oktatást segítő kismo-
nográfiák írásához is.

Néhány évvel később Czinke Ferenc (Nagy-
rozvágy, 1926. november 4. – Salgótarján, 2000.
november 23.), Munkácsy-díjas festő és grafi-
kus, kiváló és érdemes művész – aki jól ismerte
Kuopiót és környékét, Osmo révén nekem is
szívbéli jó barátom lett – készítette el a kápol-
naépület és kis oltára művészi tervét. Az eredeti
példányokat, melyeket feleségem és én aján-
dékba kaptunk Feritől, bekeretezve ma is sze-
retettel őrizzük.

Főleg Osmo erőfeszítéseinek köszönhetően
finn mesterek közreműködésével a kápolna las-
sacskán, követve a terv fő koncepcióját, elké-
szült.

A kápolnaavatás verőfényes napján, a kale-
valai fenyő- és nyírfaligetes tóvilág szívében, a
transzcendens áhítat, a nemzethatárokon át-
nyúló nemes barátság, valamint az egyetemes
tudomány felemelő szinkronja valósult meg.
Megtiszteltetésnek vettük feleségemmel, hogy
a felszentelő ünnepi istentisztelet reggelén mi
ketten – úgy éltük meg, hogy a magyar refor-
mátus és római katolikus kollégák képviseleté-
ben is – készíthettük elő a kápolna belsejét és
előterét takarítással, díszítéssel. (Egyetlen „pró-
zai” körülmény: hálót kellett a fejünkre húzni
munka közben védekezésül a töméntelen sok
erőszakos szúnyog ellen.) Az oltáron elhelyez-
tünk egy magyar nyelvű Újszövetséget és két
kis kavicsot. Egyiket Réka lányunk gyűjtötte a
Felvidéken, a másik a Balaton mellől, Czinke
Ferenc tihanyi műteremházának közeléből szár-
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rövid története

A tíz éve eltávozott Czinke Ferenc festő és grafikusművész barátom emlékére



mazott. Kora délután, a mintegy 80 fős gyüle-
kezet élén, a templomocska előtti térségen a
finn evangélikus emeritus püspök Matti Sih-
vonen és a helyi ortodox püspök Joensuu Ar-
seni celebrálták az istentiszteletet szépen, pon-
tosan összeállított miserendben. Magyarul is
elmondtuk az Úri imádságot, miközben egyet-
len nagy gyűrűbe fonódva meghatódottan fog-
tuk a gyülekezet tagjaival egymás kezét. A ká-
polnatorony kis harangocskáit Osmo két
unokája kondította meg.

Az istentiszteletet kedves, nyüzsgő szeretet-
vendégség követte Osmo szomszédos hétvégi
házában, a Savo nép sajátos, kellemes ételeivel
és italaival. Pihenésül a félsziget távolabbi pe-
remén a házigazdával élveztük a tóparti sza-
unát a tó jéghideg vizével váltogatva. Másnap,
együtt vendéglátónk családjával, szemerkélő
esőben, a kápolnához vezető hosszú út két ol-
dalán facsemetéket ültettünk a köves talajba.
Csaknem mind megeredt.

Sajnos Czinke Ferenc barátunk már nem le-
hetett velünk az ökumenikus, interdiszcipliná-
ris és internacionális Viitakallio-kápolna fel-
avatásán. Fél évtizeddel korábban tragikus
hirtelenséggel eltávozott az élők sorából. Fü-
lemben csengenek ma is egyik gyönyörű – talán
a legutolsó – versének sorai:

„Ha elmegyek, magammal viszem a Napot,
a Holdat, minden csillagot,

A Belső-tó tükrét, hogy benne cicomázzák
magukat az angyalok,

Egy citerát a hátamon, hogy kéznél legyen a dal,
………………………………………………….
Marad egy tetőtlen vályogkatedrális,
Hozzávezető deres legelőkön
Mesztéllábas gyalogutam apró

lábnyom-hangjegyei…”

DR. MONOS EMIL
(élettanász, professzor emeritus, Budapest)
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Bal oldalon Osmo Hänninen,
valamint a szerz� és felesége

A kápolna


