
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
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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


