
NEMEK CSERÉJE

Beszélgetés Pajor Lászlóval

– Mi indokolta, hogy az orvosi pályát válassza?
– Az égvilágon semmi. Vegyészmérnök sze-

rettem volna lenni, de az osztályból kilencen az
orvosegyetemre jelentkeztek (föl is vettek min-
denkit), úgyhogy én is velük tartottam.

– És hogy telt a gyerekkor a Krúdy Gyula utcában?
– Ahogy a gyerekkor telni szokott, kivéve

1956-ot!
– Éspedig?
– A harcok miatt a negyedik emeleti lakás-

unkból a pincébe kényszerült a család. A szom-
széd lakásból viszont Feri bácsi fölment ebédet
melegíteni. A lakás aknatalálatot kapott, úgy-
hogy Feri bácsinak még a feje is elrepült. A
romhalmaz alatt Feri bácsi testrészei szanaszét
hevertek. A harcok miatt a pincében, az óvóhe-
lyen hat férfi édesapámmal együtt elhatározta,
hogy eltemetik. Először is bátorításul kerítettek
hat üveg pálinkát, azt megitták, majd egy tek-
nőben összegyűjtötték az áldozat maradvá-
nyait. Én az alkarját találtam meg, ujján a gyű-
rűvel, és odavittem apámnak. Megdöbbent.
Azon döbbent meg, hogy hatéves létemre mi-
lyen racionálisan „dolgoztam” közöttük, és fé-
lelem nélkül fogtam meg a halott karját. Feri bá-
csit aztán eltemették a Mikszáth Kálmán téri
parkban. Ez olyan gyerekkori emlékem, amitől
a mai napig sem tudok szabadulni.

– Miként alakultak az egyetemi évei?
– Az egyetemen kiváló tanáraim voltak. Cum

laude minősítéssel végeztem, aztán az újpesti
kórházba kerültem urológuspalántának. Közben
hat hónap katonaság is következett, a Budaör-
si úti laktanya lakója voltam. Újpestről aztán si-
keresen pályáztam a Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem kebelén belül az Urológiai Kli-
nikára, ahol 1976-tól 1997-ig dolgoztam. Onnan
1997-ben jöttem Szegedre, mivel úgy ítéltem
meg, hogy orvosi előmenetelem számára a sze-
gedi egyetem sokkal több előnnyel és lehető-
séggel jár, mint ha Pesten maradok.

– Miért volt ennyire vonzó a Tisza-parti város?
– Azért, mert a gyógyítás mellett biztosította

az oktatást is, valamint a tudományos kutatást,
és azokat a fontos „tényezőket”, amelyek hoz-
zátartoznak a napi munkámhoz. Később a Ma-
gyar Urológia című folyóirat főszerkesztője és a
Magyar Urológusok Társaságának elnöke is let-
tem.

– Professzor úr! Mikor került ennyire a gyógyítás
középpontjába az urológia?

– Habár az urológia a sebészet oldalága, min-
dig is központi helyet foglalt el a gyógyításban.
A hólyagmetszők már a középkorban is ismer-
tek voltak. Gyógyítási módszerük a kor szintjén
állt. Az első urológiai klinikát Európában csak
1920-ban nyitották meg Párizsban. Különösen a
20. század elején vált az urológia modern tu-
dománnyá. Terebélyesedett, de mégis kis szak-
ma maradt, mely fő vonalaiban ma is elfér egy
koponyában. A sebészek specializálódtak. Ha
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Pajor László tanszékvezető egyetemi tanárral beszélgetni szellemi felüdülés. Újságot írni vele agy-
torna. Nem is lehetne másképpen, ha az ember nem operettinterjúra törekszik. Egyébként Pajor
László a Szegedi Tudományegyetem Urológiai Klinikájának, valamint Nyugati Telephelyének
(volt 2-es Kórház) az igazgatója, aki az egyetemi oktatómunkában éppúgy részt vesz, mint a tu-
dományos kutatásban.

Ha családja története felől közelítjük, a következőket kell tudnunk: Édesapja francia–német–orosz
szakos tanár a budapesti Krúdy Gyula utcából, ahol Pajor László is született. A rendszeretetéről
híres édesapa Zala megyéből került a fővárosba, és semmi sem akadályozta meg abban, hogy ta-
lálkozzék a Bodrog-parti származású fiatal lánnyal, akit feleségül vett. A nyelvtanár édesapa
1949-től nyugdíjazásáig a budapesti Agráregyetemen tanított, az édesanya pedig megélhetésük ér-
dekében gyors- és gépírást tanult. Pajor László nővérével, Piroskával a fővárosban végezte isko-
láit. Pajor László jelesül a legendás hírű Fazekas Mihály Gimnáziumban, amely kitűnő matemati-
kusairól és sportolóiról volt híres, és az ma is.

Páros interjú



visszagondolok pályafutásom kezdeti idősza-
kára, én is azért választottam ezt a területet, mert
tudtam, hogy a sebészet igen nagy területet ölel
fel, és ez akadályozza az elmélyült kutatást. Ah-
hoz, hogy az ember sikeresen dolgozhasson, kis
területre kell koncentrálnia. Így egy bizonyos té-
mát teljes mélységében át tud látni. A nevemhez
több új műtéti eljárás hazai bevezetése, illetve ki-
dolgozása kapcsolódik.

– Gondolom a kutatáshoz tanulmányutak és kon-
ferenciák is tartoztak.

– Pontosan így van. Tanulmányúton voltam
Stockholmban, Münchenben, Groningenben,
Padovában, Bécsben. A konferenciák pedig igen
gyakoriak, évente 5 és 10 körüli a szokásos. Így
voltam San Franciscóban, Washingtonban, jö-
vőre Atlantába utazom.

– Kutatási munkájáról mit kell tudnunk?
– A rákos daganatok az urológiát sem kerül-

ték el. Fő kutatási területem a hólyagrák műtéti
alapon való gyógyítása. Ez bonyolult, nehéz
műtét. Hazánkban a legtöbb bélből készített,
mesterséges műhólyagot én operálom. A dolgot
az teszi bonyolulttá, hogy a cső alakú bélből mi-
ként csinálunk gömböt, azaz hólyagformát. Pe-
dig ez a megoldás létfontosságú, hiszen a rákos
daganatot el kell távolítani a szervezetből. A
másik fontos kutatási témám a női vizeletin-
kontinencia.

– Az is a rákkal kapcsolatos?
– Nem. Elsősorban a nők vizelettartási rend-

ellenességein kíván segíteni. Egy speciális sza-
lag beültetése ugyanis megakadályozza a vize-
letcsepegést. Látszólag „kis dologról” van szó,
a gyógyítása azonban az életminőség jelentős
javulását hozza magával. A megoldás pedig
kézenfekvő, egy műanyag szalag segíti a vize-
let elzárását. Persze a módszert nem csak kita-
lálni, jól alkalmazni is tudni kellett.

– Professzor úr! Az ön kutatási és gyógyítási
munkássága egészen kiemelkedő az urológia terüle-
tén. Egy laikus ezt úgy nyugtázhatja, hogy megle-
pőek!

– A nemi átalakító műtét is saját munkássá-
gom körébe tartozik. Az illető férfinak születik,
és nő lesz belőle! Eddig 50 ilyen műtétet vé-
geztem.

Addig beszélgetünk a műtét különlegességéről, amíg
egészen más területre tévedünk.

– Professzor úr! Az orvostudomány vajon ismeri-
e az intuíció jelentőségét?

– Nem hinném, hogy ismerné. Ez a tudom-
ányág sokkal hétköznapibb annál, mint hogy
megérzésekre legyen utalva, ámbár nem tar-
tom kizártnak a lehetőséget. A „gyakorlat” köz-
ben bevillanhat egy újszerű megoldás, illetve
bizonyára akadhat olyan megoldás, ami egy
pillanat alatt világossá válik. Ez lehetséges, de
inkább csak lehetséges, sokkal fontosabb a ki-
tartó, szorgalmas munka.

– Kérem, szóljon a nagyon is valóságos külföldi ki-
küldetéséről.

– 1984–86 között Észak-Jemenben dolgoztam,
méghozzá a fővárosban, Szanaában. Nagyszerű
iskolának bizonyult. Hétmillió lakosra mind-
össze két (!) urológus jutott. Na és a viszonyok!

– Miért, milyenek voltak a viszonyok?
– Ne értsen félre. A munkakörülmények ki-

fogástalanok voltak, egy új kórházban dolgoz-
tunk. Ami megdöbbentett: nincs anyakönyve-
zés. Kérdeztem a beteget, hány éves. Azt felelte,
hogy 35. Mondom neki, maga idősebb. Akkor
45! És tíz év ide vagy oda, nem számít! Az egész
jemeni küldetés egy nagy kaland volt, az
anyagkönyvezés hiánya pedig csak egy a szám-
talan kuriózum közül.

– Belepillantva a Historia domusba…
– Két fiam van, András 37, Attila 36 éves, és

nagyon büszke vagyok öt unokámra!
– Felesége?
– Andreáról az a „hír járja”, hogy kitűnő an-

golos. Ami igaz is. Néha elkísér a konferenci-
ákra. Egyébként az irodalom híve, félperceseket
ír. Félperceseket, amit a humor és a bölcsesség,
valamint az élettapasztalat hitelesít. Kis köny-
vek ezek, de a gondolat naggyá teszi őket.

– Önnek hogyan telnek a napjai, a pihenésre szánt
időszakok?

– Az időm nagy része olvasással és kertész-
kedéssel telik. Ez megnyugtat és kikapcsol ab-
ból a „véres szakmából”, amit operációkkal
zsúfolt urológiának hívnak.

A beszélgetést a polgári életvitel különleges válfaja-
ival folytatjuk. Idézzük Márai Sándor Föld, föld!
című kötetéből a névnapok ünneplésének ceremóni-
áját, a terítés esztétikáját, aztán az orvosok iránt ér-
zett bizalom kérdését boncolgatjuk, ám amikor az
egészségügy problematikájára terelődött a szó, elbú-
csúztam, mert írnom kellett Pajor Lászlóról!
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TISZTELGÉS ÖRKÉNY ISTVÁN ELŐTT

Beszélgetés Papp Andreával,
az ELTE docensével

Papp Andrea félpercesét, a Kitüntetést olvasom:
„Éppen rossz idők jártak a kultúrára. A városka
színháza élni akart, minden áron. A színészek in-
gyen játszottak már hónapok óta. A közönség hűsé-
ges volt színházához, színészeihez. Próbáltak támo-
gatókat keresni, de mindhiába. A színházat bezárták,
a színészeket szélnek eresztették … A polgármester
kitüntetést kapott a magyar kultúra támogatásáért
…”

A kötet 2008-ban jelent meg Tandi Lajos szer-
kesztésében, aminthogy a Hatvan év – hatvan fél-
perces című kis kötet is, amely Pajor László 60.
születésnapjára készült a szegedi Bába Kiadónál.

Papp Andrea Örkény István híve. Papp Andrea
Pajor László orvosprofesszor felesége. Papp Andrea
az ELTE Idegen Nyelvi Lektorátusának tanszékve-
zető docense. Az angolszász gyermekirodalom alapos
ismerője és a fordítástechnika sokoldalú szakembere,
oktatója.

A félpercesek, akárcsak Örkénynél, egyszerre szel-
lemesek és groteszkek. Groteszkek és szellemesek:
torzítva az igazság kedvéért. Ám, ha torzít a tükör,
akkor kétszer is bele kell nézni, hogy érzékeljük, amit
látunk.

A debreceni születésű Papp Andrea nyelvészcsa-
ládból származik. Édesanyja olasz–magyar szakos ta-
nár, apja, Papp László az Etimológiai Szótár szer-
kesztője, neves nyelvész, az angol, német, francia,
latin, görög nyelv ismerője.

– Kedves Andrea! A szülők nyelvtudása vagy az
irodalom inspirálta, hogy végül maga is a nyelv
mellett döntött? Hiszen az egyetemen angol, orosz
és lengyel szakos tanári diplomát szerzett.

– Az ambicionált, hogy én is megmutatom.
Nézze, apám öt nyelven tudott. Ha kedve tá-
madt, egyik orvos barátjával latinul beszélge-
tett. Arra gondoltam, mi lenne, ha lengyelül ta-
nulnék. Meg akartam mutatni, hogy egy „új”
nyelvvel gazdagítom a családi legendáriumot.

– Ugye, ön is, mint Pajor László, a Fazekas Gim-
náziumban végzett?

– Pontosan így van. Az országos hírű Faze-
kasban egy osztályba jártam Lacival. Laci min-
dent tudott. Tizenhat évesen kinéztem ma-
gamnak, és döntöttem, ő lesz a férjem!

– Ezek szerint a nők választanak?
– Maga ezt nem tudta?!
– Most, hogy mondja, mintha rémlene valami.

Humorizálok, miközben azt szeretném tudni, hogy
édesapját 1950-ben miért tartóztatták le.

– Hát igen. A reményteljes fiatal nyelvészt, a
debreceni egyetem fiatal oktatóját 1950-ben, 26
évesen koholt vádak alapján elvitték, és négy
évre ítélték. Szabadulása után eltiltották az
egyetemi oktatástól, így mint lehetőség „csak”
a kutatás maradt. Persze, ennek köszönhető,
hogy számos cikk, tanulmány, könyv és köny-
vrészlet született… Anyám, apám mindezek
ellenére, nem adták fel, reménykedtek, hogy
egyszer megváltozik minden, hogy fölébred-
nek ebből a rossz álomból, és ott folytatják, ahol
nem is olyan régen abbahagyták, a debreceni
egyetem Bárczi-tanszékén… És eljött az igazság
pillanata: emlékszem, hatéves voltam. Mi is ki-
vonultunk a debreceni Piac utcára. Láttam min-
dent, láttam, ahogy leverik a vörös csillagot a
Megyeházáról, aztán egy tank kanyarodott a
templom elé… Nagyanyámék megijedtek, ha-
zaszaladtunk, és a pincébe költöztünk. Megér-
tettem, hogy az apámat ártatlanul bebörtönző
rendszer megbukott…

– „Börtönállomások”?
– Volt Oroszlányban, ott a bányában dolgo-

zott, Márianosztrán egy volt püspökkel és egy
orvossal ült egy cellában. Hol németül, hol an-
golul beszélgettek, és építette Miskolcon az
egyetemet is… 1952-ben a híres Bárczi-tanszé-
ket Pestre helyezték. Anyám, aki ott volt tanár-
segéd, ment velük. Én meg maradtam Debre-
cenben a nagyszülőknél, csak később kerültem
Pestre.

A beszélgetés itt a nagyszülők debreceni családi há-
zára terelődik, ahol Andrea gyerekeskedett. Az maga
volt a paradicsom. Olyan színesen, olyan reminisz-
cenciákkal beszél arról az időről, hogy Proust regé-
nye felé terelem a beszélgetést.

– Szereti a francia regényírókat, a francia irodal-
mat?

– És maga?
– Én Thomas Mannt szeretem, de a franciákat is. 
– Én meg Dosztojevszkijt, Csehovot elsősor-

ban. Az angolokat kevésbé…
– Mégis tanítja őket?
– Igen, de elsősorban gyermekirodalmat, per-

sze nem elszigetelten, hiszen szerves része a
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teljes irodalomnak. A fordítás azonban már más
lapra tartozik. Azt tanítani kellene, de nem biz-
tos, hogy lehet. Művészien visszaadni az ere-
deti szöveget, az nem más, mint Kosztolányit
idézve: „gúzsba kötve táncolni”…

– Férjét el szokta kísérni külföldi útjaira?
– Olykor-olykor igen. De amikor ő a konfe-

renciákon ül, én a nyakamba veszem a várost,
és körülnézek. Nagyszerű dolog így sétálgatni.

– Az egyetem révén járt Európában?
– Szinte mindenütt: jártam a skandináv or-

szágokban, voltam Francia-, Olasz-, Spanyol-
országban, de legtöbbször Angliában.

– Hogyan telnek a napjai?
– Szinte az Intercityn élek. Szegedről járok a

pesti egyetemre. Tíz órám van egy héten, for-
dítástechnikát, valamint angolszász gyermek-
irodalmat oktatok. Ez a műfaji kategória kissé
háttérbe szorult, nem ártana, ha ismét reflek-

torfénybe kerülne. Közben születnek a félper-
cesek is. Jövőre lesz Örkény István centenári-
uma; annyi félpercesem biztosan lesz, hogy
tisztelegjek előtte…

A Szegedtől Szegedig antológiában a következő
gondolatsorral zárta Az én huszadik századom
című írását: „Hiszek a hazában, magyarságunkban,
hiszek az emberi jóságban, hiszek a szeretet erejében,
abban, hogy az igazi tehetség előbb-utóbb az őt meg-
illető helyre kerül, és igen, hiszek valami felettünk
álló rendező elvben – nevezzük ezt Sorsnak vagy Is-
tennek…”

– Köszönöm a beszélgetést.

DR. POLNER ZOLTÁN

újságíró, Szeged  
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Részlet a youtube.com-on látható
videointerjúból

– Topáné Illés Ildikó gyermekagy-
kontroll-oktatóval beszélgetek. Ildikó!
Te nem akármilyen gyógyulást tud-
hatsz a magadénak. Meséld el, légy
szíves, a történetedet!

– Valóban így van. Időnként föl-
röppennek a sajtóban különböző
hírek, hogy valaki meggyógyult
súlyos betegségből, mondjuk egy súlyos rákból,
és ilyenkor nagyon sok ember, nagyon sok or-
vos azt mondja, hogy „Húha! A sajtó már meg-
int felelőtlenül dobálózik a csodával!” Hát ezzel
korábban én is így voltam. Én is ebbe a táborba
tartoztam. Aztán megtapasztaltam az elme cso-
dálatos erejét. Azt, hogy az elménk nemcsak
hogy csodálatos, hanem olykor varázslatokra is
képes. Úgyhogy én azóta hiszek a csodában. Az
elme erejében.

– Hogyan derült ki a betegséged? Mikor derült ki,
hogy beteg vagy, illetve hogy beteg voltál?

– 2006 februárjában. Egy szűrő-
vizsgálaton kiderült, hogy hatal-
mas daganatot találtak a jobb tü-
dőmben. De igazából én azt
mondom, hogy a történetem ak-
kor kezdődött, amikor úgymond
„véletlenül” – ha lehet ilyet mon-
dani – elvégeztem az agykontroll-
tanfolyamot. Én végzettségem
szerint matematika, rajz és ma-
gyar szakos pedagógus vagyok.

És azt tapasztaltam az iskolában, hogy sok gye-
reknek gondot okoz a matematika, a helyes-
írás, és valami olyasmit hallottam az agykont-
rollról, hogy hú, ez milyen jó, mert fejleszti a
memóriát. Meg valami memóriafogasokról is
hallottam, és akkor úgy voltam vele, hogy el-
megyek, és elvégzem ezt a tanfolyamot, hátha
lesz olyan része, amit a diákjaimnak át tudok
adni, és ezáltal hatékonyabb lesz a tanulásuk.
Úgyhogy én ezért mentem el a felnőtt-tanfo-
lyamra. 2004-ben ismertem meg Domján Gábor
előadásában Szolnokon a Silva-féle módszert.

Az elme gyógyító ereje


