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Budapesten 1990-től

Az oxfordi tanulmányutam után, 1985 őszén,
mint egyetemi tanár tértem vissza a debreceni
Szülészeti Klinikára. Gaál József barátom (ké-
sőbb osztályvezető főorvos és egyetemi tanár)
már előre megírta, hogy nehogy elbízzam ma-
gam, csak akkor leszek professzor, ha a kör-
nyezetem is elfogad annak. Ugyanakkor arra is
kellett vigyáznom, hogy Lampé László pro-

fesszorral, főnököm-
mel megfelelő legyen
a kapcsolatom, mert
a kollégák nagyon
számítottak arra,
hogy majd nagy ösz-
szecsapások lesznek
közöttünk. Téved-
niük kellett. Főnö-
kömmel korrekt meg-
állapodást kötöttünk,
én mindenben elfo-
gadtam, hogy ő az
igazgató professzor,
és csak abban léptem,
amivel mint helyette-

sét megbízta. Önállóan vezettem viszont a szü-
lészeti osztályt és a genetikai egységet (1. ábra).

Környezetem kezdte elfogadni a rangomat,
főnököm pedig egyszer megemlítette, hogy ne-
kem Pesten, a Baross utcai Női Klinikán volna
a megérdemelt helyem. Támogatásával ennek
szellemében készültem a szinte elképzelhetet-
lennek tűnő lehetőségre. Egyes nőgyógyászati
műtéti eljárásaimról megírtam a régen tervezett
közleményeimet, hogy nehogy csak genetikus-
nak gondoljanak a pályázatomnál. Csömör Sán-
dor professzor, a Baross utcai Női Klinika igaz-
gatója már régóta ismert engem, s nem
zárkózott el a gondolat elől, amikor azt a főnö-
köm neki megemlítette. Eredetileg 70 éves ko-
rában, 1989 júliusában ment volna nyugdíjba,
de igazgatói megbízatását egy évvel meghosz-
szabbították, amit „sajnálattal” közölt velem.
Nem bántam a csúszást, mert 1989-ben a nálam

nyolc évvel idősebb szegedi Kovács László pro-
fesszor lett volna a biztos befutó, akinek vi-
szont megígérték a Sas Mihály professzor nyug-
díjazása után 1990-ben megürülő szegedi
Szülészeti Klinika igazgatói állását, tehát szá-
míthattam arra, hogy a következő évben nem
fog Pestre pályázni. 

Bár több kollégát ismertem a Baross utcából,
mégis minden közeledésem elől kitértek, saját
jelöltjük volt az utódlásra. 1990 tavaszán meg-
hallgatva bemutatkozó előadásomat, megerő-
södött bennük az elhatározás. „Ha a negyede
igaz lenne, amit ígér, az sem lenne hihető”, „Hi-
ányzik az nektek, hogy még a falon is kromo-
szómák másszanak?”, „Lehet, hogy a geneti-
kában nagy, de ide olyan ember kell, aki ért a
műtétekhez, ha baj van a műtőben”. Ezek vol-
tak a legenyhébb vélemények a pályázatom-
mal kapcsolatban. Ezzel összevágott az ered-
mény, a hat pályázóból az ötödiknek hoztak ki
az intézeti oktatói értekezleten. (1990-ben már
megérett a demokratikus fordulat, és bevezet-
ték, hogy az intézeti tagoknak is legyen véle-
ménynyilvánítási joguk a vezetői kinevezések
kérdésében.) Bemutatkozó látogatásokat tettem
az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának
tagjainál, de elsősorban Somogyi Endre rektor
urat és Fonyó Attila dékán urat kerestem fel,
hogy ne vonjam-e vissza pályázatomat. Kellő
időt szántak rám, hogy megismerjék anyago-
mat. A többi pályázóval szemben én már kilenc
éve „az orvostudományok doktora”, öt éve
egyetemi tanár voltam, egy-egy évet töltöttem
Edinburghban és Oxfordban, több hetet ven-
dégprofesszorként Amerikában. Közvetlen
munkatársaim közül 14-nek a kandidátusi, ket-
tőnek a nagydoktori értekezésénél közvetlenül
bábáskodtam, nem beszélve számos magyar és
angol nyelvű közleményemről, továbbá több
könyvemről. Mindezek és a személyes találko-
záson szerzett benyomásaik alapján mind So-
mogyi, mind Fonyó professzor egyértelműen
biztattak, hogy van esélyem. Somogyi rektor úr
a debreceni egyetem rektorától, Leövey András
professzortól (ő terjesztett fel „Kiváló Orvos” ki-

1. ábra. Lampé László szülész-
nőgyógyász professzor Debre-
cenben, akitől a szakmából a
legtöbbet tanultam

Tudásmorzsák 8.
Sorozat dr. Papp Zoltán professzor emlékezéseiből



tüntetésre egy évvel korábban), Fonyó dékán úr
a debreceni egyetem korábbi rektorától, Szabó
Gábor professzortól kapott kedvező véleményt
addigi munkásságomról. A leendő pesti pro-
fesszortársaim a látogatás során változóan vi-
selkedtek. Volt, aki őszintén elfogadott és hihető
támogatásáról biztosított, pl. Schuler Dezső, Ri-
bári Ottó, Vízkelety Tibor, Csaba György, Holló
István, Csanda Endre, Hutás Imre, Donáth Ti-
bor, Varga Margit, Magyar Kálmán, Nász Ist-
ván, Lapis Károly, Knoll József, de mások óva-
tosak és tartózkodóak voltak. Érdekes, hogy az
utóbbi csoportból többen, pl. Szabó Zoltán, Fal-
ler József, Ihász Mihály, akik az egyik helyi je-
löltet támogatták, később igaz barátaim lettek.
(Pesti pályafutásom során még Kádár Anna,
Krakovits Gábor, Horváth Attila, Nagy Éva,
Kómár Gyuláék, Mayer Árpádék, Lun Katali-
nék és Darvas Katalinék segítették a budapesti
beilleszkedésünket, és mindig őszinte baráti
szálak kötöttek Süveges Ildikóhoz, Rozgonyi
Ferenchez, Kálmánchey Rozáliához, Mar-
schalkó Mártához, Gyires Klárához, a szintén
Debrecenből származó professzortársaimhoz.)

A Baross utcai Női Klinika igazgatói tisztsé-
gére a Szülészeti-Nőgyógyászati Szakmai Kol-
légium kiemelten javasolt, a Kari Tanács és az
Egyetemi Tanács szavazásán sikerült második-
nak befutnom. Tanszéki elődömet, a Klinika
harmadik igazgatóját, Semmelweis Ignácot 135
évvel korábban szintén a 2. helyre javasolta a
pesti Orvosi Kar, de az uralkodó Semmelweis
javára döntött. Esetemben nem az uralkodó,
hanem az egyetem Rektora élt a jogával, és a
második helyezésem ellenére a Dékán biztatá-
sára és vele egyetértésben engem nevezett ki a
Baross utcai Női Klinika igazgatójának. (Az
1985-ös Oktatási Törvény úgy rendelkezett,
hogy az igazgatókat a Kari Tanács és az Egye-
temi Tanács véleményének kikérése után a rek-
tor nevezi ki.) Ezt a törvényes, de merész húzást
valószínűleg 1989-ben még nem, 1991-ben már
nem lehetett volna meglépnie.

Elmúlt 1990. július 1-je, amikor a kinevezés
aktuális lett volna, de mivel nem jött hír Pestről,
ezért feltételeztem, hogy azért nem értesítet-
tek, mert nem engem szándékoznak kinevezni.
(Akkor még működött az a gyakorlat, hogy a
kinevezéseket az utolsó pillanatig titokban kel-
lett tartani.) Végül hétfőn (július 2-án) délután
a titkárnőm lazán megemlítette, hogy volt egy
hívásom Pestről. Sikerült utolérnem a SOTE

Rektori Hivatalát, ahonnan sejtelmes üzenetet
kaptam („a Rektor úrnál holnap, július 3-án 11
órakor jelenjek meg”). Mint kiderült, az újon-
nan kinevezendő igazgatókat hívatta össze a
Rektor, aki a Dékán jelenlétében rövid üdvözlés
után elnézést kért, hogy van közöttünk egy ka-
kukktojás. Körülnéztem, hogy ki lehet az. Fla-
utner Lajos nem valószínű, ő az I. számú Sebé-
szeti Klinikát simán kapta, talán Perner Ferenc,
aki a még nem működő, építés alatt álló
Transzplantációs és Sebészeti Klinikára nyert
kinevezést, vagy Monos Emil, a II. számú Élet-
tani, esetleg Szollár Lajos, a Kórélettani Intézet
várományosa? Sokáig nem kellett gondolkod-
nom, mert Somogyi rektor úr gyorsan világossá
tette, hogy a kakukktojás az, aki nem a pesti
egyetem neveltje, tehát én vagyok. Jóllehet a ké-
sőbbiekben is meggyőződhettem róla, hogy So-
mogyi professzor nagyra értékelt, finoman, de
azért akkor tudatta velem, hogy „nem vagyok
a mi kutyánk kölyke”. Ezért soha nem hara-
gudtam rá, értékeltem, hogy merte vállalni a
döntését, és világosan tudtomra adta, hogy a to-
vábbiakban mire számíthatok. Köszönetemet a
Baross utcai Szülészeti Esték 38., „A szülészet-
nőgyógyászat jogi vonatkozásai” című rendez-
vényén, 2000. december 7-én, értékelve pro-
fesszori és rektori munkásságát ki is
nyilvánítottam. Ugyancsak a Klinika Semmel-
weis Érmével ajándékoztam meg 2005. február
17-én a Baross utcai Szülészeti Esték 55. ren-
dezvényén Fonyó Attila Professor Emeritust,
utalva a 15 évvel korábbi meghatározó szere-
pére (2. ábra). Ezekkel a szerény gesztusokkal
csak azt szerettem volna kifejezni, hogy nem fe-
lejtettem el nagyvonalú jóindulatukat.
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2. ábra. Fonyó Attila professzor és Presser Gábor előadómű-
vész, a Baross utcai Szülészeti Esték 55. rendezvényének két fő-
szereplője a fogadáson
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Fonyó Attila dékán úr délután kettőkor átkí-
sért az I. számú Női Klinikára (amit később I.
számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára
kereszteltem), ahol a könyvtárban összegyűlt a
klinika apraja-nagyja, akik között két hónappal
korábban csak öt orvos volt, aki az intézeti sza-
vazáson rám voksolt, a többiek pedig mindent
elkövettek, hogy nehogy én legyek az új igaz-
gató. A Dékán Úr bemutatott, én is mondtam
néhány biztató szót, hogy ne féljenek, nem fog-
nak mindenütt kromoszómák mászkálni. Paál
Margit adjunktus, igazgatóhelyettes és Paulin
Ferenc docens végigvezettek a házon, este meg-
hívtam őket a közeli Liesinger Sörözőbe, ki-
egészülve Hidvégi János adjunktussal, aki an-
nak idején őszinte támogatóm volt. Másnap
reggel 7.30-kor pedig, az első konzultációval
megkezdtem működésemet a Klinikán, amely
2007. június 30-ig tartott. A többi pályázó to-
vábbi sorsát illetően említésre méltó, hogy
Doszpod József 1993-ban a Haynal Imre Egész-
ségtudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyó-
gyászati Klinikájának lett az igazgatója, 1994-
ben Paulin Ferencet az egyetem II. számú
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának, Pu-
lay Tamást az Országos Onkológiai Intézet Nő-
gyógyászati Osztályának vezetésével bízták
meg. Herczegh János professzori rangban 1995-
ben a Szeged Megyei Jogú Városi Kórház Szü-
lészeti és Nőgyógyászati Osztályának lett a ve-
zetője.

Tanszékvezetői elődöm, Csömör Sándor pro-
fesszor nagyon kedvesen fogadott a Klinikán.
Az emlékkönyvben írásban is hitelesítette örö-
mét, hogy én vehettem át tőle a stafétabotot.
Őszinte jó kapcsolatban maradtunk haláláig,
2007-ig. Naiv módon én is ilyen megbecsülést
reméltem nyugdíjazásom után, ami persze
nem, hanem az ellenkezője következett be.

Debrecenben sokan szerettek, ezért sajnálták,
de megértették, hogy továbbléptem. A debre-
ceni egyetem büszke volt a pesti „trófeámra”. A
klinika orvosi kara társas vacsorát szervezett a
Gambrinus étteremben búcsúztatásomra. Ké-
sőbb is sokáig tartottam a kapcsolatot a Debre-
cenben hagyott munkatársaimmal, barátaim-
mal. Több kollégát és szakdolgozót magammal
hoztam Pestre, többségük csak nyugdíjazáso-
mig tartott ki mellettem. Utána csak néhányan.

„Mit vár(hat) klinikánktól a magyar szülé-
szet és nőgyógyászat” címmel 1991. március
22-én tartottam tanszékfoglaló előadásomat.

Örömömre Fonyó Attila professzor köszöntött
és mutatott be a hallgatóságnak. Ekkor már
híre ment az első pesti hónapjaim aktivitásának,
úgyhogy olyan sokan jöttek el, hogy nem fértek
be a tanterembe. A kinnrekedtek a lépcsőház-
ban felállított képernyőn hallhatták az előadá-
somat. Debrecenből is népes csoport érkezett (3.
ábra). Nagyon örültem, hogy Édesanyám is el-
jött. Ez volt az első és utolsó látogatása a Klini-
kán. Antall József miniszterelnök, Pozsgay Imre
rendszerváltó politikus, Jeszenszky Géza kül-
ügyminiszter levélben gratulált. „A Baross ut-
cai klinikán Papp Zoltán professzor vezetésével
kilenc hónap alatt már sikerült világra segíteni
egy új gondolkodás első eredményeit” – írta a
Magyar Nemzet. Nemcsak a közvélemény, ha-
nem a magyar egészségügy is nagy várakozás-
sal tekintett igazgatói pályafutásom elé. Ez va-
lóban szép kihívás és igazi próbatétel volt.

A gyógyító, szervezői és háromnyelvű okta-
tói feladatok, továbbá az egyre több egyetemi
megbízatásom, hazai és nemzetközi szakmai
társasági és folyóirat-szerkesztőbizottsági, va-
lamint szakmai kollégiumi elnöki és fővárosi
szakfelügyelő főorvosi ténykedésem, továbbá
10 nemzetközi konferencia (ebből 3 világkong-
resszus) szervezése, illetve a 100 éves épület
teljes felújításának irányítása mellett első perc-
től kezdve szívügyem volt a Klinikán a tudo-
mányos kutatómunka feltételeinek a megte-
remtése. Csaknem minden munkatársamnak,
tanítványomnak választottam és adtam témát,
segítettem őket a publikációk megírásában, az
előadókészségük fejlesztésében. Gyakorlatilag
a szülészet-nőgyógyászat teljes spektrumát si-
került művelnünk: genetikai tanácsadás, vala-
mint citogenetikai és molekuláris genetikai

3. ábra. Árvay Sándor professzorral a tanszékfoglaló előadá-
som után. Közöttünk Gazdag-Soós Csabáné (Klárika) titkárnőm



magzati és előébrény-diagnosztika; szülészeti,
nőgyógyászati és magzati ultrahang-szűrés és
-diagnosztika; asszisztált reprodukció és nő-
gyógyászati endokrinológia; intenzív perina-
tológia és perinatális kardiológia; praeeclamp-
sia és annak legsúlyosabb formája, a
HELLP-szindróma; ikerfogamzás – többes ter-
hesség; operatív szülészet és nőgyógyászat; nő-
gyógyászati onkológia; nőgyógyászati infekto-
lógia; szülészeti anesztézia; magzati/embrio-
nális és nőgyógyászati patológia és hisztopato-
lógia. A 17 év alatt 35-en írtak PhD és 4-en aka-
démiai nagydoktori disszertációt. A Klinikán
több ezer közlemény, több mint 30 szak-
könyv/tankönyv született magyar és angol
nyelven. Több mint 10 munkatársamnak sike-
rült hosszabb külföldi tanulmányutat szerez-
nem, évente legalább 20 külföldi kongresszuson
szerepeltünk, nem beszélve a hazaiakról, töb-
bek között a „Baross utcai Szülészeti Esték
(BUSZE)” sorozatáról. Az évi 4 alkalom mindig
legalább 150−200 résztvevőt vonzott, a progra-
mokat sikerült úgy összeállítanom, hogy azok
túlmutattak a szűken vett szakmánkon, kiegé-
szítve tartalmas zenei és képzőművészeti cse-
megékkel. A sorozat igazi társadalmi esemény
lett. Hírünk lett mind itthon, mind a nagyvi-
lágban (4. és 5. ábra). A külföldi látogatók is
egymásnak adták a kilincset. A Klinika külső
borításának és belső részlegeinek teljes re-
konstrukciója nem állami támogatásból, hanem
alapítványi pénzekből mintaértékűnek bizo-
nyult, több intézet/klinika vezetője követte pél-
dámat.

Megjegyzésre méltó, hogy az igazgatói pá-
lyafutásom első éveiben kevés deftert kaptam,
köszönhetően a rendszerváltás körüli politikai
bizonytalanságnak, de a sikereim később tá-
borba gyűjtötték az irigyeimet. A Habilitációs
Bizottságban végzett tevékenységemmel pél-
dául egy életre szóló ellenséghalmazt gyűjtöt-
tem magam köré, amit soha nem tudtam kihe-
verni. A rendszerváltással hozták létre ezt az
intézményt az egyetemeken annak érdekében,
hogy a jövőben csak az elvárásoknak megfelelő
személyek lehessenek egyetemi tanárok. (Saj-
nos sok kellemetlenség forrása volt, hogy a
szempontokat nem egységesen definiálták.)
Egyetemünkön, miután az ÁOK Klinikai Bi-
zottság elnökének, majd a Szenátus tagjának
választottak, kijelöltek a Habilitációs Bizottság
alapító elnökének is. Nagy hibát követtem el,
mert elhittem, hogy ezt a megtisztulási folya-
matot komolyan gondolják. Nem így történt.
Akiknek megszavaztuk a habilitációt, azok ter-
mészetesnek vették, akiknek nem, azok közül
még olyan is akadt, aki az Alkotmánybíróságig
ment a feljelentésével. A végén nevetségessé is
váltam, mert rövidesen egyik oktatási minisz-
terünk keresztülvitte a „címzetes egyetemi ta-
nár” intézményének visszaállítását, azaz a Ha-
bilitációs Bizottságoktól függetlenül az
egyetemek a jövőben bárkit kinevezhettek cím-
zetes professzornak, a „professzori” cím hasz-
nálatával, a habilitált oktatók pedig, ha nem
volt rendes egyetemi tanári állás, amit megpá-
lyázhattak volna, akkor legfeljebb „magánta-
nárok” lehettek a „tanári” cím használatával.
Nem ez volt az egyedüli eset, ahol nem szolgált
előnyömre a makacs következetességem.

Emberi hibám, hogy öntörvényűnek szület-
tem és sokszor nem tudtam engedni elveimből,
meggyőződéseimből. „Only dead fish swim
with the stream” – mondta Bernard Shaw, és én
egyetértek vele. Ebből adódtak nehézségeim, de
a szerencse mellett félelem nélküli szívóssá-
gom volt a fő hajtóerőm és sikereim titka. Az ál-
talam vezetett Klinikát a Kar dékánja, Karádi
István professzor, 2007 tavaszán az egyetem
„zászlóshajójának” nevezte.

A rendszerváltás után, 1990-től több profesz-
szortársammal az egyetem vezetésében sze-
rephez jutottunk. De Chătel Rudolf dékán, Só-
tonyi Péter dékán, majd rektor, Monos Emil
oktatási rektorhelyettes, Perner Ferenc a Kül-
kapcsolati Bizottság elnöke, Tringer László rek-
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4. ábra. Az Amerikai Szülészeti és Nőgyógyászati Kollégium
(ACOG) tiszteletbeli taggá („Honorary Fellow”) avat New
Orleansban, 2003. április 30-án. Két évvel később, 2005 au-
gusztusában ezt a gyönyörű várost a Katrina hurrikán csaknem
teljesen elpusztította. A színházteremben, ahol a kitüntetésemet
két évvel korábban átvettem, a fedél nélkül maradt emberek
százait helyezték el
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tori megbízott, Acsády György dékánhelyettes
lett. Mint az ÁOK hét szenátora jól összeková-
csolódtunk, funkcióink lejárta után is minden
évben kétszer együtt vacsorázunk. 

Elfogadhatónak mondható általános rektor-
helyettesi éveim után többen biztattak, hogy
pályázzak rektornak, de felhívták a figyelme-
met: tudnom kell, hogy sokan félnek attól, hogy
ugyanolyan gyorsan akarok majd változásokat
az egyetemen is, mint a klinikán. Kaptam egy
világos figyelmeztetést is, hogy ne pályázzak.
Ez utóbbit fogadtam meg, nem pályáztam. De
ez sem volt elég irigyeimnek. 2007-ben meg-
akadályozták, hogy az általam kiszemelt tanít-
ványom legyen az utódom, és egyidejűleg az el-
lenem szervezett inszinuáció segítségével azt is,
hogy akadémikus legyek. (2004-ben állítólag
egy szavazaton múlott.) Elmondhatták, hogy ez
jó mulatság, férfi (női) munka volt! Persze ettől
még nem omlott össze a világ, a legnagyobb
magyar nőgyógyászokat, Semmelweis Ignácot,
Kézmárszky Tivadart és Tauffer Vilmost sem
választották meg akadémikusnak, sőt Iffy
László külső akadémiai tagságát is megakadá-
lyozta az Akadémia Orvosi Osztályának egyet-
len nőgyógyász tagja. Ferde és beteges gondol-
kodású rosszakaróim kedvéért nem hason-
lottam meg a világgal! A 17 éves klinikai igaz-
gatói pályafutásom alatt minden küzdelem el-
lenére jól éreztem magam, sokat dolgoztam,
elememben voltam, nem fáradtam.

Fájt viszont, hogy 65 éves koromban fel kel-
lett állnom az egyetemi katedra mellől, mélyen
érinti az embert, ha nincs rá
tovább szükség. Ehhez járult
hozzá, hogy a Klinika orvosa-
inak fele, hogy az új vezetés-
nek megfeleljen, eltávolodott
tőlem. Nem véletlen, hogy 17
évvel korábban nem akartak
főnöküknek! Így fordultak el
annak idején Csömör profesz-
szortól is, hiszen akkor hoz-
zám kellett alkalmazkodniuk.
„A lét határozza meg a tuda-
tot.” Rá kellett jönnöm, hogy
az egyes munkatársaim részé-
ről korábban tapasztalt szere-
tet és megbecsülés csak álsá-
gos megjátszás, szervilis hízel-
gés volt. (Semmelweis Ignác
halála után, 1866 és 1873 kö-

zött, az őt követő Diescher János előtt nemhogy
az aszepszis szót, de Semmelweis nevét sem
volt szabad kiejteni!) Nyugdíjazásom után
többször is előfordult, hogy amikor a műtőben
baj volt, nem kérték a segítségemet, mint 17
éven át, hanem inkább külső klinikáról hívtak
orvost. A betegek érdekeit felülírta egy másik
törvény. Helyzetem a Klinikán tarthatatlanná
vált.

Két kiemelten támogatott munkatársam pál-
fordulása különösen váratlan volt számomra.
Az egyik tőlem kapta perspektivikus témáját,
külföldi tanulmányutat szerveztem neki, hogy
a módszert elsajátítsa, minden támogatást meg-
kapott tőlem, hogy az eljárást itthon bevezesse,
majd egyik utolsó igazgatói ténykedésemmel
sikerült egyetemi tanárnak kineveztetnem. A té-
máról írt monográfiája már nem az én vezeté-
sem idején jelent meg, ennek előszavában azt
írta, hogy „a módszert Párizsban sajátítottam
el”, de szerepemet, hogy tőlem kapta a témát,
amelyet megszerettettem vele, majd ösztöndíjat
és a párizsi vezető gyermekkardiológiai inté-
zetben helyet szereztem neki, már nem merte
megemlíteni. Másik kollégámat, akit igazgató-
helyettesemnek neveztem ki, őszintén kedvel-
tem, úgy éreztem, hogy ez kölcsönös. Igyekez-
tem ragaszkodásomat többször kifejezésre
juttatni, pl. az utolsó (64.!) Baross utcai Szülé-
szeti Estéken (2007. május 17.) nagyapjáról, Sci-
piades Elemér nőgyógyász professzorról meg-
emlékezést tartottunk. Attól a naptól kezdve
azonban, hogy nem én voltam a Klinika igaz-

5. ábra. A Katalán Királyi Tudományos Akadémia több száz éves aulájában átveszem a
nemzetközi akadémiai tagságról (International Academy of Perinatal Medicine, IAPM)
szóló oklevelet (Barcelona, 2005. május 25.) 



gatója, kerülte a velem való találkozást, több-
szöri üzenetem ellenére nem vette át tőlem a
neki dedikált könyvemet, többé nem nyitotta
rám az ajtót. Új főnöke ennek ellenére meg-
fosztotta megbízatásától és klinikai szobájától.
Néhány őszinte és értékes tanítványomat le-
számítva, akik vagy velem jöttek, vagy azóta
már elhagyták ők is a Klinikát, rá kellett jön-
nöm, hogy volt beosztottjaim egy része meg-
könnyebbült, hogy nem nyomasztom őket to-
vább a tempómmal és az elvárásaimmal,
jóllehet ez nemcsak a Klinika érdekeit, hanem
az ő javukat is szolgálta. A 17 évvel korábban
örökölt massza ugyanaz maradt, szereplői csak
részben változtak.

Valamit ki kellett találnom, hogy ne zuhanjak
depresszióba, szellemileg és fizikailag alkal-
masnak éreztem magam, hogy tovább művel-
jem a szakmát. Édesapám sorsa jutott eszembe.
Amikor 1967-ben kényszernyugdíjazták, a kö-
vetkezőket írta nekem: „Erős fogadalmat tet-
tem, hogy a nyugdíjazásról többször nem be-
szélünk. Felépítek egy új életformát, erős
akarok maradni, hogy a fásult közöny vagy a
lassú emésztődés le ne döntsön.” Leghűsége-
sebb munkatársam, Hupuczi Petronella kitar-
tott mellettem, és elhatároztuk egy szülészeti,
nőgyógyászati, genetikai magánklinika alapí-
tását. Minta nem volt előttünk, ezért nem volt
könnyű a dolgunk, viszont minden ellenakció
ellenére közel négy éve a Kútvölgyi Kórház te-
rületén működik a Maternity Szülészeti és Nő-
gyógyászati Magánklinika. A modellértékű vál-
lalkozás életképesnek bizonyult. Megható
számomra, hogy a betegek milyen nagy szám-
ban ragaszkodnak még most is hozzám.

A Baross utcán töltött 17 évi igazgatói tény-
kedésem adatait és eredményeit, elődeim em-
lékének ápolását és jelentősebb, nem szakmai
jellegű írásaimat a Semmelweis Ignác és Kéz-
márszky Tivadar nyomdokain… című, Kendrey
Gábor professzor előszavával és ajánlásával
2008-ban megjelent könyvemben foglaltam ösz-
sze (White Golden Book Kiadó, Budapest).
Megtisztelő és elgondolkodtató volt, hogy a
könyvre írt reflexiókkal egy hasonló terjedelmű
könyvet lehetett megtölteni. A gyűjteményt a
Semmelweis Kiadó igazgatója, Táncos László
Egy könyv utóélete (2009) címmel adta ki. Az
életemet és munkásságomat őszintén értékelő
újabb előszóért Kendrey Gábor barátomnak va-
gyok lekötelezve.

Nyugdíjazásom után még elnöke maradtam
az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) Tu-
dományos és Kutatásetikai Bizottságának
(TUKEB), melyet 11 évig (2001 és 2012 között)
vezettem, és mindvégig határozottan ellenáll-
tam a gyors meggazdagodás reményében ösz-
szetákolt kókler és tudománytalan kísérletek,
készítmények, eljárások engedélyezése érdeké-
ben benyújtott pályázatoknak, politikai pártok
pénztárába szánt „műpályázatok” elfogadásá-
nak. Ezenkívül 2007 és 2011 között elnöke vol-
tam a Nemzeti Egészségügyi Tanácsnak, to-
vábbá 2008–2012 között alelnöke a Parlament
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsának.
Több mint 20 éve, jelenleg is dolgozom az ETT
Igazságügyi Szakértői Bizottságában. Szívesen
járok oda, a 20–24 szakember együttgondolko-
dása minden alkalommal, minden egyes eset
megtárgyalásakor egyhangú állásfoglalást ered-
ményezett. Sokat tanultam az orvosi szakma
más területeit képviselő okos, tapasztalt és
bölcs grémiumtagoktól.

Ma is, hat és fél évvel a nyugdíjazásom után
követem a szakirodalmat, szerkesztem a Nő-
gyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemlét,
szervezem évente a Ian Donald Inter-University
School angol nyelvű továbbképző konferen-
ciáit, de a Maternity Klinikán elsősorban gyó-
gyítással foglalkozom. A Roberto Romero pro-
fesszorral (Detroit, USA) évekkel ezelőtt
elkezdett tudományos együttműködésem az
egyik legtehetségesebb és legproduktívabb ta-
nítványom, Than Nándor áldozatos munkájá-
nak köszönhetően még aktív. Az ötletek már
nem tőlem származnak, az eredmények kiérté-
kelésében és a kéziratok csiszolásában számít-
hatnak rám. 

2010. szeptember végén Barcelonában, a Glo-
bal Congress of Maternal and Infant Health
kongresszuson, mint erre a 4. fejezetben utal-
tam, „Roberto Caldeyra-Barcia életműdíj”-at kap-
tam. Az indoklás szerint „...a szülészetben ki-
fejtett több évtizedes klinikai, szervező, oktató
és kutató munkásságáért, különös tekintettel a
40 évvel ezelőtt általa kezdeményezett geneti-
kai amniocentézis útján nyert magzatvízsejtek
kromoszómavizsgálatának kidolgozásában és
bevezetésében játszott úttörő szerepéért…” (6.
ábra). És ezzel bezárul a kör, ami az emlékezé-
seim első írásaival indult.

A „Tudásmorzsák” sorozatom végére értem.
Tudományos munkásságomnak valami nyoma
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feltétlenül maradt az orvosi szakirodalomban,
hiszen a tudománymérési adatok szerint a pub-
likációim impact factora (IF) 1975-ig 43.105,
1975 és 2013 között 468.000, tehát összesen

511.105, a tudományos munkáimra történt füg-
getlen hivatkozások száma 6230, a Hirsch-in-
dexem (HI) 32. Több magyar és nemzetközi el-
ismerést, kitűntetést és díjat kaptam. Ennél
fontosabb, hogy a tudományos eredményeim-
nek köszönhetően csak az én gyakorlatomban
több tízezer olyan egészséges gyermek szüle-
tett, akik kedvező szűrővizsgálati eredmény
nélkül nem jöhettek volna a világra, valamint a
kóros genetikai leletnek köszönhetően több ezer
beteg gyermek nem született meg, továbbá az
általam kifejlesztett műtéti eljárásoknak kö-
szönhetően több ezren kapták vissza egészsé-
güket. Tudományos eredményeim (tudásmor-
zsáim) a szülészet-nőgyógyászat mindennapi
gyakorlatának szerves részévé váltak. De az
igazi jutalom egy klinikus kutatóorvos számára
a jó egészségben eltöltött több évtized, melynek
voltak nehéz órái, napjai, hónapjai, de minde-
nért kárpótolt a várandós édesanyák és a bete-
gek nem színlelt, őszinte szeretete és ragaszko-
dása. Ezt megkapom a Maternity Klinikán.

6. ábra. Asim Kurjak professzor, a Nemzetközi Perinatális Orvosi
Akadémia (IAPM) alelnöke átadja számomra a Roberto Cal-
deyra-Barcia professzorról, a perinatológia egyik nemzetközi
megalapítójáról elnevezett, első ízben odaítélt életműdíjat (Bar-
celona, 2010. szeptember 22.)



Megtelepedésünk Irakban

1970. március 4-én, egy szerdai napon, késő éj-
jel szálltam ki a MEA-gépből (Middle East Air-
lines), és vettem az első bagdadi lélegzetet. Kü-
lönös, de kellemes érzés volt. A projektigazgató
és egy arab kolléga (Jawad) várt a repülőtéren,
akik az Opera Hotelben foglaltak szállást a szá-
momra. Ez egy szerény igényű, kisebb otthoni
vidéki szállodára emlékeztető szálláshely volt,
amelynek a barátságos alkalmazottai – minde-
nekelőtt a szállodavezető, a mindenki által Jack-
nak szólított kedves, asszír-keresztény Yacoub
Gewargis – megkönnyítették a szokatlan vi-
szonyokba való beilleszkedésemet, később pe-
dig, amikor már feleségem és két kisfiam is
megérkezett, megindító együttérzéssel segítet-
ték bérelt, tartós otthonunkban való „honfog-
lalásunkat”. (…)

Az iraki, központi Állatorvosi Diagnosztikai
és Kutatóintézetben megkezdődtek a megbe-
szélések arról, hogy milyen feladatokra cél-
szerű a projekt szellemi és anyagi potenciálját
felhasználni. A feladatokat három arab kollé-
gával való szoros együttműködésben kell meg-
valósítanunk, ők az én „counterpartnak” ne-
vezett közvetlen munkatársaim. Korban és
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rangban legelső közöttük Jawad K. Kadhim, az
intézet parazitológiai részlegének állatorvos ve-
zetője. Értelmes, felkészült, segítőkész, jóindu-
latú munkatárs, aki az USA-ban szerzett MS
diplomát. Őt sem lesz könnyű kimozdítani az
Irakban általánosnak mondható kényelmes
munkatempóból. Másik munkatársam Khalil
I. Altaif, lendületes és ambiciózus, vidám, kel-
lemes társasági ember, aki a 7 hónapos, FAO-
ösztöndíjas ausztráliai tanulmányútjáról má-
jusban tért vissza. Hamar rájöttem, hogy őt a
kitartó és alapos munkavégzésre kellene vala-
hogy rászoktatni. Harmadik munkatársam,
Munaf N. Jabbir 1970 decemberében csatlako-
zott az intézethez. Ő volt a legfiatalabb, szerény,
komoly fiú, akinek a szorgalmára és megbíz-
ható munkájára a feladatok elvégzése során el-
sősorban számíthattam. Vidéki útjaink során
valamelyik counterpartom mindig velem volt,
vagyis hárman osztoztak a kiszállásaink során
közösen elvégzendő feladatokban. Így történ-
hetett, hogy szolgálati időm végére Irakot job-
ban megismertem, mint amennyire arab kollé-
gáim ismerték. (…)

Folytattuk a lakáskeresést. Végül Bagdadnak
a jómódú arabok lakta Al Mansoor nevű ne-
gyedében találtunk egy egészen egyedi hangu-
latú, barátságos, kertes házat. Lapos tetejű, egy-
szintes épület, tágas nappalival, kandallóval, a
falra festett, valami perzsa mitológiai jelenetet
ábrázoló freskóval, ebédlővel, konyhával, há-
lóval, a gyerekek számára is külön szobával, a
fürdőszobában enyhén erotikus hangulatú
csempézettel. A ház előtt terasz, az árnyas kert-
ben kis medence (ami vizet ugyan csak ritkán
látott), homokozó, gyönyörű legyezőpálmák-
kal, rózsalugassal, fügefákkal és kocsibeálló-
val. Volt a háznak valami sajátságos keleti ro-
mantikája, ami megnyerte a tetszésemet. De
tetszik-e majd feleségemnek, Ildinek is? Mint
kiderült, a házat egy kiváló perzsa építészmér-

Két és fél év Irakban
Dr. Kassai Tibor, a budapesti Állatorvos-tudományi Egyetem Parazitológiai és Állattani Tanszékének tudo-
mányos munkatársa, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete (Food and Agriculture Or-
ganization of the United Nations, FAO) állatorvos-helmintológus szakértőjeként családjával két és fél évet
(1970–1972) Irakban töltött. Előkészületben van a közel-keleti térségben szerzett tapasztalatait felidéző em-
lékiratkötetének megjelenése. Lapunkban közreadjuk a készülő visszaemlékezés néhány részletét.

Iraki munkatársaimmal: (balról) jómagam, Jawad, Kadhim, Jack
és Munaf
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nök tervezte a maga és családja számára, de
aztán politikai okokból hamar nyugdíjazták, és
jobbnak látta, ha idejében Londonba távozik.
Így vált kiadóvá az üresen maradt villa. Sze-
rencsénkre! (…)

Március 12-én Bejrútba repültem, hogy a re-
pülőtéren várjam az odaérkező feleségemet és
két kisfiamat. Tamás másfél éves, Tibi hét és
fél. (…) A házat előbb kifestettük, és március 23-
án beköltözünk. Jack kiállította a szállodai
számlát – négy helyett két személyre –, és még
abból is engedett. Aztán felajánlotta, hogy az
egészet fizessem ki majd később, „most úgyis
kell a pénz másra”. Kerített egy gázszerelőt,
aki beállította a kölcsönbe kapott gáztűzhelyt,
de pénzt nem fogadott el, Jack rendezte a szám-
lát. Gyerekágyat, matracokat, ágyneműket kap-
tunk kölcsön az Opera Hoteltől (átvételi elis-
mervény nélkül és ingyen), amíg a földön alvás
időszakából kikeveredünk. Az önzetlen és
nagyvonalú segítőkészség hihetetlen sorozata!
Sokat segítettek az új barátainktól kölcsönbe
kapott tárgyak is, mint pl. egy hűtőszekrény,
egy gázkályha a hozzá tartozó gázpalackkal,
edények, egy asztal, székek, vagy a bútorvá-
sárláskor velünk tartott arab kollégáink, akik jól
ismerték a helyi alkudozási szokásokat. Fárad-
tan, de az otthonra találtak megnyugtató érzé-
sével tértünk pihenőre. Ez a ház lett igazi ott-
honunk, amíg Bagdadban tartózkodtunk. (…)

Szakmai munka

Az iraki állategészségügyi hatóság kétféle szak-
területen várt el eredményeket a helmintológus
szakértőtől. Elvárta egyrészt a kutatómunka
feltételeinek a megteremtését és eredményes
kutatásokat az Abu Graib-i központi intézetben,
ahol – minden kezdeti nehézség ellenére – 1970
közepére sikerült egy új parazitológiai diag-
nosztikai és kutatólaboratóriumot létrehozni.
Július közepén éreztem először, hogy a felújított
és kibővített laboratóriumban megteremtődtek
némi kutatómunka tárgyi és hangulati feltételei.
Elvárta másrészt az állatorvosi diagnosztikai
laboratóriumok hat egységből álló hálózatának
a kiépítését, felszerelését és munkájának meg-
szervezését az ország területén (ez utóbbit ter-
mészetesen együttműködve a projekt többi, ti-
zenkét nemzetközi szakértőjével). (…)

A FAO-szakértőknek nem az volt az első-
rendű teendőjük, hogy teljesítsék a szakmai fel-

adatokat, hanem az, hogy felkészítsék a helyi
szakembereket e feladatok elvégzésére. De mit
tehet a szakértő, ha a potenciális tanítványok ré-
széről hiányos alapképzettséget, érdektelensé-
get, közömbösséget, lustaságot tapasztal? Az
iraki kollégák többségét nem a szaktudás és ta-
pasztalat megszerzése érdekelte, hanem a kar-
rierépítés, amelynek egyik hatásos eszköze volt
egy FAO-ösztöndíj megszerzése valamelyik
külföldi országban (mint pl. Khalil egyéves ösz-
töndíja Ausztráliában, ahonnan magatartási
problémák miatt 7 hónap után vissza kellett
térnie Irakba). (…)

Augusztusban lassan kezdett termőre for-
dulni az első hónapok alapozó munkája. Mun-
katársaim azonban továbbra is a kevés munká-
val elérhető, könnyű és felszínes megoldásokat
keresték, pozitív érzelmi kapcsolat nélkül azok-
kal a témákkal, amelyeken dolgoztunk. (…)
Lassan azért javult a munkamorál, és az elvég-
zett közös munkánknak a következő esztendő-
ben már egészen jó emlékű szakaszai is voltak.
(…)

Irakba érkezésem (1970. március 4.) csak-
nem egybeesett azzal az idővel (1970. március
11.), amikor az iraki kormány és a kurdok között
létrejött békemegállapodással véget ért a he-
gyekbe visszahúzódott kurd felkelők és a jól fel-
szerelt iraki reguláris alakulatok 1961 óta tartó
kegyetlen és kilátástalan háborúja. Tanúja vol-
tam, hogy a nép utcabálszerű zenés-táncos-
énekes mulatságokon adott kifejezést az örö-
mének. A kormány elismerte a kurd népet mint
kisebbséget, a kurd nyelvet második hivatalos
nyelvvé nyilvánították az országban. Az iraki
kormányban öt miniszteri posztot kurdokra
bíztak. A megkötött szerződés kilátásba he-

A bagdadi ház, amelyben laktunk



lyezte egy autonóm kurd tar-
tomány megalapítását Irakon
belül. A kurdok viszont hitet
tettek az iraki állam oszthatat-
lansága mellett. 1972 tavaszán
létrejött egy 15 évre szóló szov-
jet−iraki barátsági szerződés. A
bizakodó hangulat azonban
kérészéletű volt. A Kirkuk kör-
nyéki olajmezők tulajdonjoga
körüli viták 1974-ben újabb há-
borúhoz vezettek. Ám én ekkor
már nem tartózkodtam Irak-
ban.

Különösen emlékezetes ma-
radt számomra legelső kiszál-
lásunk az ország kurdok lakta
északi területére. Korán indul-
tunk, Jawad volt a kísérőm.
Amint melegedett az idő, és a
sofőrünk, Mohamed levetette
a kabátját, észre kellett vennem, hogy a hóna
alatt egy oldalára erősített pisztolytáska lapul,
benne egy kézi lőfegyverrel. Később azt is ész-
revettem, hogy a kocsi kesztyűtartójában egy
fehér kendőbe takart másik pisztoly is tartozik
a kiszállásra vitt kellékeink közé. Kérdésemre,
hogy miért viszünk magunkkal pisztolyokat, az
volt a válasz, hogy a kurdok hirtelen haragú
emberek, legtöbben lőfegyvert hordanak ma-
gukkal, s ha netán konfliktushelyzetbe kerül-
nénk, legyen mivel megvédeni magunkat. Eb-
ben maradtunk, bár nem sok esélyt jósoltam
volna magunknak, ha valahol Kurdisztánban a
pisztolyaink használatával próbáltunk volna
egy konfliktushelyzetet megoldani. Kaschula
doktor, a tervigazgatóm, maga is veszélyesnek
ítélte tervezett kurdisztáni kiszállásunkat, és
megpróbált róla lebeszélni. Én azonban maka-
csul tervbe vettem, hogy két kurdisztáni hely-
színt is beszervezek a juh-tüdőférgesség elleni
védekezés módszereinek összehasonlítására
szervezett, tizenegy nyájban beállított, országos
méretű terepkísérletbe. (…)

Moszulban a kurdisztáni régió főállatorvosa,
a kurd Dzsamal doktor barátságosan fogadott
minket. Az ő tanácsára kerestünk fel egy kurd
falut, mintegy 30 km-re a műúttól, ahová el is
kísért bennünket. A falu első embere is biza-
lommal fogadta a szokatlan látogatókat. Az ő
falubeli státusát arról lehetett felismerni, hogy
a nyakában egy szovjet gyártmányú géppisz-

toly lógott. Miután elvégeztük
a kísérletbe vont juhnyáj
gyógyszeres, illetve tüdőfér-
gesség elleni vakcinás kezelé-
sét, a falu első embere (mond-
juk a polgármestere) vendégül
látta a tizenkét főnyi társasá-
got a saját házában. A földre
terített szőnyegeken ülve vet-
tük körül a nagyméretű, ovális
tálat, amelyen nagy halomban
állt a finom rizs, rajta ínycsik-
landó báránysültdarabokkal.
A tál közepén, mintegy a tál
díszeként, egy zsírfarok látvá-
nya fogadta a lakoma résztve-
vőit. A kis tálkákban felszol-
gált ízletes zöldbablevest
kanállal fogyasztottuk, a rizst
és a báránysültet azonban az
ősi szokás szerint, egyszerűen

tíz ujjal. Nekem jutott azért villa és kés is, kü-
lönben – gondolhatták vendéglátóim – a ven-
dég még éhen marad. Italként hegyi forrásvíz,
vagy kóla, 7-up és efféle üdítők szolgáltak. Ter-
mészetesen nem maradt el az ebéd végén a kö-
zépen karcsúsodó üvegpoharakban felszolgált
és lime-mal, cukorral ízesített kitűnő tea és az
üdítő, hígított aludttej (liban) sem. És ekkor kö-
vetkezett az igazi meglepetés. Mindenki elő-
vette a maga pisztolyát (már akinek volt), ame-
lyek aztán kézről kézre adva körbejárták az
„asztalt” – gondolom, hogy mindenki szem-
ügyre vehesse a fegyver márkáját, korát, kali-
berét, teljesítményét –, majd visszakerültek tu-
lajdonosukhoz. (…) Amikor aztán útra készen
beszálltunk a Land Roverbe, vendéglátó házi-
gazdánk kivette a tárat a géppisztolyából, kirá-
zott belőle egy félmaroknyi töltényt, és a meg-
lepett sofőrünk markába nyomta. A keleti
ember szereti a szimbólumokat. Ezzel a gesz-
tussal azt juttatta kifejezésre, hogy eddig a ven-
dégeim voltatok, eddig gondoskodtam a biz-
tonságotokról. Most útnak indultok. Allah
legyen veletek, meg ez a pár töltény. (…)

A hazatérés

Iraki szolgálatom ideje a végéhez közeledett. A
zárójelentés elkészítésének lázában égtünk,
amikor ajánlat érkezett a FAO-központból,
hogy egy Iránban, teheráni központtal működő,
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Kísérleti nyájunk egy kurd falu egyik
udvarában
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az irakihoz hasonló projekt vezetésére is keres-
nek projektigazgatót. Irak után elvállalnék-e
egy újabb, 3 évre szóló megbízatást? Az ajánlat
roppant csábító volt. Teherán a sah idejében
kulturált, vonzó hely volt, iráni kirándulá-
sunkról – leszámítva autóbalesetünket – jó be-
nyomásokkal tértünk vissza Irakba, a feladatot
és a FAO-adminisztráció működését már jól is-

mertem, otthon pedig
nem várt rám olyan
szakmai feladat, ami
halaszthatatlanná tet-
te volna hazatérése-
met. Egy iráni újabb
3 évvel együtt 5 és fél
év lett volna a FAO-
nál eltöltött szolgálati
időm, márpedig 5 év
szolgálati idő ele-
gendő volt a FAO-
nyugdíjjogosultság
megszerzéséhez. És a
rangos projektigazga-
tói fizetés is nyomós

érv volt az ajánlat elfogadása mellett. Másfelől
azonban arra is gondoltunk, hogy talán nincs
jogunk idős szüleinket túl sokáig megfosztani a
velünk és az unokáikkal való fizikai kapcsolat-
tartás lehetőségétől. (…) Nem lesz-e majd túl
nehéz a visszailleszkedés az otthoni szakmai és
társadalmi életbe? Nem akartunk a FAO-nál
gyakran látott, csak az anyagi előnyökre kon-
centráló, szükség szerint országról országra
vándorló, lényegében hazátlan világpolgárokká
válni. (…) Hiányzott már nekünk az otthoni
tájaknak, színeknek, illatoknak, ízeknek, han-
gulatoknak, beszélgetéseknek, emlékeknek,
dallamoknak, a harangzúgásnak, az évszakok
változásainak és sok egyébnek az a szavakban
nehezen megfogalmazható együttese, amit egy-
szerűen hazának szoktunk nevezni, s ami nél-
kül másutt az ember idegenben érzi magát.

Úgy döntöttünk, hogy hazatérünk. (…)
Helmintológusi zárójelentésem 1972. au-

gusztus 29-én, projektigazgatói zárójelentésem
a projekt második szakaszáról pedig szeptem-
ber 11-én készült el. Mindkettőt elfogadták. A
FAO-projektek nem kevés szarkazmussal jel-
lemzett hat szakaszából – lelkesedés, kijózano-
dás, pánik, kiértékelés, az ártatlan megbünte-
tése és azok megjutalmazása, akik semmit sem
tettek – esetünkben megvalósult a lelkesedés, a
kijózanodás és a kiértékelés, elmaradt viszont a
többi három. (…)

Epilógus

A mából visszatekintve Irak zaklatott – a célté-
vesztett, elvakultan etnonacionalista szellemi-
ségű vezetés és a kiéleződött vallási és etnikai
ellentétek miatt kirobbant véres polgárhábo-
rúktól sanyargatott, az iraki–iráni háború, majd
az angolszász katonai invázió által sújtott – új-
kori történetére, azt kell mondanom, hogy iraki
FAO-szolgálatom ideje – nagy szerencsémre –
éppen arra a néhány évnyi rövid időszakra
esett, amikor az országban az építő-fejlesztő tö-
rekvéseknek kedvező viszonylagos nyugalom
uralkodott. (…)

Az olvasót érdekelheti, hogyan alakult há-
rom közvetlen munkatársam sorsa Irakból való
eltávozásom után. A rangidős Jawad volt az
Állategészségügyi Diagnosztikai és Kutatóin-
tézet parazitológiai osztályának a vezetője.
Nem volt híve a Szaddám-rezsimnek, s bár ak-
tívan nem politizált, egy idő után jobbnak látta,
ha biztonsága érdekében elmenekül az ország-
ból; Líbiában telepedett le. Khadim volt a kur-
zusértelmiségi, tagja a Baasz Pártnak, aki előtt
a gyors érvényesülés minden lehetősége nyitva
állt. Az Egyesült Királyságban megszerezte
PhD-fokozatát, majd a Bagdadi Egyetem Ál-
latorvosi Fakultásának a dékánja lett. További
sorsát nem ismerem. A legfiatalabb, s talán leg-
tehetségesebb volt Munaf (…). Őt az iraki–iráni
háború idején besorozták, a frontra került, fog-
ságba esett, és nyoma veszett. Íme, a politika (a
helyi és a nemzetközi) így szólt bele kérlelhe-
tetlenül az egyszerű emberek életébe, és jórészt
hatástalanította a FAO-nak (egyebek közt) az ál-
lategészségügy fejlesztésére irányuló törekvé-
seit is a Közel-Kelet térségében.

DR. KASSAI TIBOR

Vendéglátó kurd házigazdánk
hétköznapi viseletben

„Terített
asztal”



datlan érdeklődést. Több rangos művészeti díj
tulajdonosa. A SOM gyűjteményében fellelhető
10 orvosi érmének mindegyike szűkebb pátri-
ájával, Sopronnal kapcsolatos. Többségük port-
rés érem, soproni orvosok (Baranyai Tibor, Fo-
dor Zsuzsanna, Nagy László, Orsós Sándor,
Szilágyi László, Úry Előd) arcvonásait örökítik
meg, de egészségügyi intézményekkel és tu-
dományos üléssel kapcsolatos alkotások is ta-
lálhatók közöttük.

Harmadikként került sor e sorok írójának, szak-
osztályunk elnökének „Bibliai motívumok ma-
gyar orvosi érmeken” című, a Biblia és a ma-
gyar éremművészet orvosi vonatkozású
alkotásainak eddig még fel nem tárt kapcsola-
tát elemző előadására. Bevezetőül egy rövid is-
mertetést hallhattak az érdeklődők a Biblia szó
jelentéséről és a Szentírás lényegéről, majd 18
olyan érem és plakett részletes ismertetése kö-
vetkezett, melyeknek közös jellemzője a rajtuk
megörökített bibliai motívum (kép és/vagy idé-
zet). „Az irgalmas szamaritánus” téma válto-
zatos képi feldolgozása több portrés érmünkön
is megtalálható (Dubay Miklós sebész, Tompa
Kálmán belgyógyász, Varannai Gyula belgyó-
gyász, orvos-numizmatikus érme), de találunk
példát a „Tóbiás meggyógyítja atyja vakságát”
(Hoór Károly szemészprofesszor érme) és az
„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket…”
(Vida Margit és Stühmer Frigyes gyermekgyó-
gyászok érmei) motívumok numizmatikai
megjelenítésére is. A képi ábrázolás mellett bib-
liai idézet is látható Berzsenyi Zoltán és Szenthe
Lajos (sebészek) érmein, míg a Waltner Károly
(gyermekgyógyász-professzor) arcvonásait
megörökítő érmen önmagában bibliai idézet
olvasható. Olyan numizmatikai alkotások be-
mutatására is sor került, amelyek személyhez
nem kötődnek, de a rajtuk látható motívum és
a Biblia kapcsolata kétségtelen („Lázár feltá-
masztása”, „Jézus beteget gyógyít”, „Jézus idős
asszonyt vigasztal”, Jézus a keresztfán”). A bő-
séges program miatt a szokottnál kissé tovább
tartó összejövetelen a nem mindennapi téma és
a szép érmek látványa a hallgatóság érdeklő-
dését mindvégig lekötötte.

DR. JAKÓ JÁNOS
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A Magyar Orvostörténelmi Társaság Orvosi
Numizmatikai Szakosztálya 2013. november 9-
én tartotta hagyományos őszi ülését a Sem-
melweis Orvostörténeti Múzeumban.

A hallgatóság körében a „törzstagokon” kívül
– nem kis örömünkre – vendégeket is felfedez-
hettünk. A tervezett programban három elő-
adás szerepelt.

Első előadónk Süle Tamás, szakosztályunk
örökös tiszteletbeli elnöke volt, aki a hivatalos
program elkezdése előtt beszámolt dr. Mészáros
M. János (1929–2009) emléktáblájának avatásá-
ról. Az ünnepélyes eseményre az állatorvosi
numizmatika legkiválóbb hazai ismerőjének és
művelőjének, szakosztályunk volt tagjának a
szülőfalujában, Mocsán került sor 2013. szep-
tember 27-én. A beszámolót követően kezdő-
dött „Érdekességek és műhelytitkok az »Újabb«
pécsi orvosi érmekből (Válogatás a Pécsi Dé-
nárban megjelent sorozatból)” című, nagy ér-
deklődéssel várt előadása. A Pécsi Dénár olvasói
előtt nem ismeretlen Süle Tamás 2008-ban in-
duló cikksorozata. Az eddig napvilágot látott 23
cikkben ismertetett 24 érem közül hét, valóban
szép numizmatikai alkotást mutatott be. A Ta-
kátsy Gyula, Korompay Tihamér, Boros György,
Lázár Gyula, Rádler Antal, Benkő György és
Heim Pál arcvonásait megörökítő érmek rész-
letes leírása és az éremképek bemutatása mel-
lett számos érdekes orvostörténeti adatot hall-
hattunk az előadótól, aki az ábrázoltakkal
kapcsolatos sok-sok személyes emlékét is meg-
osztotta a jelenlévőkkel.

A második előadást Csoma Zsigmondné, a
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum (SOM)
éremtárának nyugalmazott vezetője tartotta
„Sz. Egyed Emma érmei a SOM éremgyűjte-
ményében” címmel. A Sopronban élő éremmű-
vész a Pedagógiai Főiskola tanáraként ment
nyugdíjba. Munkái több külföldi és számos ma-
gyar múzeumban, közgyűjteményben megta-
lálhatók, bronz domborművei középületek so-
kaságát díszítik, az általa tervezett 5000 Ft-os
ezüst emlékpénzek a gyűjtők körében igen köz-
kedveltek. Helyi, megyei, országos és külföldi
kiállítások sokasága jelzi aktivitását, egyszers-
mind a művészete iránt megnyilvánuló lanka-

Az Orvosi Numizmatikai Szakosztály életéből
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Kács község a Bükk hegység déli lejtőjén, a
Kács-patak völgyében fekvő, honfoglalás kori
település. Itt található „Magyarország egyik leg-
régibb fürdője”. A fürdő 500 éves megalakulá-
sának jubileumát 1931-ben tartották. A fürdő-
épületen 2004-ben elhelyezett emléktábla
hirdeti, hogy itt 1248–1549 között a bencés szer-
zetesek – a monostor tagjaiként – az itt feltörő
Tükör-forrás langyos vizének és a környék
gyógyfüveinek használatával már gyógyítottak.

A fürdő története a balneológiai szempontból
fontos írások segítségével a XIX. századtól nagy
vonalakban nyomon követhető. Wachtel Dá-
vid, a soproni helytartósági osztály orvosügyi
tanácsosa országos körutazása után írott 1859-
es, német nyelvű könyve szerint az ízléses,
emeletes fürdőépület öt helyiségében két für-
dőkád, egy helyiségében egy fürdőkád, vala-
mint kilenc lakószoba állt rendelkezésre, az
alagsorban pedig egy leromlott állapotú fürdő,
a tükörfürdő működött. Magát az intézményt
tisztátalannak és elhanyagoltnak írta le. A tu-
lajdonosnő, özvegy Majthényi bárónő, a cse-
kély bevételek miatt fejlesztésre nem költött, a
bérlő – aki egyben vendéglős is volt – az egy
évre szóló szerződése miatt még kevesebbet te-
hetett a fejlődés érdekében. „Egyébként Kács
egy látogatott búcsújáróhely, és a fürdőket min-
denképpen fejleszthetnék, ha lenne hozzá némi
kis érzék.”

1887-ben a Fürdőtan című könyv a helyet
Kácsfürdőként említi. A forrás vizét a tiszta hé-
vizek sorába sorolták, de pontos vegyelemzése
ekkor még nem ismert. A forrás a tükörfürdőt

látja el, de azon kívül felmelegítve kádakban is
felhasználják vizét. „Idegbántalmakban és csú-
zos megbetegedésekben” javasolják használa-
tát. A fürdőorvosi teendőket ebben az időben az
ábrányi körorvos látta el. A vendégek befoga-
dására maga az emeletes fürdőház, más néven
a Benedek-lak és a mellette álló Teréz-lak szol-
gált. Egy 1916-os mezőkövesdi újsághirdetés
szerint számtalan nyomorék visszanyerte testi
épségét a fürdő használata során. A fürdőbérlők
tekepálya, biliárd és teniszpálya használatát
ígérték, valamint környékbeli kirándulásokat
is szerveztek a vendégeknek. 1921-ben a tulaj-
donosi szerepet a Kácsi Anyagtermelő Vállalat
vette át, előtte a fürdő sokáig nem is üzemelt. Öt
forrást tártak fel ekkor, melyek hőmérséklete
22,5–23 ºC. Fürdőépülete öt kabinnal és hét kád-
dal rendelkezik, és udvara ekkor már egy 15×30
méteres medencével is büszkélkedhet. 1931-
ben Kácstapolca-fürdőről leírják, hogy fürdő-
orvosa dr. Herschkovics János járásorvos, tu-
lajdonosként pedig a Magyar Királyi Posta-
altisztek Országos Egyesülete volt megjelölve.
A látogatókat tükörfürdő, kádfürdő, füves
fürdő, strandfürdő és szőlőkúra, valamint „ki-
tűnő konyha” várta. Tíz hektoliteres üstökben
40–45 ºC-osra melegítették a vizet és gyógyfü-
veket raktak bele. A „boszorkánykonyha” el-
nevezés ebből a tevékenységből származik. Or-
vosoknak és tisztviselőknek a szállás és az
ellátás tekintetében kedvezményt is ígértek. A
forrásvizet az alábbi betegségekre javasolták:
„izomrheuma, ízületi gyulladás, bénulások,
köszvény, idegzsába, az epeutak és női nemi

Az elfelejtett fürdő: Kácsfürdő

1. A fürdő bejárata

2. Strandmedence. Képeslap 1937-ből



szervek idült gyulladásai, sérülések maradvá-
nyai”. 1933–34-ben a fürdőépületet Némedy
Gyula és Lajos budapesti építészek átépítették.

A második világháborút követően a fürdő a
Magyar Államvasutak, majd a Szakszervezetek
Országos Tanácsa kezelésébe került. A víz ösz-
szetételének pontos elemzésére 1955-ben ke-
rült sor. A tükörfürdőt tápláló forrás 551 mg/l
ásványi anyagot tartalmaz, dominálóan kal-
cium és hidrogén-karbonát formájában, kimu-
tatható rádiumemanáció tartalommal. A kör-
nyéken hat forrás különíthető el, de egy-egy
forrásmedencében több forrás tör elő.

Érdekességképpen megemlítendő, hogy a ká-
csi forrásokban jelenleg is megtalálható a fe-
kete bödöncsiga (Theodoxus prevostianus), mely
igen ritka, értékes és védett faj.

1960-tól új fejezet kezdődött a fürdő történe-
tében, hiszen a Lenin Kohászati Művek vette át
a fürdőtelepet és gyermeküdültetés céljára
használta. Ezenkívül a fizetővendég-szolgálatot
is megszervezték. Ekkor még működött a für-
dőépület alagsorában a 3×4 méteres tükörfürdő,
a kádfürdők azonban megszűntek. A fő szere-
pet a strandmedence vette át, ezt
használhatták az idelátogatók. A
Benedek-lak és a Teréz-lak felirat
helyébe Szabadság és Béke feliratú
táblák kerültek. A tükörfürdő álla-
pota tovább romlott, az alját képző
deszkák tönkrementek, ezért az aj-
taja a vendégek előtt már zárva
maradt, csak az ott dolgozók hasz-
nálhatták néha. A fürdő jelentősé-
gét beárnyékolta a környéken

megjelenő, fúrt kutak által táplált fürdők (Me-
zőkövesd, Bogács) megjelenése és fejlődése is.

A rendszerváltás után ez a hányattatott sorsú
fürdő magántulajdonba került, de a várt felújí-
tás elmaradt, így továbbra is Csipkerózsika- ál-
mát alussza. A helyiek bizakodnak benne, hogy
az álom hamarosan véget ér, a régi fürdőház új
köntösbe bújik, a tükörfürdőből kiköltöznek a
denevérek, az egykor szebb időket megélt
strandmedencébe pedig a nádas helyett ismét
tiszta forrásvíz kerül.
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4. A fürdőépület (Benedek-lak)
és a Teréz-lak (jobbra) napjainkban

3. Gyermeküdültetés a fürdőépület emeletén (Krokos J.-né tulajdona)



17

2013/4 MediArtE L M É L K E D É S

Teológusoknak, de a természettudományos
gondolkodóknak is ősi feladata volt, hogy az
emberben működő lelket úgy az élő testben,
mint halála után attól elszakadva meghatároz-
hassák, azaz megismerhessék. Törekvéseiket
nem koronázhatta siker, mivel az embertől füg-
getlenül is létező entitásnak fogták fel. Ez a fel-
tevés mindaddig gátolta, hogy nyomára buk-
kanhassanak, míg az orvosi neurológia egy ága,
a pszichológia nem kezdett el foglalkozni a lelki
betegségekkel, amelyek közül sokról kiderült,
fiziológiai, testi eredetük van.

Az úgynevezett szellemtudományos irány-
zatok csodálatos gondolati rendszereket alkot-
tak, hogy a bujkáló léleknek nyomára leljenek,
de csak addig követhették, ameddig az élő test-
ben lakozott. Jung, Freud, Adler, a három fő
pszichoanalitikus rengeteg munkát fektetett
bele és sok írást szentelt a lelki betegségek ma-
gyarázatára, amik mára, sorra, legfeljebb felté-
telezéseknek bizonyultak. A test halála után el-
röppenő szellemi egyéniséget pedig, a vélt
entitást, már csak a vallásos gondolkozás és az
emlékezet követhette irracionális útjain. Sajnos,
ezt már nagyon okosan az ókor bölcsei is tud-
ták, hiszen tőlük származik az a meghatáro-
zás: „ Mens sana in corpore sano.” De nem hit-
tek nekik.

Magyarul, ép testben ép lélek. A lelkünk, azaz
környezetünk és magunk megismerésének ké-
pessége a földfelszín kérges rétegén élő zoo szféra
lakóinak életvitelükhöz nélkülözhetetlen ké-
pessége. Ennek a képességnek biztosítéka, hogy
testükben meghatározott rendszerben érzék-
szervek helyezkednek el, amelyek a közpon-
tokba, az idegrendszer megfelelő helyeire kül-
dik el az ingerület formájában érkező informá-
cióikat. Amelyekből a központ, az agy és rep-
rezentációs részei, a kiértékelő központok, meg-
fogalmazzák az adandó válaszokat, azaz a kö-
vetendő magatartásokat.

A válaszok lehetnek tettek, amivel megra-
gadjuk vagy elutasítjuk a felmerülő lehetősé-
geket, vagy lehet verbális közlés, hogy véleke-
dünk a lehetőségeinkről. A verbális közlést
kísérhetik a test és mimikai izomzat működé-
sének testbeszéd elnevezésű magatartásai, meg-

erősítendő a szavakat, de lehet szavak nélkül is
kommunikálni a testbeszéddel. Ennek művé-
szetté fejlesztett formája a pantomim és a balett.
Ezek a lehetőségek azt bizonyítják, hogy az ál-
lásfoglalások, tehát követendő tettek mögött az
egész egyéniség ott található, beleértve a ka-
raktert is, ami részben sztereotípiákká mere-
vült múltbéli állásfoglalások reflexei, részben
örökölt magatartásformák.

Az örökölt karaktertünetek eredetére, sőt
azon túli, eddig vélt, szintén örökléssel kapott
viselkedéseinkre nézve az újabb molekuláris
biológiai kutatások érdekes eredményeket, ma-
gyarázatokat hoztak. Több, Nobel-díjjal jutal-
mazott felfedezés az addig pszichés funkciók-
nak vélt „lelki jelenségekről” kiderítette,
okaikat a genetikai és molekulárbiológiai kuta-
tások az élőlények normális fiziológiai képes-
ségei közé sorolták vissza.

A kettős spirál, tehát minden élőlényt saját
élőlény csoportjában meghatározó génlánc két
végén elhelyezkedő telomérek, funkcionáló
molekuláris csoportok, képesek a lényt érő akár
szellemi impulzusok megrendüléseinek alte-
ráló hatását közvetíteni a génláncba. Ott nyo-
mot hagyva, esetleg az öröklésre is ható elvál-
tozást okozhatnak. Különösen érvényes ez az
egyént ért stresszhelyzetek hatására. Ez ma-
gyarázatot adhatna a szülők káros szenvedé-
lyeinek átörökítésére. Valószínűleg igaza lesz
azoknak az orvostudoroknak, akik jósolják,
hogy az elkövetkező évek a genetika jegyében
fognak eltelni. Ennek egyszerű oka, hogy a kí-
sérletekhez, tehát további elérhető eredmé-
nyekhez a huszadik század technikai felké-
szültsége már elégtelen lesz, a tudomány
utoléri a hitet.

Az idei Nobel-díj orvosbiológiai eredményei
újabb nano határhoz értek el, amikor a sejtek
egymás közti kommunikációjának módszerét
és technikáját, a neurotranszmitterek és a vezi-
kulumok sejtek közti transzferét megismertet-
ték. Már majdnem átlépve a hipotézisek csábító
területére. E felfedezések a lélekfogalmat me-
gint közelebb vitték a lélek tulajdonosához, az
ép testhez. Megint bizonyítottabb lett, a lelki
funkciók csak a testünkben zajlanak, a lélek

A lélek nyomában



egy fiziológiailag ép, élő test biológiai funkciója.
És ha van a Földtekén valódi entitás, azt csak az
integer élőlények egyedei között szabad ke-
resni. Mert a lélek funkció. Ez a meghatározó
eredmény érdekes módon megmagyaráz egy
eddig irracionálisnak tartott, mágikus tevé-
kenységet. Ez a homeopatikus, fekete mágia.

E magyarázat kulcs az egyszerű népek, kul-
turálatlan tömegemberek körében élő babonás
népszokásokhoz is, mint rontások, szemmel ve-
rések, gonosz elleni tevékenységek, halottal
kapcsolatos hitek stb. Ezek feldolgozását Frazer,
nálunk Makra végezte el, csupán a hatást nem
tudták, miként következik be. Ma ezt nemrég
tisztázták kutatóink.

A mágia lényege a rontás, ami hasonlóságon
alapul, vagy átviteli praktikával visznek át. A
gonoszt megtestesítő boszorka, javasasszony
készít egy kis figurát, amibe a megrontandótól
hajat, körömdarabot, ruhafoszlányt helyez el,
majd éles szerszámmal ördögöt idézve átszúrja.
Ezután csak várni kell, a rontott elpusztul. Át-
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vitelnél olyan tevékenységet kell utánozni, amit
a rontandó végez, éjszaka kívánva a rontás be-
következtét. Ezt a rontandónak tudomására kell
hozni.

Távol-keleti népeknek van egy szóbeli rontás
formulája, a vu-du. Ehhez is kell egy varázsló,
vagy ördögtől megszállott, aki a varázsszöveget
elmondja a rontandóra. De kell, hogy a meg-
rontandó mélyen higgyen a gonosz szellemek
létében. A vu-du alá vont személyt az átok ki-
közösíti szokott közösségéből, stresszhelyzetbe
kerül, amit a kiközösítés egyre mélyít, és bele-
pusztulhat. Ma már tudjuk, a telomérák viszik
be a stresszhelyzet megrázkódtatását a mágikus
praktikának kitett primitív emberbe.

A primitív hitek tudatalatti továbbélését ma is
láthatjuk, amit bizonyít a nagy port felvert poli-
tikai szobordöntés. Hogy vu-du-szerű, hátsó, in-
dulatos eredetű tendencia is munkált a kiesze-
lőjében, mutatja a szobor nyakára hurkolt kötél.
Szerencsére hitele már nincs, mint a többi szó-
mágiának sem. Pedig ugyancsak ismételgetik.

Az ember, a homo sapiens önmagára eszmélése
óta a gondolata két pólus Scylla és Charybdise
között, a materializmus és a spiritualizmus
igazságai között él és élt. Később, elégtelennek
találta e két fő szellemi irányzatot, nézeteit fi-
nomítva egy sereg világnézetet hozott létre, hi-
szen tehette, mert a szelleme ezeken gyakorla-
tozott. Gondolkodók tömegei találtak is újabb
és újabb spekulatív rendszereket, de a lényeges
alap mindig a kiinduló két nézet maradt. Ami-
kor figyelmük a termelő ember felé fordult,
mint új nézet jelent meg a politikai gazdaság-
tan, magyarázandó a modern társadalmak
igazságtalanságait. A gépekkel termelő mun-
kással egy időben, életkörülményeiket elemző
emberek a leírt politikai gazdaságtant azonnal
a materializmushoz kötötték és ideológiává,
mozgalmi rendszerré fejlesztették. A munkás-
mozgalmak ezen rendszerei a társadalmakat
politikai pártokká szabdalták. Ezeknek tagjai,

mint materialista nézeteket hívők, egyben ate-
isták is voltak.

A nagy idealista, irracionalista vallásos rend-
szerek, pápákkal az élen, az úgynevezett szociá-
lis enciklikákkal (Rerum novarum, Quadragesimo
anno), vallásos mozgalmaikat állították ezek-
kel szembe.

Közben, a materializmus és idealizmus kebelé-
ben főleg az aristotelesi logikára és aritmetikára
támaszkodva fejlődni kezdett a harmadik nagy
szellemi erő, a természettudomány. Terjedő té-
nyeit kezdetben Róma, az inquizícióval gátolni
igyekezett. Térnyerése a felvilágosodás után fel-
gyorsult az enciklopédiák megírása után annyira,
hogy világméretekben minden nézetet maga
mögé utasított. Hogy a gondolatok kaotikus ka-
vargása még átláthatatlanabbá váljék, a jobbol-
dali, szellemtudományoknak nevezett irányzatok
között ateista, pogány, igen befolyásos filozófiai
rendszerek is jelentkeztek, például Nietzsche.

Világnézetek között



19

2013/4 MediArtE L M É L K E D É S

Amikor fiatalember pályát választ, és orvos-
nak szánja el magát, tudomásul kell vennie, el-
kötelezte magát annak a tudománynak, amely
tudomány nem tűr tévedéseket, sem féligazsá-
gokat, mert annak következménye emberhalál
lehet. Számomra ebből az következik, az orvos
maradjon következetesen tudománya mellett,
sőt, annak ideológiai vetülete mellett is. Kö-
vesse annak haladását, és egyetlen vezérelve,
ideológiája, de mondatnám vallása is, a feltétlen
emberiesség, a humanitás legyen. Az ember,
aki képes volt megteremteni isteneit, akiket
szolgálnia kellett, teremtse meg magában azt a
mentalitást, ami kötelességévé teszi az ember
feltétlen szolgálatát, amikor az segítségére szo-
rul. Ez a szolgálat nem merülhet ki csodavá-
rásban, ráolvasásban, mert az orvos munkája
praxis és logikai munka együtt. És nem fordul-
hatunk el a halódó embertől sem. Sőt! Ember-
társunk haláltusájának követése, közbelépé-
sünket, amikor feljajdul, megköveteli. De mély
orvosi etikánkon belül, hogy eldöntsük, milyen
fokú segítséget adhatunk. Szilárdan hiszem,
minden hosszan tartó, letális kimenetelű kórt
kezelő orvosra előbb-utóbb rátör a tehetetlen-
ség érzése, annak eldöntése során, mikor fel-
merül, emeljen-e a fájdalomcsillapítók dózisán,
és mennyit. Képzettségem és gyakorlatom azt
mondatja velem, nem az orvos emeli a dózist,
azt a betegség progressziója kényszeríti ki. Nem
szépíthetjük, minden, halálos bajt végigkövető,
végigvezető orvos elhúzódó eutanáziát végez,
hiszen nem hagyhatja betegét magára, ha tudja,
a baj progressziója állandósult. Ha ezt nem ve-
szi észre, valami baj van képzettségével. És ta-
lán jó lenne, ha az emberi vég körüli áldatlan
vitáknak véget vetne egy korszerű szabályo-
zás. Amiben az emberi lény pusztán ember-
ként szerepel. És ezt az orvostudomány elis-
mert szakembereire kellene bízni, nem
ideológiákat, vallásokat, egyleteket képviselő,
életet távolról sem ismerő hipokritákra. Köny-
nyű szépen okoskodni, de nehéz a megfontolt
tett. Vegyük végre tudomásul, az orvos mun-
kájában nincs kommunista, liberális, katolikus,
kálomista, zsidó, idealista jellegű elem. Mun-
kájában csak a tudományára és orvosi etiká-
jára támaszkodhat, mert ha hagyja, hogy más
értékrend vezérelje, már nem orvos, hanem kí-
sérletező kókler. Elképzelni is rettenet egy
szombatos orvost, aki megtagad egy vérzéssel
járó orvosi beavatkozást. Sajnos, mindig oda

E kis összefoglalás után, talán ideje meg-
okolni a leírtakat. A világnézetek, disciplinák,
politikai rendszerek között egyetlen rendület-
lenül a tényekhez ragaszkodó gondolati épít-
ményünk van, a tudomány. Helyét őrzi, és ál-
landóan szilárdítja, dacára annak, hogy
különböző nyelveken szól. Törekvése a pontos
nomenklatúrának a használatára fontos, hiszen
a beszélt nyelvek majdnem minden szava ani-
mista színfoltokat rejt magában. Legpregnán-
sabban észlelhető azon, amióta a latin oktatása
megszűnt, a medicina nyelve elveszítette pon-
tos és fontos nomenklatúrai jellegét. Medicus
koromban még találkoztam kórbonctani jegy-
zőkönyvekkel, amelyeket latinul írtak. Most,
valami pótláson dolgoznak.

Az orvos ember, aki testből és egy entitásból,
az önállóan létező lélekből áll. Ezt a szélsősége-
sen spirituális nézetet világnézeti nyomásra
megszelídítette a hivatalos vallási kánon. Ezt a
lélek testhez kötöttségére változtatva. Ma, a tu-
dományos álláspont, a neuropszichológiai ku-
tatások eredményeként, a lélek az egész emberi
szervezet közös funkciója. Ezzel, több hosszú té-
velygése után lelkünk visszatért szülőjéhez, az
emberbe, ahol fő lakhelye az idegrendszer.

A folyamat, ami több ezer év alatt és sok mil-
lió ember életének árán alakult ki, leegyszerű-
södött. Az egész univerzum egyetlen alkotóe-
lemből – ami, igaz, több formájában képes
megjelenni −, energiákból épül fel. Mivel az
élőlények, így az ember is az univerzum gyer-
meke, anyagunkban egyek vagyunk vele. A vi-
lágnézeti viták, hipotézisek, vallások, ideoló-
giák csak az ember fantáziájának termékei.
Azonban hozzá kell tennünk, szellemi termé-
kek, így a gondolat értékei. Időbeli helyük kije-
löli a homo sapiens fejlődésének lépcsőfokait.
Az a szellemi erőfeszítés, ami létrehozásukat le-
hetővé tette, azonos azzal a gondolati munká-
val, ami segítségükkel a kor tudományosságát
is kialakította. Azonnal még hozzá kell ten-
nünk, a létrehozó gondolat a fantázia segítsé-
gével alkot. Módszere a gondolat értelmi hala-
dása, de míg a tudományos gondolat logikai
lépésekkel halad célja felé, állandó kontroll
alatt, az említett irodalmak a szubjektív szép-
irodalomhoz és a fikciókhoz tartoznak. Ezért a
létrehozó szubjektumra állandóan visszautal-
nak. A gondolatiság e két területe teljesen kü-
lönbözik egymástól, fel nem cserélhetők. (J. Bro-
nowski: A természet logikája.)



jutunk, fejlődésünk, sőt sok jótettünk akadá-
lyai is a fejekben vannak. Ott dőlnek el a fontos
dolgok, ha felvetésük időszerűvé vált, mert
megérett tudományos megoldásra.

Aki az egészségügyi közgondolkozás, a gyó-
gyítás, szervezés tartalmait először tematizálja,
mert merészen felveti a probléma tárgyát,
előnyben lesz minden másként gondolkozóval
szemben. De mindig elkészülhet arra, hogy elő-
ször nem tisztázó vitát, hanem heves ellentá-
madásokat gerjeszt. A támadások oka rendsze-
rint a tanulás ára, felkavart, előítéletként
funkcionáló ideológiák, hitek, megmerevedett
dogmaként ható, elavult, gyógyító technikák.
És még valami, ami ma a globalizáció hoza-
déka. Sorra jelennek meg csodás, távol-keleti
természetgyógyászatban is szereplő beavatko-
zásokról könyvek, beszámolók, amik érdeke-
sek, de nem igazak. Szélhámos guruink is van-
nak már, akik vény nélkül kapható panáceákat
reklámoznak, amikkel elérhetők a nirvána örö-
mei. Vitamin- és nyomelem-dömping javíthatja
immunrendszerünket. Mindenre van javasolt
szer, életjavító tevékenység a sarlatánok tarso-
lyában, jó pénzért.

Egyet azonban hiába keresünk, olyan szel-
lemi mozgalmat, amely az orvostársadalom el-
veszített, tönkretett hitelét, régi szakmai mél-
tóságát igyekezne helyreállítani. Kezdve az
oktatás, gyakorlat és kulturáltság minőségének
számonkérésével. Helyette van nagyhangú, kö-
vetelőző hallgatói önkormányzat, cél a tanul-
mányi terhek csökkentése. Az igazi orvosban

értelem, érzelem, empátia homeostasisa a kul-
turáltság eutimiáján és optimizmusán épüljön
fel. Sajnos, ennek eléréséhez orvosgenerációk
kitartó, konszenzusos törekvése szükséges. 

Összefoglalva. Az orvosi hivatás teljes embert
kíván, akiben a teljes morális értékskála har-
monikusan együtt található. Első az a tudomá-
nya, mely tiszta természettudományra támasz-
kodik, és annak világnézeti következményeit is
vállalja. Benne van vallása is, ami hite az em-
berben, foglalkozása tárgyában. Reményével
gyógyító munkáját kell támogatnia, amit be-
tege is igényel. Szeretetének alapja a feltétlen
humánuma, az emberiség és annak tagjai iránti
szeretete. Ez nem nyálas érzelgősség, hanem
faja egyedeinek megbecsülése és velük való
együttérzés. Ezektől függetlenül, intim szférá-
jában őrizheti annak a vallásnak a kedves em-
lékeit, amibe beleszületett, de amikor szellemi-
leg felnőtt, látnia kell, azok egy mítosz
inkoherens epizódjai.

A jó orvos ismeri önmagát és korlátait, tudja
a medicinát szellemileg és praktikusan alkal-
mazni. Világnézetileg a modern társadalom
közgondolkodását képes befolyásolni, mert
szociális szférája elég tág. Szellemi értékeiben
inkább konzervatív, és kerüli a szélsőséges ide-
ológiákat. Diagnózisa, prognózisa megfogal-
mazásában körültekintő, de optimizmust su-
gározzon. Kerülje a fontoskodó tudálékosságot.
Ígéreteit tartsa be! Lehetne folytatni, de ennyit
betartani is éppen elég nehéz.

DR. SÁRY GYULA
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A kényszerhelyzetben született kapcsolatok nem őszinték és rövid életűek.

Mindig megelőzöm a gondjaimat, csak az a baj, hogy körpályán.

A szerény nem sértődik, a gőgös azzal kérkedik.

Nagyobb odafigyelést igényel a tudás hasznosítása, mint megszerzése.

Csakis a hazugság szorul magyarázatra, az igazság magától érthető.

A könyvek nem kérnek enni, de a leggazdagabb táplálékok.

A sajnálkozás ingyenes, az együttérzésért meg kell dolgozni.
DR. SZÖLLŐSY TIBOR
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Éppen ez a gazdag szexuális anyag üt az em-
ber fejében szöget. Ugyanis a szerző a kolofon
belső (ellen?) oldalán expressis verbis kijelenti,
hogy „A regény szereplői kitalált alakok, min-
den feltételezett hasonlóság élő személlyel csak
a véletlen szeszélye” – de aki csak kicsit is is-
meri Flautner professzor életútját (márpedig ez
nem titkos, számos helyen tanulmányozható),
az rögtön látja, hogy László regénybeli helyszí-
nei, sebészi tettei pontosan megegyeznek Fla-
utner Lajos valóságos történetével. Még a mel-
lékszereplők is azonosíthatók, nem beszélve a
sok boldogságot és újabb gyermeket adó má-
sodik házasságról. Akkor viszont – Te jó ég! – a
szaftos nőügyek valós tényanyagát is FL szol-
gáltatta?! Nem csodálható, hogy harmadik sze-
mélyben ír a szerző! 

Nagyon díjazandó, hogy az őszinteség ve-
zette. Minden prüdéria nélkül viszont túl pi-
káns, hogy a sebészeti klinikán, kitüntetetten az
ügyeletekben, minden (!) orvos szobájába ál-
landóan hölgyek érkeznek és le is vetkőznek
anyaszült meztelenre, hiszen a nemi aktus még-
iscsak így van rendben. 

Egészében a cselekményes könyv, a lebilin-
cselő elmesélés és a tanulságos orvosi (sebészi)
történetek (nem elfelejtve a szexuális jelenete-
ket!), izgalmas, érdekes és így igencsak ajánl-
ható olvasmánnyá avatják Flautner professzor
új regényét. 

DR. GÖMÖR BÉLA

VIVÁT VARGA!

Varga Imre 90 éves

A közelmúltban a Corvina Kiadó által megje-
lentetett, a fenti címet viselő kiadvánnyal is kö-
szöntötték a jeles szobrászt. A kötetet Mende-
lényi Zoárdné, Tünde és Feledy Balázs szer-
kesztette. Közzétesszük a kötethez Feledy Balázs
által írt előszót, valamint azon szerzők névsorát,
akik a kötetben hosszabb-rövidebb írásaikkal
szerepelnek.

„Ez a kötet nem művészettörténeti kiadvány,
de szó van benne művészetről és történetről. Ez
a kötet nem törekedett tudományos elemzések
közreadására, de fontos benne az alaposság és
a tudatosság. A következőkben olvasható írások
nem csak barátok sorai, de mindenképpen ba-

Flautner Lajos

A SEBÉSZ
ÉLNI ÉS HALNI HAGYNI
IAT Kiadó, 2013

Dr. Flautner Lajos (1938)
sebész, a Semmelweis
Egyetem professzor eme-
ritusa. Ebben az évben
jelent meg A sebészet és tra-
umatológia tankönyve, me-
lyet társszerkesztőként
jegyez. Azonban szépiro-
dalmi munkássága is je-
lentős: A Yacht klub sziré-
nei novelláskötete 2010-
ben került a piacra, de

remek elbeszélésével már szerepelt a MediArt-
ban is (2011/1, 31−36. oldal: „Csak a zene”). 

Most essék szó a frissen megjelent kötetéről!
Elöljáróban leszögezhető, az író könnyedén bá-
nik a tollal (illetve a billentyűzettel), gyakorlott
mesélőnek mutatkozik. Szép magyarsággal,
nyugodt stílusban írja le a megörökíteni kívánt
eseményeket. Elsősorban orvoskollégáknak,
azok közül is a hasi sebészeknek, de minden,
egészségügyben tevékenykedőnek érdemes el-
olvasni a 248 oldalas kötetet. Természetesen
„laikusok”-nak is szabad kézbe venni az or-
vosregényt. 

A könyv harmadik személyben íródott. Tö-
mören összefoglalva, a főhős, dr. Ferenczy
László budapesti sebészi karrierjéről és a gyen-
gébb nemhez fűződő viszonyáról szól a könyv.
A szépirodalom íratlan szabályainak tesz eleget
a szerző, amikor a karrier és lélekfejlődés ere-
detét igyekszik megfejteni. Ezt Buda háborús
ostromának átélése és a szerető édesanya gon-
doskodása jelzi. A szakmai viszonyokra reme-
kül utal a hátsó borítón közölt összefoglalás
egyik mondata: „A könyv segítségével bete-
kinthetünk a sebészet fejlődésének izgalmas
pillanataiba, a gyógyítás mindennapjaiba, a kí-
sérleti műtők elvarázsolt világába.”

Nem a regény reklámozásaként emelem ki,
de a szerelmi, szexuális történetek ábrázolása –
helyenként a szépirodalmi pornográfiát is ki-
merítő – igen stílusos leírásokkal ékeskedik.
Ha ezeket kiemelnénk a szövegkörnyezetből,
akkor az e terület iránti legmagasabb igényeket
is kimerítik. 



rátságosak. A következőkben nem tiszteletkö-
röket futnak az írások szerzői, de hangnemük
tisztelettel teli. A személy rendkívüli és az alka-
lom, amelynek gondolatával született ez a könyv.
Varga Imre szobrászművész 90 éves (1923. no-
vember 1-jén született)! Ilyenkor szoktuk mon-
dani közhelyszerűen, hogy hihetetlen! A közhely
azonban ezúttal különleges igazsággá nemese-
dik. Hihetetlen, mert Varga Imre energikussága,
vitalitása, világlátásának elevensége, szobrászi
– mit szobrászi: képzőművészi! – munkásságának
frissessége és mozgalmassága rá-
cáfol e tekintélyes korra. Hihe-
tetlen, hogy Varga Imre doyenné
vált. Ő ugyanis nem nagy öreg,
hanem ő nagy művész.

Ez a kis könyv a köszöntés köny-
ve. Olyan személyek írták, akik
sokat köszönhetnek Varga Imré-
nek, szobrai által, olyanok, akik
kollégái, szintén szakmájának ki-
válóságai, olyanok, akik sokat
foglalkoztak művészetével, akik
társművészetek képviselői, akik
a magyar szellemi élet jelesei,
akik tanultak tőle, s persze barátok is. Az írá-
sokban vannak azonos gondolatok, vannak kö-
zösen jellemző megállapítások, s természetesen
sok személyes vélemény. Egyben mindannyian
egyetértenek, akár közelebbről ismerik művé-
szetét, személyét, akár távolabbról: Varga Imre
munkássága, annak minősége és értéke megke-
rülhetetlen a XX. század második felének magyar
művészetében. S immár azt is állíthatjuk: tán ő
az a magyar művész, akinek neve Európában is
leginkább ismert, hiszen külföldön felállított
szobrainak számossága, minősége és jelentősé-
ge átlagon felüli. Az írások foglalkoznak a
szobrászi teljesítmény rendkívüliségével, így e

sorokban még csak jelzés-
szerűen sem utalunk arra,
de annyit mindenképpen már
itt meg kell jegyezni, hogy
plasztikai felfogása iskolate-
remtő a magyar szobrászat-
ban. Azt a klasszicizáló-rea-
lista szobrászi eszményt újí-
totta meg, frissítette fel, ame-
lyet az ötvenes−hatvanas
évek művészetpolitikája oly
leegyszerűsítetten uniformi-
zált. Szobrászi látásmódja

bravúros mintázási képességre, érzékeny forma
alakításra, megújító ötletekre épült, melyek-
hez szervesült nagy erudíciója és empátiája. Is-
merve, látva szobrainak sorát nyugodtan állít-
hatjuk, hogy három dimenzióban tette látható-
vá a magyar történelmet, művelődést és kultúrát,
szobrászata egyáltalán nem csak a magyar mű-
vészet, de a magyar művelődéstörténet szerves
része is.

Varga Imre – mint az köztudott – Siófok szü-
lötte, s kapcsolata a várossal ma is eleven, mély.

A város főterének meghatározó
látványélménye köztéri szobrai-
nak jelentős, válogatott bemuta-
tása. Ezek közül is kiemelkedik a
tér centrumában elhelyezett Szé-
chenyi-emlékműve, amelyet
2012-ben avattak, s amelyen ez
olvasható: Vivát Széchenyi, mi-
közben a szökőkút rendszer a Ba-
latont idézi, s a hajózásra utaló
plasztikai jelzés is erőteljes. A
szobor jelképessé vált. Varga
Imre is kivételes felkészültséggel
hajózott a XX. század – politikai,

társadalmi, művészeti – Szküllái és Kharübdi-
szei között. Jogos mindezek után tehát: Vivát
Varga Imre!

Külön köszönet a kötet szerzőinek, támoga-
tóinak, a kiadónak, elszánt, energikus és dina-
mikus, az ügy iránt mélységesen elkötelezett
szerkesztő társamnak, Mendelényi Zoárdné,
Tündének.”

A köszöntő személyek: Melocco Miklós szob-
rászművész, Fekete György, a Magyar Művészeti
Akadémia elnöke, Csányi Sándor, Prima Pri-
missima Alapítvány, Juhász Ferenc költő, Tarlós
István, Budapest főpolgármestere, Glatz Ferenc
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történész, Pokorni Zoltán, Budapest XII. kerü-
let polgármestere, Farkas Attila művészettörté-
nész, érseki tanácsos, Bereczky Lóránd művé-
szettörténész, Ferencz I. Szabolcs, a MOL Cso-
port Társasági Kapcsolatok ügyvezető igazga-
tója, Kő Pál szobrászművész (Lujos), Vadász
György építész, Bús Balázs, Budapest III. kerü-
let polgármestere, Gross Arnold grafikusművész,
Wehner Tibor művészettörténész, Galambos
Tibor, a Fészek Művészklub igazgató-főtitkára,
Kligl Sándor szobrászművész, Kárpáti Tamás, a
Premier magazin főszerkesztője, Asperján
György író, Zsigmond Attila, a Budapest Galé-

ria ny. főigazgatója, Segesdi György szobrász-
művész, Pató Róza szobrászművész, Kocsis
András Sándor, a Kossuth Kiadó igazgatója, Ba-
lázs Árpád, Siófok polgármestere, Matyikó Se-
bestyén József költő, író, Koller Györgyné, Soós-
Szabó Edit, Kratochwill Mimi művészettörté-
nész, Ruska Judit fotóművész, Turchányi Géza
fotóművész, Mendelényi Zoárdné Tünde, a
BTM Varga Gyűjteménye vezetője.

A könyvet komoly képanyag és CD-melléklet
kíséri.

DR. FELEDY BALÁZS
művészettörténész



A hazai orvostudomány és gyógyszerészet leg-
nagyobb alakjai emlékének megőrzésére a kép-
zőművészet számos ága vállalkozott, így az
éremművészet is foglalkozik az
egészségügy neves képviselői-
nek megörökítésével.

Jelen kiállítás célja magyar
gyógyszerészeti érmék bemuta-
tásán keresztül közelebb hozni
hozzánk a gyógyszerészettel fog-
lakozó személyeket. A kiállítás
Édesapám által gyűjtött gyógy-
szerészeti érmékből mutatja be a
személyi tárgyúak jelentősebb ré-
szét. Az érmék és személyek
munkásságának leírása is tőle származik. 

A személyekről szóló érem gyűjtésénél nem
volt feltétel a gyógyszerészi végzettség és a dip-
loma megléte, hanem a gyógyszerészettel mint
tudománnyal vagy a gyakorlattal való kapcso-
lódás volt az alapkövetelmény.

A bemutatott érméken megörökített szemé-
lyek akár gyógyszerészként, akár más egye-
temi végzettségű szakemberként a gyógysze-
részet fejlődésében, egyetemi oktatásában, a
gyógyszerellátásban, szervezési kérdésekben,
tudományos munkában, vagy akár a magyar
gyógyszerészet érdekképviseleti és tudomá-
nyos szervezeteinek, társaságainak létrehozá-
sában kimagasló munkásságukkal példaként állí-
tandók a mai, „példakép-nélküli” korunkban. 

Némely érem az élet más területéről ismert
személyeket örökít meg: művész, miniszterelnök,
Nobel-díjas tudós is szerepel a bronzba vésett
gyógyszerésztörténeti alkotások között, azonban
minden itt szereplő személynél kimutatható a
kapcsolódási pont, a kötődés az orvosságot
előállító, forgalmazó, betegeket szolgáló pati-
kushoz, illetve a gyógyszerészi hivatáshoz. 

A kiállított érmék örökérvényű bizonyítékai
a gyógyszerészettel foglalkozók gazdag és sok-
irányú tevékenységének, hivatásuk szereteté-

nek, önzetlen társadalmi szerepvállalásuknak.
Munkásságuk megismerése hozzásegíthet min-
ket ahhoz, hogy a gyógyszerészet fejlődését,

jelen helyzetét megértsük és jö-
vőjét lehetőségeinkhez képes
alakítsuk. 

Értékeink megőrzése, szakmai
elődeink emlékének ápolása tisz-
teletadás a gyógyszerészet nagy-
jai előtt! A bemutatott kisplasz-
tikáknak ugyanakkor számotte-
vő kulturális értéke is van, hiszen
neves alkotók képzőművészeti
alkotásai. Az érmék felett talál-
ható leírások azok főbb adatait: a

művész nevét és a műalkotások születésének
évét is tartalmazzák. 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógy-
szerésztörténeti Szakosztálya és a Magyar Or-
vostörténeti Társaság Orvosi Numizmatikai
Szakosztálya aktív munkát folytat a gyógyítás
múltjának bemutatására, megismertetésére. To-
vábbi gyógyszerészi és orvosi érméket a Sem-
melweis Orvostörténeti Múzeum állandó kiál-
lításán tekinthetünk meg.

Az itt látható kiállítás a Boehringer Ingelheim
munkatársai és az irodánkba látogató partnerei
érdeklődésének felkeltését szolgálja, és remé-
nyeim szerint esztétikai élményt is nyújt.

Éremművészet

Az éremművész az a képzőművész vagy ipar-
művész, aki kifinomult plasztikai érzékkel ren-
delkezik és művészi elgondolásait az éremmű-
vészet keretei között valósítja meg.

Alkalmazott művészként elsősorban az ipar-
művész, ötvösművész és szobrászművész készít
érmet, plakettet ünnepi alkalomra, valamely
esemény, személy, vagy szervezet megörökíté-
sére, megemlékezésre, egyéb funkciók ellátá-
sára (díjak, elismerések, kitüntetések).
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Képzőművészként gondolatai megfogalma-
zására, autonóm műalkotás létrehozása céljával
választja e kötött műformát. 

Az éremművészet kialakulása a fémből ké-
szült fizetőeszköz (érme, pénz) megjelenésé-
hez kötődik. A már fizetőeszköz funkciót nem
hordozó érme az érem (medál, medalion).

Az éremművészet alkotásai fémből (réz,
bronz, ezüst, arany) öntési, sajtolási technikával
készülnek. 

Hazai vonatkozások

A XIX. század utolsó harmadára tehető az
éremművészet hazai felvirágzása, melynek tár-
sadalmi és technikai okai egyaránt vol-
tak. A „redukálógép” (pantográf)
megjelenése lehetővé tette, hogy
már ne csak a fémek megmunká-
lásában jártas szakemberek ké-
szítsenek érmeket, hanem a
szobrászok is egyre inkább bir-
tokba vegyék ezt a műfajt. A pol-
gárosodással kialakul az érem-
gyűjtők köre.

A századforduló és közvetlenül a
háborút követő időszak néhány jelen-
tős alkotója: Beck Fülöp, Beck Vilmos, Csil-
lag István, Ferenczy Béni, Juhász Gyula, Ma-
darassy Walter, Medgyessy Ferenc, Moiret
Ödön, Murányi Gyula, Telcs Ede, Tóth Gyula,
Zutt Richard.

Az 1901-ben alapított Magyar Numizmati-
kai Társulat (MNT), a 1905-ben létrejött Érem-
kedvelők Egyesülete (ÉKE) és az 1969-ben meg-
alakult Magyar Éremgyűjtők Egyesülete (MÉE)
az intézményes hátteret biztosította az érem-
művészethez.

A modern magyar éremművészet az 1960-as
években indult virágzásnak. A kor politikai,
gazdasági kényszere is „elősegítette”, hogy sok
művész ebben a kevés pénzből művelhető in-
tim, ugyanakkor rendkívül kötött műfajban ke-
reste az önkifejezés lehetőségét. A 70-es évek a
hazai éremművészet egyik csúcspontja. Az
érem lapos megjelenési formájával szakítva a
kisplasztika irányába kezdtek formai kísérle-
tekbe.

A korszak kiemelkedő alkotói: Asszonyi Ta-
más, Borsos Miklós, Czinder Antal, Csíkszent-
mihályi Róbert, Kiss Nagy András, Ligeti Erika,
Vígh Tamás.

Az 1970-es évek közepétől megjelentek a
megszokott öntött bronz helyett más anyagok
felhasználásával készülő éremművészeti alko-
tások. Az iparművészet korszerű eszközrend-
szerét és kifejezésmódját használva, autonóm
művek jöttek létre, ezzel gazdagítva a műfajt. 

A kor néhány jelentős hazai képviselője: Bo-
hus Zoltán, Budahelyi Tibor, Csepregi Sándor,
Csiky Tibor, Ézsiás István, Friedrich Ferenc, Lu-
gossy Mária. Ezeket a művészeket a nemzet-
közi éremművészeti életben egyértelműen az
élvonalba sorolták.

Magyarországon az 1990-es évek végétől
megindult egy sajátos kísérletező ága az érem-
művészetnek, amit a Határesetek. Az érem har-

madik oldala címmel megrendezett kiállí-
táshoz lehet kötni (1997, Budapest

Galéria, Budapest). A tárlat kezde-
ményezője és bonyolítója a Ma-
gyar Képzőművészek és Ipar-
művészek Szövetsége (MKISZ)
Érem Szakosztálya volt. 

Az új évezred Érembiennáléin
megfigyelhető, hogy a kísérletező

kedv szokatlan anyagok felhasz-
nálását is lehetővé teszi. Ma már

nem ritka a textil, csont, toll, bőr,
szőrme megjelenése a fából, kőből, fémből,

betonból, üvegből készült alkotások kiegészí-
téseként.

Az éremművészet tehát merész kísérletekkel
lépést tart a többi korszerű művészeti ággal,
de jelen tárlat a míves, hagyományokhoz erő-
sen kötődő alkotásokat mutat be.

A kiállított érmek

A személyi érmeken ábrázoltak között az or-
vostudomány sok nagy alakja mellett a hazai
gyógyszerészet szinte minden jeles szereplője
megtalálható, így Rozsnyai Mátyás (1831−1895),
Zipernowsky Károly (1853−1942), Bókay Árpád
(1856−1919), Jakabházy Zsigmond (1867−1945),
Vámossy Zoltán (1868−1953), Magyary Kossa
Gyula (1865−1944), Issekutz Béla (1886−1979),
Mozsonyi Sándor (1889−1976) és Schulek Elemér
(1893−1964). Továbbá − érdekességként − mű-
vészetünk három nagy alakja, akik eredetileg
gyógyszerészek voltak: Csontváry Kosztka Ti-
vadar, Tömörkény István és Rippl-Rónai József. 

DR. ZALAI GÁBOR



Kalocsai Enikő (1967) rajztehetségére környe-
zete korán felfigyelt, és azt gyerekkorától kép-
zőművészkörökben fejlesztette tovább. A bu-
dapesti Képzőművészeti Szakközépiskolában,
majd a Képzőművészeti Egyetemen Maurer
Dóra festőművész irányítása alatt nyert művé-
szi képzést. Néhány éve, két évtizedes buda-
pesti lét után költözött haza, ahol folytatja a fő-
városban megkezdett művészi működését,
kiállítói tevékenységét.

Alkotómunkásságának három évtizede alatt
művészete folyamatos fejlődésen alakult.
Korai, természethű ábrázolású
műveit hamarosan expresz-
szív figurális kompozíci-
ók követték, majd a
művész a 90-es évek
elejétől a nonfigura-
tív ábrázolásmód
mellett kötelezte el
magát. Monokróm
képeinél eleinte a vö-
rös szín dominált, majd
a vörös-kék ciklusa kö-
vetkezett. 

1990 és 1997 között járt a Kép-
zőművészeti Egyetem festő sza-
kára, és figyelme már ekkor a fényjelenségek
felé, azok ábrázolására irányult. A FÉNYTERÁ-
PIA című – a Völgy utcai Pszichiátriai Intézet tu-
solójában felépített – projektje a fénynyalábok
áramlására épült. A művész az alábbi módon
emlékezik vissza erre az izgalmas kiállítására: 

„A »Szanatóriumi projekt« című kiállítá-
sunkra1 készített munkám is hasonló aspektus-
ból vizsgálta a tér és a szín kapcsolatát. A zu-
hanyrózsák helyére színes fóliával bevont
világító tölcséreket helyeztem, így az egyes zu-
hanyzófülkék más-más színű fénnyel telítőd-
tek, s ezt sugározták a külső térbe is, de itt már
halványabban, egymással keveredve voltak je-
len. Tulajdonképpen egy fényorgonát hoztam
létre – vörös, sárga, zöld, kék színekkel…"

Úgy öt éve kezdődött Égkép-ciklusa, amely-
nek esetében ismét a monokróm festészet nyert
teret. Az áttetsző, tiszta kéktől, a gomolygó

mélykékig terjedő quasi-természethű munkái
változatos, élménydús alkotások. Művészeté-
nek különös értéke, hogy festményeiben, pasz-
tellrajzaiban ötvözni tudja az expresszív és a lí-
rai hangvételt. Pasztell- és szénrajzainál,
valamint akvarelljeinél leginkább konstruktív,
geometrikus törekvések kerülnek előtérbe, de
bizonyos vízfestménysorozatainál erőteljes or-
ganikus tematika fedezhető fel.

Kalocsai Enikő lengyelországi és hazai mű-
vésztelepeken is dolgozott. A Ceredi Művész-
telep munkájában több ízben is részt vett, a Gyu-

lai, valamint az Érdi Művésztelepen
egy-egy alkalommal alkotott. A

Hvar szigeti alkotóházban
kétszer dolgozott. Díjaz-

ták munkásságát szé-
csényi, szegedi és sal-
gótarjáni kiállításokon
éppúgy, mint a loson-
ci Nemzetközi Akvarell

Triennálén.
Kalocsai Enikő művé-

szete meditatív, absztraháló
hatású, finom festőiséggel ren-

delkező. 
A művész nyilatkozata segítsé-

günkre lehet abban, hogy képeinek kifejezés-
tartalmát könnyebben megfejthessük:

„…Alkotómunkámban mindig nagy teret
kapott a természet, a természeti jelenségek
megfigyelése. Szeretek játszani, kísérletezni
tükröződésekkel, különféle terekben, környe-
zetekben egymásra vetülő fényekkel, árnyé-
kokkal. Munkáimban egy-egy kiragadott, ben-
nem átalakult emlékképet, hangulatot vagy
érzést, egy adott hely jellegzetességeit ábrázo-
lom. … Foglalkozom fények által kialakított te-
rek létrehozásával, és a megfoghatatlan meg-
foghatóvá alakításával, képpé formálásával.
Dolgozom olajjal, akvarellel, pasztellel, fotó-
zom és rajzolok…”

A homogén felületű munkákat követően a
kilencvenes évek közepétől a konstruktív tö-
rekvések tapasztalatát továbbvivő festménye-
ket alkot, amelyek a fények és színek dinami-
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1. Modell és alkotó Hollandiában
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kájára épülnek. Festményein többnyire a síkok
által képzett alakzatok, olykor organikus for-
mák dominálnak, amelyek előszeretettel hasz-
nált kékjei és vörösei, illetve palettája más szí-
nei által válnak emlékezetessé. Finom
tónusátmenetei, árnyalatai, biztos vonalveze-
tése, rendszerteremtő készsége teszik munkáit
harmonikussá. Nagyméretű táblaképek mellett
készít kisebb léptékű olajfestményeket, akva-
relleket és pasztelleket is. Műveit tiszta színek,
izgalmas motívum- és színmegfeleltetések, va-
lamint szellemes struktúrák jellemzik, amihez
legtöbb alkotásánál lendületes, dinamikus,
konstruktív szerkesztésmód párosul. A festmé-
nyek, rajzok mellett fotókat, fotogramokat és
objekteket is készít.

Shah Gabriella művészettörténész értékelése
szerint a szécsényi kiállításán bemutatott mű-
veinek lényege: 

„Kalocsai Enikő jelen kiállításának témája
első ránézésre roppant egyszerűen megfogal-
mazható: a művésznő utazik. Bővebben: rója az
utat az autópályán, hol vezetőként, hol utasként
jelenik meg. Pihen, közben az égre néz, majd
újra útra kel. ... A történet azonban ettől jóval
összetettebb. ... Nem a végcél és annak lefestése
a lényeg, hanem az út maga, hiszen ez az út egy
beavatási folyamat. Jelen kiállítás tehát egy
belső utazás...”

A művész szécsé-
nyi, salgótarjáni, bu-
dapesti tárlatain kívül
Győrbe is elvitte ösz-
szetett viszonylatokat
megjelenítő, interak-
tivitásra alkalmat adó
tükörobjektjeit, ame-
lyeken a tükröződés
különböző nézeteit,
formáit lehet tanul-
mányozni. A tükrök-
ből, illetve tükröződő
felületű fémből ké-
szült objektek mellett
a Győrben bemuta-
tott festményeinek
tárgya a tükröződés.
Tengerábrázolásainál
és autós utazását fel-

elevenítő képeinél habár más-más formában,
de fényreflexiót tapasztalunk. Elgondolkodta-
tóak a tér-idő, a maradandóság és mulandóság
viszonyait fejtegető alkotásai. Megközelítésé-
ben tájak-dolgok tűnnek fel, suhannak el mel-
lettünk a visszapillantó tükörben, de izgalmas
dolgokat látunk a napszemüveg foncsorozott
felületén is. A minket körülvevő világ, illetve a
múlt-jelen-jövő egysége válik láthatóvá fest-
ményein, amelyeken olykor a jövő és a múlt a
mába vetül.

A festőnek a győri Mobilis Interaktív Kiállí-
tási Központban Karácsonyig látható három tu-
cat festménye és 8 objektje igazolja, hogy nem
csupán jó szemmel és kiváló felkészültséggel
rendelkezik, hanem biztos érzékkel jelenít meg
olyan perspektívákat, amelyek a nézőket hely-
zetünk, létünk feletti gondolkodásra késztetik.2

Jegyzetek

1  1997: Szanatóriumi projekt 1. Országos Pszichi-
átriai Intézet, Budapest

2 Kalocsai Enikő Galériája: www.kenikoe.hu

MATITS FERENC
művészettörténész

2. A művésznő egy modelljével



Hosszú út vezet számomra
Pablo mester málagai házáig,
legalább olyan hosszú, mint
amilyen hosszú az ő élete
volt. Persze az én utam nem
kilométerekben mérhető (ab-
ban is), hanem inkább az ér-
tetlenségemtől az elfogadá-
son át a feltétlen rajongásig,
ami a néhány nappal ezelőtti
málagai szülői ház megláto-
gatásában csúcsosodott ki.
Fiatalabb képzőművészként
elfogadtam, de nem értet-
tem, majd talán érettebben
belemerültem és úsztam
vele, míg így 50 felé a rajon-
gás és csodálat mindent el-
árasztó kábulata övez.

Szüleim feltétlen odaadással hurcolászták
haza albumait és brossúráit, amiket kissé fa-
nyalogva nézegettem gyerekfejjel, aztán persze

a rajzokat elnézve elkápráz-
tatott a könnyedsége és vir-
tuozitása. A festményeivel,
legalábbis az általa is „hü-
lyéskedésnek” nevezett pik-
túrával nehezen barátkoz-
tam, aztán a pesti 1993-as ki-
állítás bámulatba ejtett. Azok
az óriási vásznak, gyönyörű
antik keretekben, a merészség
és tudás, na meg persze a ve-
lejáró és elengedhetetlen mar-
keting, mind-mind bekebele-
zett. Elgondolkodtam, hogy
ha ez nem lenne, szeretnék-e
Picassót az emberek…, vagy
csupán ez a gépezet szip-
pantja be többségünket, ez a
tömény agyi hadjárat hat vi-

zuális értelmünkre, ami szinte nem tűr ellen-
vetést, ez az egy miatt hömpölyögnek tömegek
a kiállításain? Nos, ezt nem tudom, és szerintem
sosem fogjuk megtudni. Nem is gondolnám cél-
nak, csupán tanulságnak azt, ami vele történt egy
évszázadon át. A mi kis közép-európai lehető-
ségeink, főleg manapság, köszönőviszonyban
sincsenek a múlt századi lehetőségekkel. Persze
van internetünk, ami egy hatalmas csapda (vi-
lághírű vagyok, csak a világ nem tud róla… –
vagy mégis?), ugyanis elhisszük, hogy tudnak
rólunk, csak azt felejtjük el, hogy a keletkező in-
formáció mennyisége naponta meghaladja az ős-
kortól 1970-ig keletkezetteket, és ebben az ára-
datban alig van számunkra hely. Pablo viszont
örök és talán megismételhetetlen. De ki is tud-
ná ezt megismételni, ki az az öntelt alak, aki hoz-
zá mérné magát? 

Málagában jártam a napokban, Festészet
Napját ünnepeltünk, el is látogattam a spanyol
géniusz szülői házához. A város szemlátomást
büszke fiára. E büszkeség nem is oly régi keletű,
mint gondolnánk, de talán minden itt kezdődik.
A magam részéről sosem vártam, talán csak re-
méltem, hogy egyszer K.-ban, a kisvárosban
tudomást vesznek rólam, és nemcsak a barátok
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2. Hegyi Angéla, feleség és múzsa

Picasso
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és régi iskolatársak, hanem azok is, akik szer-
vezik a közízlést, nem is beszélve a pénz és
marketing, valamint a média helyi urairól. De
nem, ennek még nem jött el az ideje – talán so-
sem fog eljönni. Ha meg igen, nem is lesz benne
köszönet.

Addig is maradjon itt egy jellemző anekdota
Picassóról:

Történt egyszer, hogy egy amerikai gyűjtője,
ki már vagy 10 Picasso-kép boldog tulajdonosa
volt, egy tizenegyedikre is megkérte a mestert:
ennyi megvásárolt kép után fessen neki by free.
Természetesen, volt a válasz. El is készült a mű,
amerikánusunk repesve vitte haza fehőkarcolós
hazájába, estélyt is adott a kép tiszteletére, ahol
egyik barátja vagy ellensége kiszúrta, hogy hi-
ányzik a kép aláírása. Jaj-jaj…, rohanás vissza
Párizsba, kérés a mesterhez, hogy tessen szíves
aláírással ellátni e vásznat. Picasso hümmögött,
hümmögött, majd így szólt: – Ja, kérem, az az
egymillió dollár...

GYŐRFI ANDRÁS
képzőművész, Budapest3. Hegyi Angéla, feleség és múzsa



Donaueschingenben, a Fürstenberg-kastély kö-
zelében egy kék vizű díszkút jelzi a Duna ere-
detét. A díszkút szélén lévő szoborcsoportban
egy kisgyermek jelképezi a Dunát, aki egy nő-
alak térdén ül. Adolf Heer szobrász alkotásában
a nőalak a közeli dombos fekete-erdei vidéket,
a tartományi grófságot, a Baart jelképezi, mely
a fiatal folyót útjára bocsájtja. „Az értől az óce-
ánig”, azaz a Fekete-tengerig 2840 km-t tesz
meg a folyó, eredetéről azonban több elképze-
lés is létezik. Általában a Brigach és Breg fo-
lyócska összefolyásából származtatják, de van
olyan kutató, aki a furtwangeni hegyi forrást
véli az igazinak. 1987-ben a híres tengerkutató,
Yves Cousteau is filmezte és kutatta az eredetet,
szakemberek hidrológiai és földrajzi értelemben
is egyetértenek abban, hogy a bővebb vizű Breg
a fő ága a folyónak.

A donaueschingeni sörgyártás 725 éves, a
Fürstenberg Sörfőzdéből óriási teherautók szál-
lítják a finom nedűt az ország és világ minden
tájára. A helység és a közeli Furtwangen neve-
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zetes óragyártásáról is, számtalan üzlet kira-
kata kínálja a különböző nagyságú, kézzel fes-
tett kakukkos órákat.

Biciklis sétánk a Brigach folyócska partján
haladt egy kis kápolnaszerű építmény mellett,
melyet „Duna-templom”-nak neveznek, majd
rövid időre megálltunk a Brigach és Breg talál-
kozásánál, egy parkos részen, ahová minden
kerékpáros ellátogat, mert ezen a vidéken, mint
kicsi folyó, szelíden csordogál a Duna, idillikus
tájképet alkotva a part menti bokrokkal, fákkal,
vízimadarakkal.

Tuttlingen-Möringennél különös jelenség
(Donauversinkung) vonzza a turistákat, ezen a
rövid szakaszon az év 155 napján üres a folyó-
meder, a Duna vize eltűnik a föld alatt, majd ki-
adós esőzések után egy lejtős részen kövek kö-
zül apró erecskékből ismét előtör.

A közeli Wildenstein vára a XV–XVI. szá-
zadban mint igazi lovagvár élte fénykorát, me-
sébe illően egy hegy tetején áll, várárokkal kö-
rülvéve. Egy hosszú fasoron sétáltunk a vár

felé, majd az elővárból fahídon át
jutottunk a belső, gondozott ud-
varra. Az épület belső helyiségei
nem látogathatóak, mert ott diák-
szálló működik.

Beuronban egy XI. századi alapí-
tású kolostor és templom van. A
templomban az ún. beuroni művé-
szeti stílusban egyiptomi, bizánci és
korai keresztény motívumokat lá-
tunk a falakon. A kolostorban ma
körülbelül 50 Benedek-rendi szer-
zetes él, az 53.1 szabályzatuk sze-
rint minden idegent befogadnak,
ahogy Krisztus tenné. A kolostor
kegytárgyüzletében 19%-os borape-
ritifet vásároltunk, mely finom spe-

A Duna eredetétől Passauig
Kultúrkerékpározás Németországban

Kultúrkerékpározáson azt értjük, hogy nem a teljesítmény, hanem egy tájegység jobb megismerése a célunk.
Ezért vonattal vagy gépkocsival visszük a kerékpárt a tervezett helyre és csillagtúraszerűen járjuk be a vi-
déket. Nyugdíjaskorunk közeledtével kezdtünk el rendszeresen biciklizni. Több barátunkkal minden évben ter-
vezünk – lehetőleg sík vidékre – egy hazai vagy külföldi nagyobb túrát, oda, ahol kiépített kerékpárút van és
sok kulturális látnivaló. 

1. A donaueschingeni díszkút
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cialitásuk, kertjükben maguk nevelik gyógy-
és fűszernövényeiket. Érdemes megtekinteni a
temetőt, ahol különleges alakú fejfák állnak a sí-
rok felett.

Sigmaringen történelmi városmagját uralja a
kastély, ahol turistacsoportok várnak az ide-
genvezetőre, mert egyénileg a belső helyiségek
nem látogathatóak. 1535 óta a grófok és a későbbi
sigmaringeni Hohenzollern hercegek éltek itt,
napjainkig. A várban nem szívesen emlékeznek
arra, hogy 1944-ben a kollaboráns Vichy-kor-
mány, élén Pétain marsallal itt tartózkodott. Ma-
napság a szerencsés látogató Karl Friedrich
herceggel és bájos fiatal feleségével találkozhat.
Itt látható Európa legnagyobb privát fegyver-
gyűjteménye, emlékeztetve a család kiemelt
történelmi szerepére. 300 év óta sikeres fémipari
tevékenységet folytatnak, ma 3200 alkalmazott
több mint félmilliárd eurós
forgalmat bonyolít le.

Ulm szabad birodalmi
város volt sokáig, a német
függetlenség jelképe, céhei
megvédték autonómiáju-
kat, számtalan jogot és
mentességet élveztek. A
városban a Duna mindkét
oldalán lehet kerekezni, a
város világhírű katedráli-
sát a 161 méteres temp-
lomtornyával mindenkép-
pen látni kell. Az alapokat
1377-ben rakták le, a kró-
nikák szerint az akkori
polgármester és a tekinté-
lyes polgártársak marok-
számra szórták az aranyat
és ezüstöt az alapkőre. A
templom mellett magyar

vonatkozású táblákat láttunk, melyek megem-
lékeznek az 1785−86-ban, II. József idején Ma-
gyarországra, főleg Szatmárba emigrált 500 né-
met protestánsról. Említésre méltó az „ulmi
skatulya” néven ismert, lapos fenekű vízi
jármű, melyen az emigránsok egy része érke-
zett, akik aztán a szétszedett hajó faanyagát
használták fel első házaik építésére.

Ulm híres szülötte Albert Einstein, a Hitler el-
leni merénylet fő szervezője, Stauffenberg gróf,
és a város közelében született „sivatagi róka”,
Rommel vezértábornagy. Rommel temetése
nagy díszpompával a városháza előtti téren
volt, a tömeg nem tudta, hogy megmérgezte
magát, mivel ő is szerepelt a Hitler elleni me-
rénylet előkészítésében. Ulm egyetemi város és
kulturális központ is, a II. világháborúban po-
rig bombázták, csak néhány épület maradt
épen, de eredeti szépségében újraépítették. Ér-
demes egy finom halételt megkóstolni a halá-
szok negyedében, ahol a régi felújított házak és
virágok között a kis szelíd patak, a Blau folyik
a Dunába.

A szép günzburgi házakat elhagyva rövide-
sen Dillingenbe értünk, mely püspöki reziden-
cia volt, 1549-től pedig egyetemi város. Filozó-
fiai és teológiai fakultásán számtalan diák
szerzett oklevelet. A sok templom és a Szent Pé-
ter-bazilika miatt Sváb Rómának is nevezik a
várost. Itt kezdett el gyógyítani Kneipp páter is,
hideg vizes kúráját a Duna vizével próbálta ki,

2. Az értől az óceánig 2840 kilométer

3. Halásznegyed Ulmban



számtalan tuberkulózisos beteget sikerrel gyó-
gyított. Ma Németországban több mint 160 ezer
ezer tagja van a Kneipp Egyesületnek. Utunk
során mi is kipróbáltuk a Kneipp-kúra egyik
formáját: egy információs tábla jelezte helyen, a
folyó egy mellékágában a sebes folyású hideg
vízben sétálgatva lábunkat frissítettük, ami bi-
ciklis pihenőként is igen jólesett.

Szállásunk egy blindheimi malompanzióban
(Breisachmühle) volt, ahol a többgyermekes fi-
atal tulajdonosnő elmesélte, milyen költséges és
fáradságos volt a régi történelmi épület felújítása.
A külső falon a bejárat mellett egy tábla emlé-
keztetett arra, hogy John Churchill, Marlborough
grófja is itt szállt meg 1704-ben. A höchstädti,
más néven blindheimi csata, a spanyol örökö-
södési háború legfontosabb összecsapása Európa
sorsát hosszú időre eldöntötte (és befolyásolta
a Rákóczi-szabadságharc kimenetelét is). A csa-
tában az Angol Királyság és az osztrák Habs-
burgok harcoltak Franciaország és a bajor vá-
lasztófejedelem ellen. John Churchill (Winston
Churchill őse) és szövetségese, a Savoyai Jenő ve-
zette osztrák sereg a nagyobb számban lévő el-
lenséget jó taktikával a Dunába szorítva győz-
te le. (Savoyai Jenő 350 éve született, a tudomány
és művészet pártolója volt, a ráckevei kastélyt
is ő építtette, lovas szobra a budavári palota
Duna felé néző oldalán áll.)

Donauwörthöt lankás tájon, kis falvak között
haladva értük el, ahol a
Wörnitz folyó gazdagítja
a Dunát. A város fontos
csomópontja volt az
észak−déli irányú keres-
kedésnek is, biciklis
szempontból itt keresz-
teztük az ún. romanti-
kus kerékpárutat (mely
az osztrák határ közeli
Füssentől Rothenburg
felé vezet). A Fuggerek
háza a gótikus Boldog-
asszony-templom mel-
lett található, ők finan-
szírozták a középkorban
a Pápai Udvart, 1503-tól
ők verték a pénzt a pá-
pának. A Habsburgok
pénzügyi támogatásáért
a Fuggerek grófi és her-
cegi rangot kaptak. Vál-

lalkozásaikban ők vezették be a hármas köny-
velést, Magyarországon a felvidéki rézbányá-
szatban jelentős érdekeltséget szereztek. A ma-
gyar „fukar” szó is pénzügyi tevékenységükre
utal, bár Augsburgban az első szociális lakóte-
lepet ők alapították, ez ma is működik.

Az Audi városa, Ingolstadt következett. A
város katonai hagyományokban gazdag, híres
erődjében De Gaulle is raboskodott az I. világ-
háború idején. Utunk közben számos, Duna
melletti városon haladtunk át, csak azokat em-
lítem, ahol több időt töltöttünk el.

Kelheim felé a Duna-parton a weltenburgi
kolostorhoz értünk, mely egy sűrűn látogatott
turistaközpont. Az épület Bajorország legré-
gibb Benedek-rendi kolostora, melyet Szent Ko-
lumbán szerzetes alapított Krisztus után 600
körül. A főtemplom színpadszerű oltárán kü-
lönlegesen éles megvilágításban Szent György
lovag szobra látható, aki megöli a sárkányt és
megmenti a király lányát, ő a kolostor védő-
szentje. Sörfőzde, sörsátor és hajóállomás van a
folyóparton. Biciklizni innen tovább csak úgy
lehet, hogy vagy „megmászunk” egy kisebb
hegyet, vagy a Duna-áttörésen a menetrend
szerinti kirándulóhajóval utazunk Kelheimbe.
Ez nagyon kellemes, mert a közel 40 perces ha-
jóúton két nyelven tájékoztatnak a látnivalók-
ról, a fedélzeten egy pohár sört vagy almalevet
is elkortyolgathatunk. A sziklák között ka-
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4. A Duna-áttörés Weltenburgnál
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nyargó, kanyonszerű szorosban a meredek
hegyoldalakon sziklamászókat láttunk, és in-
nen néz le ránk Nepomuki Szent János szobra
is. Kelheimhez közeledve a Michelsberg dom-
bon győzelmi panteon áll, mely a Napóleon el-
leni győztes csaták emlékére épült. Az összes
hadvezér neve, szobra látható a kör alakú, gáz-
tartályszerű építményben, mely I. Lajos, a ro-
mantikus bajor király ötlete alapján épült.

A kelheimi szállásunk egyben családi sör-
főzde is volt, melyből több van a Duna mellett.
Németországban nem tiltott bizonyos mennyi-
ség fogyasztása még az autóvezetőknek sem.
Kelheimnél ömlik a Dunába az Altmühl, mely
a Rajna−Majna-csatorna része, innen tekintik jól
hajózhatónak a folyót.

Kelheimtől Regensburgig a kerékpárút a
Duna mellett vezet, itt már terjedelmesebb a
folyó, sebes vizét használja fel némely komp,
hogy drótkötéllel és olcsó vízi energiával az
utasokat a túlpartra vigye.

Regensburg határában autópálya, illetve vas-
úti hidak alatt kerekeztünk, maguk a pillérek is
hatalmasak voltak, elhaladtunk zsilipek és az
évszázados kőhíd mellett. A város a régi biro-
dalmi gyűlés székhelye, „emlékek, stílusok, ké-
pek, képzetek kifogyhatatlan sokaságából
egyetlen alaphangnem egységévé áll össze” –
írja Magris. A dómban éppen gyászmise volt,
elegáns polgári személyek, különböző magas
egyházi tisztségviselők és apácák gyülekeztek
a felravatalozott koporsó körül. A templom-
ban, ahová a turistákat ez alkalommal is been-
gedték, informáltak, hogy a requiem rövide-
sen kezdődik, a püspököt temették.

Passau volt túránk utolsó állomása, ahol az
Inn, az Ilz és a Duna találkozik, ezért három fo-
lyó városának is nevezik. A Szent István-szé-
kesegyház három kék kupolájával és világhírű
orgonájával jelképévé vált Passaunak.

Minden odalátogató magyar turistának ajánl-
juk Gizella királyné üvegfalú sírjának megte-
kintését a niedernburgi kolostorban. Egy nővér
részletes beszámolót tart az özvegy királyné
sok szenvedéséről, 1060 körüli haláláról és a
csontok későbbi azonosításáról. Boldog Gizella
egy ereklyedarabja 2011-ben a passaui püspök
felajánlásából Székesfehérvárra került. „Gizella
királyné híd szerepét töltötte be Kelet és Nyu-
gat között, és tölti be ma is, amikor Passaut és
Székesfehérvárt összeköti a szent tisztelete” –
mondotta akkor a passaui megyéspüspök. 

Régi vágyunk teljesült, hogy végigkísérhet-
tük a német szakaszon, hogyan lett a kis Bri-
gach és Breg érből egyre nagyobb a folyó, mely
azután 10 országot érintve jut el a Fekete-ten-
gerig. „A Duna dicsőséges folyó, de egyben
csupa halál és szerencsétlenség is, keveredik és
kereszteződik benne minden, kanyarulataiban
menedéket keres az utazó, halogatva az érke-
zést minél későbbre, tudva jól, hogy ha az ere-
det jelentéktelen és főleg bizonytalan is, a vég
holtbiztos és elkerülhetetlen” – írja Claudio
Magris irodalmi hivatkozásokban gazdag Duna
könyvének előszavában.

Utazási tanácsok: A közel 600 km-es német
Duna-szakaszt csak úgy tudjuk alaposan „be-
járni”, ha legalább két hetet töltünk el ezen a vi-
déken. Célszerű előre interneten szállásokat
foglalni, előleget nem kérnek, és időben le is le-
het mondani a foglalást. A német nyelvű
www.Esterbauer.com biciklis honlapon részle-
tes szállásfoglalási ismertetést találunk az árak
feltüntetésével, a praktikus bikeline füzetet ha-
zánkban is meg lehet vásárolni.

DR. VÉGH TIBOR
nyugdíjas fogszakorvos

Öregség jele az is, ha nem elődeid felől, hanem utódaidról érdeklődsz.

A jó szó nem teszi szegénnyé azt, aki megfogalmazza, de gazdaggá teszi a címzettet.

A tegnapi hiba beismerése és korrigálása a ma bölcsessége és a holnapi eredmény záloga.

Az idő gyógyítja a sebeket, de nem tünteti el a hegeket.
DR. SZÖLLŐSY TIBOR



Ez év kora tavaszára terveztük rahói találkozá-
sunkat: kerek dátumára annak a napnak és év-
nek, mikor elbúcsúztunk egymástól, az alma
matertől, friss diplomásokként. A huculok „fő-
városára” esett − hosszú, szerteágazó − levele-
zés után választásunk, mert amellett, hogy a
kies természet kínálta lehetőség nyújtotta a leg-
kellemesebb és leglezserebb pihenést-szórako-
zást, eleget tettünk volna egy sokáig magunk-
ban hordozott és érlelt belső indíttatású
kötelességünknek: pénzt gyűjtöttünk a valami-
kor Rahón dolgozó, eltávozott kollégánk sír-
kövére, melyet családjának szándékoztunk át-
adni és egyben fejet hajtani földi útjelzője felett.

G. Borisz eminens tanuló volt, példaképe a
szorgalomnak, s mint ilyen, hozzáállásában, vi-
selkedésében is már sejtette az „igazi orvos”-t
tanulmányaink első évében. Volt benne valami
megfogalmazhatatlan, legalábbis akkor úgy lát-
tuk-tapasztaltuk, ami őt a szikés és retortás
szürke fölé emelte, titokban – ezt később tudtuk
meg – templomba járt egy Ungvár-közeli fa-
luba, de bővelkedett emberközeli vonásokban
is: gyakran kisegített idült pénzhiányunkban, s
a törlesztést sem forszírozta. Felnéztünk rá
azért is, mert rá jellemző udvariassággal elhá-
rította a felkínált posztokat: nem akart a csoport
évfolyamfelelőse lenni, nem vállalt társadalmi,
politikai vezető szerepeket, holott elöl járt a ka-
lákában végzett tevékenységekben.

Államvizsgákra készültünk a harmadik sze-
meszter vége felé anatómiából és fiziológiából,
mikor egy napon a fakultás pártszervezete tit-
kárának utasítására rendkívüli gyűlésre tereltek.

Rosszat éreztünk-sejtettünk, mert az efféle
„röpkék” semmi jót nem sugalltak. Ezúttal sem
volt másként: a párt titkára, akit magunk között
alvajáró anatómiai preparátumnak tituláltunk,
hű maradt stílusához, in medias res kezdte,
majd folytatta szólamát, ami vádbeszéd volt,
valahogy ekképpen, próbálok visszalapozni
megkopott emlékezetem gyűjteményében:

„Van közöttünk egy alak, akit ki kell rúgni,
mert hazudott, becsapott minket, antiszociális
elem, valóságos fertő! Ez a valaki G. Borisz pol-
gár − mutatott évfolyamtársunkra. – Szavaz-
zunk!”

Talán, sőt biztos, hogy akkor, abban a pilla-
natban kapcsolt volna a szavazógép, mert ilyen
és hasonló esetekben – sajnos bizonyítottuk! –
jól idomítottaknak bizonyultunk, de a „lelki
gyötrelmek őrmestere” még rá kívánt tenni egy
lapáttal, mert részletezni kezdte Borisz főben-
járó bűnét:

„Amiért lakolnia kell, az bűn: a felvételi ké-
relmével benyújtott önéletrajzában azt írta,
hogy apja hivatalnok, de nem részletezte, hogy
hol! Mi kinyomoztuk – képzeljék csak el! −: a
csernovici püspök titkára.”

Ez a rövid ügyészi, de inkább inkvizíciós rá-
olvasás némi, egy szusszanásnyi időt adott és
oldotta a megdöbbenéstől dermedt hangula-
tot; valaki halkan reagált:

„Ez olyan nagy bűn…! Szóljon Borisz!”
A felszólított falfehéren támolygott a hallga-

tóság elé. 
„Én – próbálta nedvesíteni cserepes ajkait –

én nem tudtam, hogy meg kell jelölni a mun-
kahely címét is…”

„… mert eleve magában hordozza a bűnös-
séget – robbantott a párttitkár −, de nem is le-
hetett másként, hisz ópiumon nevelkedett!”

„…ezeddig háromszor felvételiztem, mindig
sikeresen vizsgáztam, begyűjtöttem a szükséges
pontokat, de nem vettek fel… Jóakarók mond-
ták, hogy édesapám kötelezettsége az ok…”

„Helyesen cselekedtek! – reagált sátáni mo-
sollyal a preparátum. − Mi a dolgozó nép fiait
és lányait neveljük és tanítjuk, nem az osztály-
ellenségek kölykeit! Mit gondolt, becsaphat
minket?!”

Borisz megsemmisülve támolygott helyére,
majd a titkár szellemi emlőin nevelkedő és táp-
lálkozó évfolyamtársak ostorozták, egyhangúan
kiállva a titkár véleménye és ajánlása mellett.

Mielőtt elhangzott volna a „Szavazzunk!” pa-
rancs, letaglózottan megszólalt egy idősebb,
katonaviselt társunk:

„Szerintem, amit Borisz tett, az nem bűn, ha-
nem egyszerű szabálysértés, vagy ha úgy tet-
szik: rákényszerített tett. Borisz kitűnő diák,
szorgalmas, ezt tanulmányi eredményei, ma-
gaviselete, szorgalma is bizonyítják… Nem
lenne szabad megfosztani őt a tanulás lehető-
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ségétől, hisz nagyon-nagyon szeretne orvos
lenni…”

„Talán te is követni akarod!? – förmedt rá a
lelgyőr. – Egy tőről vagytok vágva! Na, látjátok
– fordult felénk –, ezért kellenek az ilyen és ha-
sonló gyűlések, mert ilyenkor lehet megtudni:
ki hogyan gondolkozik, ki a hűséges pártunk
eszméihez!”

„Nem, én csak szeretném követni a tanulás-
ban … Eddig úgy gondoltam, hogy itt szak-
embereket nevelnek, készítenek fel az életre,
meg hogy mindenkinek esélye van … Én nem
szavazok a kizárás mellett!” – fordult felénk
lángpíros arccal.

Egy tenyérnyi csend után viharos taps dü-
börgött a teremben helyeslő bekiáltások kísére-
tében.

„Mit tapsolnak rohadt tenyereikkel?! – pró-
bálta túlkiáltani a jelenlévőket a szónok. – Meg-
érdemelnék, hogy az egész évfolyamot kirúg-
juk!”

Kapta magát és mérgesen kirohant janicsár-
fiókái kíséretében.

Boriszt nem rúgták ki, de megbuktatták
mindkét állami vizsgán, és csak egyévi kény-
szerpihenő után, no meg azután, hogy a párt él-

Szűkebb pátriámban így nevezték a karácsonyi
ajándékot, melyet – mondanom se kell – szív-
repesve vártunk. A közelgő ünnepek csúcs-
pontja számunkra: gyerekeknek, a szenteste
volt, mikor is birtokunkba vehettük a kará-
csonyfa alatti Jézuskát, Jézuskákat. Már advent
első napjaiban egyre gyakrabban visszatérő
téma volt ez gyermekvilágunkban, mikor is ér-
leltük vágyainkat és elképzeltük a közelgő nagy
nap ajándékait, melyekről oly gyakran tettünk
említést a Nagy Jézuska földi küldötteinek, szü-
leinknek, és ezerirányú óhajunkat papírra is
vetettük az égi ajándékozó címére írott leve-
lünkben, emlegettük egymás közt tavalyi Jé-
zuskáinkat – kimondva és kimondatlanul ösz-
szehasonlítva azok minőségi és mennyiségi

harcosát kiakolbólították alkoholizálása miatt,
tanulhatott tovább és diplomázhatott.

Úgy tudtuk, hogy megbetegedett, epilepsziás
lett, és Rahót is azért választotta munkahelyéül,
hogy minél távolabb kerüljön rossz emlékű vá-
rosától. Elmegyógyászként kamatoztatta kivé-
teles tudását, betegei szerették, tisztelték, csa-
ládot alapított, két gyermeke született, de ő
korán, nagyon korán távozott. Azt beszélték,
hogy betegsége elhatalmasodott rajta, és szán-
dékosan túladagolta magát.

A tiszai áradás, a soron következő, meghiú-
sította szándékunkat: nem találkozhattunk Ra-
hón, mert a kegyetlen ár elmosta az országutat.

Az összegyűjtött pénzt elküldték nekem, ad-
nám át – alkalomadtán – a feleségének.

Napok múltával, mikor úgy-ahogy helyre-
állt a telefonos kapcsolat, feltárcsáztam Borisz
feleségét, elmondtam neki – többek között –
tervünket, elképzelésünket.

Könnyekkel viaskodva köszönte, de egy
időre halasztást kért, ugyanis azt a parcellát,
melyben Borisz földi maradványai pihentek,
elmosta a megvadult Tisza.

DR. SZÖLLŐSY TIBOR

Jézuska
jellemzőit –, megkülönböztetett hangsúllyal
azokat az ajándékokat, melyek megítélésünk
szerint szebbek, jobbak voltak, mint társaink
hasonló ajándékai. 

Ez sosem pénzbeli összehasonlítás volt, hisz
tudtuk, sőt kézzelfogható bizonyítékai is voltak
a nagyfiuknak, hogy a Nagy Jézuska nem vá-
sárol a boltokban, neki „vannak ajándékai”,
melyeket kinek-kinek érdemei szerint oszto-
gat; az értékrendet a mennyiség, változatosság
és újszerűség határozta meg: egy-egy ruhada-
rab, amire úgyis szükség volt, a lányoknál nem
került rivaldafénybe, amiben közrejátszott a ki-
sebb-nagyobb irigykedés is. Fantáziaébresztők
a babák, a babakelengyék, bababútorok voltak,
még abban a kivitelben is, melyeken látni lehe-



tett a háború utáni szegénység nyomait. Ná-
lunk, fiúknál, szintén a játékszerek voltak a
sztárok: hintaló, mozgó, alakjukat változtató
szerkezetek, na és persze valamiféle háborús-
dira alkalmas játék: kard, pisztoly, melyekkel
ritkán lepett meg a Nagy Jézuska, s talán éppen
ezért is voltak a legbecsesebbek.

Az ünnepek első napján, amikor még szün-
idő volt az iskolákban, vittük Jézuskáinkat az
osztályba, amolyan közszemlére, a nem titkolt
dicsekvés szándékával.

Én soha nem vittem, nem tudtam elvinni az
iskolába Jézuskáimat osztálytársaim árgus te-
kintetétől félve, mert eleve hátrányban voltam,
restelltem magamat és féltem a becsmérlő vé-
leményektől: nagymamámmal, édesanyámmal
és beteg nénémmel éltünk egy fedél alatt, nem
volt férfi a háznál, nem kívánhattam – ezt meg-
értették velem –, hogy karácsonyi álmokat sző-
hessek.

A felettünk átvonult világégés fojtó pernyéje
megvámolta még a nap huszonnégy óráját is –
szegények voltunk, s mindezek mellett ki is kel-
lett tenni magunkért: ajándékcsomagot kellett ké-
szíteni barátomnak, legkedvesebb osztálytár-
samnak, átadni neki azzal, hogy ezt neked hoz-
ta a Nagy Jézuska, de az én karácsonyfám alá tet-
te, amit ő is viszonzott. Márpedig illett valami
szebbet, jobbat és többet csomagolni, hisz nem
lehetett demonstrálni a szegénységet, no meg
arra is gondolni kellett, hogy az én ajándékom
valahol egyensúlyban legyen az övével, különös
tekintettel az én helyzetemre: a város köztisz-
teletben álló orvosának fia volt a legjobb bará-
tom, s mint ilyen, akinek családja a módosabbak
közé tartozott, több és szebb ajándékkal lepett
meg – nem illett lemaradnom.

Hetente kétszer: szerda délután és vasárnap
délelőtt, harangozásig, élvezhettem barátom és
családja vendégszeretetét, ami mindig élmény
volt, játszhattam egyedülálló játékaival, forgat-
hattam szebbnél szebb könyveit, ehettem a sza-
kácsnőjük fantasztikusan ízletes süteményei-
ből, hallgathattam a rádiót.

Advent harmadik vasárnapja délelőttjén is
meglátogattam őket. Már az előszobában azad-
dig soha nem tapasztalt illatot éreztem, ami
csak hatványozódott, mikor a barátom szobá-
jába léptem.

Sokáig nem kötött le az aznapi játék, mert
kerestem, kutattam szemeimmel az érzékszer-
veimre olyannyira ható illat forrását, míg végül

felfedeztem, azaz gondoltam, hogy az, mert
azaddig nem találkoztam ilyennel: az ablak
alatti kisasztalon, egy gyümölcsöstálban sárga
külsejű, fehér bélésű héjak hevertek – ezek
árasztották az illatot.

– Az narancs – világosított fel barátom. –
Nem láttál még narancsot?

Ingattam a fejemet.
– Nézd csak – ütött fel egy könyvet –, így néz

ki.
Egy számomra ismeretlen, furcsa alakú-

lombú fán libatojás nagyságú terméseket fe-
deztem fel.

– Ez mifelénk nem terem, onnan hozzák, ahol
mindig nyár van, sosincs tél. Apukám hozta
valahonnan – világosított fel Tapi barátom. – Az
íze meg, az olyan finom, mint, mint a narancsé.

Restelltem magam rákérdezni: és az milyen?
– Az illata nagyon jó! – nyeltem nagyokat,

mert a zamatát nem tudtam azonosítani.
– Nekem nagyon tetszik...
Vittem, hordoztam magamban, álmaimban

is velem volt. Nagyon szerettem volna beleha-
rapni, megkóstolni, de vágyamat csakis párat-
lan fantáziámmal tudtam kielégíteni: víziókat
szültem, építgettem, alakítottam erdők, ligetek,
gyümölcsösök formájában, de csakis azért,
hogy közepükbe helyezzem a számtalan illatos
narancsot.

– Szereted még a narancsillatot? – kérdezett
Tapi az ünnepek előtt úgy két nappal.

– Szeretem, még most is érzem – válaszol-
tam, miközben tolult és izmosodott bensőm-
ben az érzések megismételhetetlenje.

– Csak nem narancsot szán nekem Jézuska-
ként? – villant át agyamon.

Ez a gondolat nem hagyott nyugton, sőt erő-
södött, mígnem elfogadott ténnyé érlelődött
bennem.

Édesanyámmal lázasan készítettük a Tapi-
nak szánt Jézuskát: igyekeztünk gazdaggá, szí-
nessé tenni, mert meg voltam győződve: na-
gyon-nagyon kell viszonozni a narancsot. A
diókból, almákból, színes papírcetlikbe csoma-
golt kockacukrokból összeállított ajándékba be-
lecsempésztem legkedveltebb játékomat is: az
ólomkatonát, amit ő is szeretett volna, de én
azaddig nem tudtam megválni tőle.

Meg sem vártam az iskolai ünnepély végét:
szaladtam haza, szorosan magamhoz ölelve
Tapi barátom Jézuskáját egyre foglalkozva az-
zal a gondolattal, hogy milyen lesz az íze, hogy
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biztosan nagyon finom lesz, hogy végtelenül
fog ízleni.

Lázasan fejtettem le a csomag borítóját: úgy
négy-öt maroknyi narancshéj volt a tartalma,
némelyik frissebb, néhány aszottabb, valame-

lyik már-már száraz, de az illat az olyan volt,
mint mikor először találkoztam vele.

DR. SZÖLLŐSY TIBOR



1988. december 13-án Gyurkovics Tibor íróról
budai lakásán – a váci Városi Könyvtárban két
hónappal korábban megrendezett Arcmások
című tárlatom anyagának bővítéséhez – port-
réfotót készítettem. Az akkor ötvenhét éves
betűvető más területen is bőséges élettapaszta-
latra tett már szert: 1960-tól 1968-ig gyógype-
dagógusi és pszichológusi diplomával klinikai
pszichológusként dolgozott az Országos Ideg-
és Elmegyógyintézetben. Elterelő hadmozdu-
lataimat azonnal felismerte; szinte feleslegesen
mutattam meg neki festőket, szobrászokat és író-
kat ábrázoló képeimet, valamint anekdotáz-
tam arról, hogy Illyés Gyula 1974-ben rám
szólt: túl közelről fényképezem. 

Gyurkovics álarca mögül óvatosan szemlél-
getett. Műteremi vakulámpákat és ugyanazt a
kameratípust használtam, mint az űrhajósok a
Holdon; az első két-három udvarias felvétel
után pedig a teleobjektívvel másfél méterre,
majd még közelebb mentem. A tökéletes éles-
ségű képeken a ráncok, a bőrpórusok, a hajszá -
lak és a szakáll sörtéi külön-külön és együtt is
életre keltek; feszülten figyeltem arcizmai rez-
düléseit, a fények felvillanását szemében. Ő
már tudta azt, amit nekem csak két hónap
múlva mondott el: nemcsak tekintetünk kap-
csolódott össze a fényképezőgép közbeiktatá-

sával, hanem két és fél évre munkánk és teen-
dőink egy része is. 

Az óbudai Fő tér egyik éttermében 1989 telé-
nek végén hat magyar író-költő sajtótájékozta-
tón jelentette be: márciustól Új Idő néven füg-
getlen irodalmi és közéleti folyóiratot indít. A
szerkesztőbizottság tagjai: Végh Antal
(1933–2000) elnök, Csukás István (1936), Lázár
Ervin (1936–2006) és Hernádi Gyula (1926–2005),
valamint a két elválaszthatatlan jó barát, Szako-
nyi Károly (1931) és Gyurkovics Tibor
(1931–2008) nagy lendülettel láttak munkához.
Lázár Ervin rövid időn belül kivált a csapatból,
az így támadt űrt Bertha Bulcsu (1935–1997) töl-
tötte be. A havonta az olvasók kezébe kerülő,
címlapján rövid verset megjelenítő, A/4-es mé-
retű, kezdetben 48, később 64 oldalas folyóirat
igényes, nagy mennyiségű szöveg közzétételét
tűzte ki céljául. A szerkesztőbizottság – érthető
módon csúcsformában remekelő – tagjain kívül
több külsőst is bevont az alkotómunkába. Bár a
lapot ’80 grammos Kossuth-offset’ papírra
nyomták, Végh és barátai ennek ellenére nem
mondtak le a cikkek tartalmához igazodó, azt ki-
egészítő vagy ellenpontozó képekről sem, és en-
gem bíztak meg a lapban megjelenő fotóanyag
elkészítésével. Naprakész kapcsolatot tartot-
tam az írókkal, a szerkesztővel és a képszer-
kesztővel. Előfordult, hogy egy nem túl beszé-
des, de fontos tárgyat kellett a szó szoros értel-
mében életre kelteni, olykor pedig átvitt értel-
műnek is mondható fotókkal támasztottam alá
az írott szöveg információit. 

Főállásban továbbra is a Képzőművészeti Ki-
adó felelős szerkesztőjeként gondoztam a nap-
tárakat, és feleségemmel második gyermekünk
születésére vártunk. Az utcákon szinte naponta
rendeztek különféle tömegdemonstrációkat,
amelyeket a teljesség igénye nélkül próbáltam
fényképezőgépemmel követni. A Magyar Nem-
zeti Múzeum Történeti Fényképtárának muze-
ológusa, Kiscsatári Marianna egy 2007-ben
megjelent könyvben azt írta:

„A magyarországi rendszerváltozás egyik
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Új Idő (1989–1991):
az írók és költők folyóirata

A terjesztés eszközei, 1989 (Fotó: Fejér Zoltán)
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legteljesebb képi dokumentációját Fejér Zoltán
fotói képviselik gyűjteményünkben…” 

Az Új Idő teljes erőbedobással, korábban szin-
te ismeretlen lendülettel és viharos gyorsaság-
gal készült. A szerkesztőségi szervezést Molnár
Zsolt intézte, a kiadóit Somlyódi János; a szer-
kesztés Erdélyi Z. Ágnes, a laptervezés Székely
Ágnes kezében összpontosult. Az írók termé-
szetesen a lapon kívül könyvért is kiáltottak; ezek
közül polcomon csak tíz sorakozik… Szakonyi,
Bertha és Végh önálló kötetében publikált port-
réfelvételeimen túl a Burgenlandi magyarok közt
hozta mind a hat szerkesztő, Szakolczai Lajos
életrajzi könyve pedig Bulányi György Sch.P.
(1919–2010) arcképét. Egynapi töprengés után ké-
szítettem el Csendes Csaba–Balogh Géza ri-
portkönyvének címlapfotóját; sokkal jobban
megkínlódtam viszont Gyurkovics Tónió a póniló

című albumával.
Az ötvenkét olda-
las, színes állatfo-
tókat is tartalmazó
gyermekverskötet
illusztrációinak elő-
állítási sebességét
Sulyok Miklós
munkái is gyorsí-

tották. Azok, akik kedvelik a
mögöttes tartalmat, vagy az át-
hallásokat, esetleg nem is ifjúsági
műnek tekintik a rímes soro-
kat, amelyek közül a címadó
versben talán magára a kiadó-író
társra (Tónira) céloz a szerző.
(„Nagy bumburnyák feje
van,/látja, a cél merre van:/ ak-
kor megtáltosodik.”)

Az Új Időnél természetesen
minden szál Végh Antal kezé-
ben futott össze, aki a korszelle-
met jócskán megelőző, olykor
kiforratlan vagy nem tökélete-
sen körüljárt megoldásokkal
rukkolt ki. Saját kézbe kívánta
venni nemcsak a kiadványok
előállíttatását, hanem árusítását

és terjesztését is. Utóbbit – kezdetben – fotóm
tanúsága alapján féltucatnyi kiselejtezett, szo-
cialista gyártmányú mikrobusszal kívánta meg-
oldani. 1990. május 5-e és15-e között Óbudán, a
Fő téren Új Idő országos ünnepi könyvnapokat
rendeztek, amelynek megnyitóján fényképeim
szerint a folyóirat tágabb értelmű szerzőgárdá-
ján (Görgey Gábor, Győrffy Miklós) túl több
híres vendég-jóbarát (például Jancsó Miklós) is
megjelent.

Munkahelyet, kiskorú gyermeket, várandós
feleséget hátrahagyva, pillanatnyi habozás nél-
kül indultam el az írókkal a környező országok
magyarjait felkereső riportútjaikra Burgen-
landba és Kárpátaljára. Keleti szomszédunk-
hoz 1989. június 7-én érkeztünk meg és éppen
visszaértünk 16-ára, a budapesti Hősök terén
megrendezett grandiózus újratemetési szertar-
tásra. A tíz elfényképezett filmtekercsen túl egy
kis jegyzetfüzetet töltenek meg a felkeresett
személyek, intézmények nevei. 

Az ungvári könyvtár megtelt az író-olvasó ta-
lálkozóra. Hernádi Gyula a lapot feltűnően
kézben tartva olvasott fel cikkéből. Arcán nem
tükröződtek érzelmei, úriemberi szerepéből ez-
úttal sem esett ki. Eredetileg orvosnak készült,
1944-ben el is kezdte tanulmányait a budapes-
ti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, de
hadifogságba esett és csak 1947-ben térhetett
haza. Őutána Gyurkovics emelkedett szólásra,
kezében a Szépirodalminál 1987-ben gondozott
Lóhalálában karcsú kötetével. „Róma” – mond-
ta, majd pillanatnyi hatásszünet után körülné-

Az ungvári könyvtárban 1989 júniusában Hernádi Gyula cikkét olvassa fel, balra Gyur-
kovics Tibor, jobbra Csukás István ül, a kép jobb szélén Molnár Zsolt szerkesztő figyel
(Fotó: Fejér Zoltán)

Végh Antal, a hivatalos
események után kissé
megnyugodott
főszerkesztő, Ungvár,
1989. június
(Fotó: Fejér Zoltán)



zett. Ki tudja, mire gondoltak a
jelenlévők: Fellinire, a Via Vene-
tóra, Az édes életre, a Piazza Na-
vonára, vagy a Trevi-kútra...?
„Van a nagy birodalom/– s azon
belül az irodalom.” Hangzottak
el a cím után a vers kezdő sorai.
Súlyos csend lett. Rezzenéstele-
nül ült mindenki, sem a testi va-
lóság lélegzetvételei, sem az
eresztékek jelképes, távoli re-
csegése-ropogása, vagy az ösz-
szedőlő falak mindent maga alá
temető robaja nem hallatszott. A
rászegeződő tekintetek sugarában álló költő fel-
nézett; elemében volt, már a kezében-hatalmá-
ban tartotta a hallgatóságot és nyugodtan, de len-
dületesen folytatta: „Kis szöszmötölők, félsze-
gek,/paplan alatt lábuk hideg,/agyonfúvott
körmükre ég/ az elhamvadó gyertyavég. Nem
az övék a pénz, a juss,/– utolsó pár előre fuss!
Csak tüdővészesen köhögnek,/ köhögni akar-
nak – nem többet! De köhögésüket/ki fizeti meg?

A köhögés a birodalmat rázza,/mint testet a
láza.” Sajnos pillanatfelvételeim éppen a meg-
ismételhetetlen pillanatot nem mutatják, mind-
össze utalnak a helyszínre, a képaláírás pedig se-
gíthet az időponthoz kötődő gondolattársítás-
ban. 

Természetesen kevésbé jelentős, sőt, apró, vi-
dámabb jelenetek is adódtak a szerkesztőség
életében. Egy hirtelen ötlettel például tortás
csendéletfotót készítettem a lap egyéves szüle-

tésnapjára; a MOM Kultúr-
házba, Végh Antal színdarabjá-
nak bemutatójára érkező vendé-
geket ábrázoló egyik fotóm
pedig hosszan tartó nevetéshul-
lámot váltott ki. A képen – még
kabátban – Görgey Gábor és
Bertha Bulcsu érkezik, ők kö-
szöntik a már öltönyben, az elő-
térben várakozó Gyurkovicsot.
Előttük, utóbbival szemben Csu-
kás István áll, aki – mint később
kiderült – éppen észrevette,
hogy kibomlott a cipőfűzője és

lehajolt azt bekötni. A fotón viszont az látszik,
hogy a költő erősen fejet hajt az író előtt…

Főállású munkámban is igénybe vettem a
szerkesztőség tagjainak segítségét. Szakonyi
Károly a Magyar tájak című falinaptár, Gyurko-
vics Tibor pedig városképes és csendéletfotós
naptárak bevezetőszövegeit írta meg. Ezek vá-
sárlói talán észre sem vették, hogy a címlap
hátoldalán olvasható sorokat a naptár oldalain

megjelenő képek ismeretében jelen-
tős kortárs írók vetették papírra.

A harmadik évfolyamát elérő Új
Idő a tervezett világkiállításról szóló,
összevont számával szűnt meg 1991
márciusában. (Kérdéses, hogy ez a
lapszám milyen mennyiségben ke-
rült terjesztésre…) A 64 oldalon hu-
szonnégy kontrasztos, éles, fekete-
fehér képben mutattam be a két
helyszín, Budapest és Bécs egymás-
hoz formailag rendkívül hasonló,
vagy éppen jelentősen eltérő épü-
letrészleteit.

Gyurkovics beváltotta a még az
első találkozásunkkor tett ígéretét:
1990. október 11-én, Budapesten a –
mára megszűnt – Művészeti Alap
Duna Galériájában megnyitotta ki-

bővített tematikájú, Arcmások és mások című fo-
tókiállításomat. A későbbiekben az egymás
munkájának eredményeit ismerő és tisztelet-
ben tartó kapcsolatunkban a köztünk lévő fizi-
kai távolság növekedett ugyan, de a figyelem
intenzitása nem csökkent.

FEJÉR ZOLTÁN
fotótörténész, Budapest
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Csukás István, Bertha Bulcsu, Görgey Gábor és Gyurkovics Tibor Budapesten, a
MOM Kultúrházban Végh Antal drámájának bemutatója előtt, 1991 (Fotó: Fejér
Zoltán)

Egy arckép a Gyurkovics-sorozatból,
Budapest, 1988. december 13.

(Fotó: Fejér Zoltán)



2013/4 TUDTA-E ÖN, HOGY...? MediArt

„Egyszer mindennek vége szakad..." A MediArtban az utóbbi 6 éven át és a jogelőd REUMA-INFO, szak
mai és kulturális folyóiratban 2001 óta 7 éven át megszokott lett az utolsó oldalas „Tudta-e Ön, hogy...?" 
rovat. Ez többé - e folyóirathoz hasonlóan - nem fog megjelenni. A híreket, érdekességeket mindig nagy sze
retettel és örömmel gyűjtöttem az élet legkülönbözőbb területeiről, még ha azoknak esetleg közvetlenül nem 
is volt sok közük a medicinához, remélve, hogy az olvasók, elsősorban az orvoskollégák számára így kikap
csolódást jelentő percek biztosíthatók. Számos visszajelzés igazolta az elképzelésem helyességét. Nem vete
medtem a közölt szilánkok pontos összeszámlálására, de a szóban forgó 7 év alatti 52 lapszámban 600-nál is 
több tétel jelenhetett meg.

■ .. .a nagy Batthyány család tagja, B. Kázmér 
(1807-1854) nevéhez fűződik a harkányi fürdő 
fejlesztése a XIX. század elején-közepén. Az 
1848-as forradalom idején vármegyei főispán, 
majd a kormány tagja. A szabadságharc buká
sa után Kossuthtal együtt menekülni kénysze
rült Törökországba. Párizsban érte utol a halál, 
és a montmartre-i temetőben temették el, ahon
nan hamvait 1897-ben a siklósi családi kriptába 
hozták haza.

Könyvesboltban.
■ ... - Érdekes ez a könyv? - kérdezte Kipling, 

A dzsungel könyve írója a könyvkereskedőhöz for
dulva.

-Azt hiszem, igen. Azonban biztosan nem 
állíthatom, mert nem olvastam.

Rudyard Kipling csodálkozva kérdezte:
- Hogyan? Ön árusítja a könyveket, és nem 

olvassa el őket?
A könyvkereskedő körbenézett a könyvekkel 

teli polcokon, majd megjegyezte:
- Csodálkozom az ön kívánságán. Vajon a 

gyógyszerész megízleli az összes orvosságot, 
amelyet elad?

■ ...a manapság egyre jobban elterjedő teto
válás korában érdekes lehet az alábbi „lelet". Az 
1914. június 28-án délelőtt eldördült lövések, me
lyek kioltották az osztrák-magyar trónörökös és 
feleségének életét, (akkor még nem is látható) 
nagy történelmi jelentőséggel bírtak. A holttes
tekről készült hivatalos jegyzőkönyv nem em
lítette, de a halotti maszk készítésével megbízott 
Vasic házaspár 1938-ban (!) arról számolt be, 
hogy Ferenc Ferdinánd jobb felső karján kínai 
sárkányt ábrázoló tetoválást láttak.

■ .. .az 1948-as nyári olimpián, a remek magyar 
szereplés mellett egy kevésbé ismert magyar 

hőstett is lezajlott. A100 méteres női gyorsúszás 
megnyerése után a dán Greta Anderson 400 
gyorson is elindult. Szathmáry Elemér, az ezüs
térmet nyert 4x200-as gyorsváltónk tagja 
nézőként szemlélte a női versenyt. Egyszer 
csak észlelte, hogy a dán úszónő elsüllyedt a víz
ben. Azonnal ruhástól fejest ugrott a medencé
be és kimentette az elalélt versenyzőnőt. (Takács 
Ferenc: Az olimpiák. MOB, 2012.)

■ .. .az anyai ágon magyar származású Dáni
el Carleton Gajdusek 1976-ben érdemelte ki az 
orvosi Nobel-díjat. Az 1950-es években Pápua Új- 
Guineában sikerült neki az emberevő néptörzsek 
tanulmányozása során kimutatni a fertőzés egy 
addig ismeretlen mechanizmusát. A prionfe- 
hérjék azért vitték át a fertőzést a kannibálokba, 
mert azok a megbetegedett halottak agyát is el
fogyasztották.

■ .. .ugyan akciója végezetül sikertelen volt, de 
az USA-ban zajló kormányzati válságra jel
lemző a 42 éves texasi szenátor, Ted Cruz hal
latlan tette. Nemrég, mint a libertáriánus Tea 
Party vezetője, 21 órás (!!) beszédet tartott a sze
nátusban. A kubai-amerikai Cruz Princetonon 
és Harvardon végzett politikus nagyszerű szó
nok, de csak január óta tagja a szenátusnak, ami
kor is az első spanyol ajkú amerikaiként jutott 
be oda. Elképzelhető, hogy a nyilvánvalóan ob- 
strukciós célú, neki országos népszerűséget je
lentő maratoni beszéd mekkora biológiai meg
terhelést jelentett a szenátornak.

■ .. .novemberben megjelent a Balneoterápia és 
hidroterápia kötet, Bender Tamás szerkesztésében, 
a Medicina gondozásában, 17 szerző munkája
ként. A könyv 228 oldalas, keménykötésű, az ára 
2480 Ft.

Dr. Gömör Béla
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