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MOK Pest Megyei Területi Szervezete

Miről olvashat a hírlevélben?

2011. április 18.

IV. évfolyam
1. szám

Az elmúlt hónapok során számtalan
valós vagy vélt információ borzolta
kedélyeinket, vajon hogyan dönt a poli-
tika: kötelezô lesz-e ismételten a kama-
rai tagság, vagy nem? Nagy erôk
mozdultak meg a kötelezôség támo-
gatói és ellenzôi részérôl egyaránt. Min-
degyik oldalnak megvolt a megfelelô
érvkészlete, mindegyik gondolatsorban

volt vállalható és logikus érv. Magam is
úgy gondoltam és jelenleg is úgy gon-
dolom, hogy a kötelezô kamarai tagság
nem szabad, hogy cél legyen, hanem
mindössze egy eszköz ahhoz a
törekvéshez, hogy hivatásunk óvása,
elvesztett pozícióink visszaszerzése,
társadalmi megbecsültségünk vissza-
állítása lehetôvé váljon.

Választókerületek átalakítása 2 A Pest Megyei Orvosi Kamara
újraalakulásának ütemterve 3 Dr. Korona Árpád beszéde 4
Aggódó gondolatok Március 15. ürügyén 8 Az Orvostovább-
képző Akadémia Tudományos Egyesület Produktív Évek
Programja 13 Doki Atya 14 Húsvétra 16

Ez évi elsô Hírlevelünk szerkesztése során több feladatot kívánunk megoldani: szeretnénk szólni
tagjainkhoz, akik a kötelezô tagság megszüntetése után is tagjaink maradtak, volt tagjainkhoz,
akik ismételten tagjaink lesznek a kötelezô tagság bevezetését követôen és fiatal kollégáinkhoz,
akik még nem voltak kamaránk tagjai. Néhány példa ismertetésével válaszolni kívánunk arra az
imamalomszerûen ismételt kérdésre: mit ad nekem a kamara és a lakonikus válaszra: semmit.
Reményeink szerint egyre több tagunk fog élni a jövôben a nagyon is konkrét és hasznos tagi
szolgáltatásainkkal Ehhez persze szükséges egy alapvetô feltétel: olvassák el a figyelemfelhívá-
sokat. Beszámolunk dr. Korona Árpád kollégánk beszédérôl, melyet a váci Jávorszky Ödön
Kórház 40. évfordulóján tartott. Hírlevelünkben március 15. apropóján osztja meg aggodalmait
velünk Szász István Tas és húsvét közeledtével a szeretetrôl elmélkedik Doki atya .

Olvassák szeretettel!

kötelező a kamarai tagság!

(folytatás a 2. oldalon)



A politikai döntés megszületett, mely ter-
mészetesen számtalan pozitív és negatív
visszhangot eredményezett. A továbbiak-
ban értelmetlen ezt a vitát folytatni. Meg
kell oldanunk a leckét: hogyan tudunk élni
azzal a helyzettel, melyeket a következô
falak határolnak: részben visszakapott ko-
rábbi jogosítványaink, a megkapott néhány
új feladat, lehetôség és azok a tisztán
köztestületi feladatok, melyek intézésére
nem kaptunk lehetôséget a kamarai
törvény módosítása során.

Még nagyobb problématömeg, melyet a
kötelezôség eredményez: vajon hajlan-
dóak-e a köztestületbe kényszerített kol-
légáink együttmûködni azokkal, akik az
elmúlt években is a kamara tagjai voltak és
viselték a terheket és hogyan viszonyulnak
hozzánk pályakezdô kollégáink, akik soha
nem voltak még köztestületünk tagjai és
érdekeiket saját szervezeteiken keresztül
próbálták képviselni.

Mindezek mellett ott van az egészségügy
prolongált, már-már megoldhatatlannak
tûnô csôdtömege, az egyre szorítóbb forrás-
nélküliség és az ezek okozta egyre nagyobb
méreteket öltô kilátástalanság érzése, a már
kezelhetetlennek tûnô kiégettség és még
sorolhatnám oldalakon keresztül a min-
denki által jól ismert gondokat.

Akkor hogyan tovább június 1. után? Egy
dologban biztos vagyok: amennyiben
nem tesszük félre ellentéteinket,
amennyiben nem találjuk meg azt a
néhány közös érdeket, melyet minde-
gyikünk el tud fogadni sajátjának,
akkor semmit nem fogunk elérni. Ki
kell szenvednünk magunkból az alapvetô
közös érdekeinket, mert csak így lesz esé-
lyünk arra, hogy sorsunkat jobb irányba
fordíthassuk. Amennyiben nem ezt
tesszük, akkor sorsunk végleg megpe-
csételôdik. Éljünk az adott helyzet
lehetôségeivel. Próbáljunk pozitívan gon-
dolkodni: a problémák megoldására kon-
centráljunk és ne siránkozzunk, hogy ezt
és ezt ezért meg azért nem lehet megol-
dani. Mindenre van megoldás, sokszor még
a lehetetlennek tûnô helyzetekben is várat-
lanul adódhat kiút, ezt hivatásunkban na-
ponta érzékeljük, tapasztaljuk. Van aki ezt
csodának hiszi, van aki mély gondolkodás-
nak, tudásnak, van aki szerencsének, telje-
sen mindegy. Egy a lényeg: közösen
erôsek lehetünk, egyedüliként még
jobban elveszünk.

Gondolják/gondoljátok át.

Dr. Kováts Attila
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(folytatás az 1. oldalról)

Választókerületek átalakítása
Megyei elnökségünk 2011.március 30-án megtartott rendes ülésén határozta el, hogy a soron következô küldöttgyûlés
elé terjeszti Pest megye választókerületeinek kialakítását. Mint bizonyára tudjátok, a kamara 2007. évi kényszerû áta-
lakulását követôen az addig háromszintû szervezet két szintûvé vált: országos és területi szintre. AzAlapszabály területi
szintnek amegyét határozta meg és a fogorvosoknak országos hatáskörrel 1 területi szervezetet hozott létre. A korábbi
helyi kamarák tevékenység és finanszírozás nem lévén megszûntek, helyükön a kamara választókerületei lettek
kialakítva. A választókerületek elnökei a korábbi helyi kamarai elnökök lettek. A néhány hete módosított kamarai
törvény nem nyúlt hozzá a kétszintû kamarai szervezethez. 2010. decemberében az országos küldöttközgyûlés mó-
dosította az alapszabályt és felére csökkentettemind az országos,mind a területi kamarák választható küldöttei számát.
Ez azt a helyzetet eredményezi, hogy a júniusban megtartandó új küldöttválasztások során megyénkben 6 választó-
kerületnek nem lehetne országos küldötte és két választókerületnek nem lehetne még területi küldötte sem. Orszá-
gos küldöttet a jelenlegi taglétszámot figyelembe véve elméletileg 14-et választhatnánk, de a több kis létszámú
választókerületmiatt a jelenlegi szabályokmindössze 8 küldöttmegválasztását tennék lehetôvé. Ezértmegyei kamaránk
elnöksége meghatározó többségi véleményével javasolja, hogy Pest megyében a jelenlegi 14 választókerület helyett 6
választókerület legyen. Amódosítással 200-350 fôs választókerületek jönnek létre,melymegoldássalmaximalizálhatjuk
az országos és területi küldötteink számát. Az új választókerületi besorolás a következô lenne: Dunakanyar-Pilis; Érd-
Szt.Rókus kórház; Dunakeszi-Vác;Gödöllô-Kistarcsa; Dabas-Monor-Szigetszentmiklós; Cegléd-Nagykáta-Nagykôrös. El-
nökségünk kéri, hogy a fenti elképzelést támogassátok,mivel csak így tudjuk biztosítani amegfelelô súlyú képviseletet
országos és területi szinten.

dr. Kováts Attila elnök

Ki kell
szenvednünk
magunkból
az alapvető közös
érdekeinket, mert
csak így lesz esélyünk
arra, hogy sorsunkat
jobb irányba
fordíthassuk.
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Már most felhívom figyelmeteket, hogy
gondoljátok át, milyen tisztséget vállalná-
tok a kamarában, illetve kit jelölnétek
megyei és országos küldöttnek, megyei és
országos tisztségviselônek. Ne felejtsétek
el, hogy a kamara mi vagyunk. A kamara
szervezete megújítása, az új tiszt-
ségviselôk személyének a kiválasztása a
Ti kezetekben van. Éljetek a lehetôséggel.
Olyan tisztségviselôket jelöljetek majd és

válasszatok meg, akik egyrészt már bi-
zonyítottak, vagy olyanokat, akikben látjá-
tok azt, hogy képesek és hajlandóak
közös érdekeink képviseletében eljárni.
Már most egyeztessetek errôl, hogy ne ad
hoc jelleggel kelljen fontos döntéseiteket
meghozni.

dr. Kováts Attila
elnök

1) 2011. május 04-e szerda 15 óra:
Megyei kamaránk küldöttgyûlése, ahol döntünk a választókerületek
kialakításáról.

2) 2011. május 31-ig:
Tagfelvételi kérelmek beadásának határideje, régi tagok megváltozott
adatainak begyûjtése, rögzítése.

3) 2011. június 15.
Tagfelvételi kérelmek elbírálása, határozatok kiküldése, a választókerületi
gyûlések meghívóinak, a jelölô lapoknak a kiküldése minden tagunknak.

4) 2011. június 15-30.
Választókerületi gyûléseken az új országos küldöttek megválasztása, a
választókerületek új elnökeinek a megválasztása.

5) Legkésőbb 2011. szeptember 30-ig
Az új országos küldöttgyûlés megalkotja a kamara új Alapszabályát és az
Etikai kódexet.

6) A további várható események és azok idôpontja az új Alapszabály elfo-
gadását követôen lesz ismert, többek között a területi kamarák
küldöttgyûlése által a tisztségviselôk és bizottságok megválasztása, valamint
az országos küldöttközgyûlés által az országos tisztségviselôk és bizottsá-
gok megválasztása

A Pest Megyei
Orvosi Kamara
újraalakulásának
ütemterve

A kamara
szervezete

megújítása,
az új tisztségviselők

személyének
a kiválasztása

a Ti kezetekben van.



Polgármester úr, mélyen tisztelt ünneplôk!

Jó szívvel s örömmel mondom köszön-
tômet. Sokat gondolkodtam azon, hogy
miként szólítsam meg Önöket.

Kedves ünneplôk, tisztelt kollégák?
Ámbár azt is mondhatnám: harcostársak!
Mert bizony, ez elmúlt évtizedek alatt
számtalanszor úgy éreztük, harcolnunk
kell mindenért, a becsületünkért, az elfo-
gadásunkért. Voltak közöttünk, akik
nem bírták a küzdelmet, otthagytak ben-
nünket, noha ôket is kötelezi a hip-
pokráteszi eskü: mindent a betegért! Igaz,
ez az eskü azt nem mondja, hogy a ma-
gyar betegért.

Köszöntômet hadd kezdjem bocsánat-
kéréssel: bocsássák meg nekem, ha mint
vezetô, ha mint kolléga, esetleg fájdalmat
okoztam valamikor önöknek. Nem akar-
tam.

Már csak azért is bocsássanak meg, mert:

koromra való tekintettel valószínûleg ez
az utolsó lehetôség, hogy szót kaphattam,
és itt ünnepelhetek önökkel.

Számomra jelentôsek ezek az évfordulók,
és nagyon örültem, hogy a harmincötöset
is itt tölthettem, ebben a körben.

Ötvenhat évet dolgoztam az egészség-
ügyben, 1951-tôl 2007-ig. Csaknem két
emberöltôt. (Egy emberöltô az az idô,
amely alatt egy nemzedék felnô és
szülôkorba lép)

Lehet ilyen hosszú idôrôl meghatottság
nélkül szólni? Azt hiszem: nem.

Nos, az elmúlt negyven év alatt sok min-
den változott: a világrend, az államforma,
a politika – még az éghajlat is: tempora
mutantur et nos mutamur in illis – vál-
toznak az idôk s benne változunk mi ma-
gunk is. Itt is változott, fejlôdött, átalakult
sok minden, kívül és belül. Sok minden
korszerû lett, újjászületett, megszépült.

Tételesen felsorolni most szinte lehetetlen,
megtette ezt Szentgyörgyi doktor egy újság-
cikkben, de Önök, mint tanúk és cselekvô
résztvevôk, végigkövették a fejlôdést.

40 évvel ezelôtt jelen voltam a kórház ün-
nepélyes megnyitásán, melyet akkor egy
míves bronzkulcs átadása szimbolizált, s
amit egy neves szobrászmûvész készített.
Ez a kulcs egy olyan vörös bársonypárnán
nyugodott, amelynek huzata a felrobban-
tott Budapesti Nemzeti Színház színpad-
függönyének egy megmentett darabja
volt. Megható szimbólum volt ez, és
jelképezte az akkori magyar valóságot: a
nemzet elpusztított színházára emlékezve
itt volt elôttünk a gyönyörû új kórház,
amely – ha fennkölten fogalmazok –
menedéke a nemzet egy részének.

Tempora mutantur et nos mutamur in
illis – panta rei -, mondják a görögök: min-
den folyik, elfolyik, - ez talán még kife-
jezôbb, mint a latin közmondás: tempora
mutantur, de a kô marad… (mondja egy
magyar).

4

Dr. Korona Árpád
beszéde
A Jávorszky kórház tudományos bizottsága 2010. október 15-én ünnepi
ülést rendezett a Madách Imre Művelődési Központban. Az ülést
dr. Molnár Csaba orvos-igazgató, Fördős Attila polgármester nyitotta
meg, majd dr. Korona Árpád ny. osztályvezető főorvos, kórházigazgató
köszöntötte az intézmény 40 éves fennállását ünneplő közönséget.

Beszédében a következőket mondotta:

Nos, az elmúlt
negyven év alatt
sok minden
változott: a világrend,
az államforma,
a politika – még
az éghajlat is:
tempora mutantur
et nos mutamur
in illis – változnak
az idők s benne
változunk mi
magunk is.
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Kívánom, hogy legyünk szilárd kô –
mi egészségügyiek – a globalizációs ára-
datban.

Akkor, 1970-ben a váci kórházról, mint
Közép-Európa legmodernebb intéz-
ményérôl beszéltek északon, délen és
keleten. Az akkori Szovjet Enciklo-
pédiában is e címszó alatt szerepelt. Máig
megtalálható ott, mindezt Szenykov Igor
fôorvos igazolhatja.

Legmodernebb kórház? – Volt is három-
száznál több hivatalos látogatónk, amit a
vendégkönyvek tanúsítanak.

Mi boldogok és büszkék voltunk, hogy
ebben az intézményben dolgozhattunk,
ebben az 1012 ágyassá fejlôdött városi
kórházban.

Errôl az intézetrôl az elsô, jó képességû
igazgatója, Kollár Lajos azt hirdette, hogy
a kórház határa nem annak falainál,
hanem a felvevôterület határainál
végzôdik. Munkássága azért is jelentôs,
mert az országban elsôk között szorgal-
mazta a számítástechnika kórházi alkal-
mazását. A számítástechnikai labora-
tórium által kifejlesztett kórlap felhasz-
nálását akkor egész Pest megyére kiter-
jesztették, és az a kórlapkülsô máig sem
ment feledésbe.

30 évvel ezelôtt – az országban, elôremu-
tatóan, gyakorlatilag elsôként alakította ki
az újszerû sürgôs betegfelvételi részleget.

Miután itt egy merôben új területi egész-
ségügyi szervezeti modell kialakítását,
megvalósítását céloztuk meg, a Minisz-
térium minden külföldi vendégét hoz-
zánk küldte. E látogatásokról szóló
bejegyzések hat vaskos könyvet tettek ki,
ami annak idején az igazgatói irodában
volt elhelyezve. A sok-sok külföldi vendég
mindig megfelelô protokolláris körítéssel
érkezett, - volt is velük dolgunk elég.

A megannyi látogató közül kettôt emel-
nék ki, egy japán és egy indus pro-
fesszorét.

A japán azt kérdezte: „Hol vannak azok a
fülkék itt a kórházban, ahova az építészek
az ekrazitot elhelyezték?” Nem értettem,
mirôl beszél, aztán elmagyarázta. Ha
náluk, Japánban 10 év alatt elöregszik,
amortizálódik egy ilyen kórház, nem
teketóriáznak, hanem egyszerûen felrob-

bantják, és ugyanott építenek egy újat,
korszerûbbet, mert kicsiny országukban
minden talpalatnyi helyet ki kell hasz-
nálni. Elcsodálkoztam. „Mi hosszabb
idôvel számolunk”, mondtam szerényen,
és valóban, ma már a 40. születésnapot
ünnepeljük. Mikor elmondtam neki, hogy
itt nálunk a robbantás nincs divatban,
akkor viszont ô csodálkozott.

Az indus professzor könnybe lábadt sze-
mekkel beszélte el, hogy egy akkora
helységben, mint nálunk egy hatágyas
kórterem, negyven beteg van összezsú-
folva, a padlón, szalmazsákokon, eme-
letes ágyakon. Ismét elcsodálkoztam, – és
megnyugvás, megelégedettség töltött el.

Tapasztalni jöttek hozzánk, de látogatá-
suk tanulságos volt nekünk is.

Az akkori idôben úgy látszott, hogy egy
felemelô, fejlôdô, ambiciózus korszakba
lépünk, és az egészségügyi ellátás mo-
dernebb, fejlettebb lesz, „sed tempora
mutantur”, – de az idôk változnak.

És jöttek a nehéz idôk; nem kell részletezni,
hiszen önök is benne voltak, végigélték.

Aztán pedig jött az értetlenségek kora.
Noha konszolidációról, ésszerûségrôl,
gazdaságosságról beszéltek, mi ezt nem
így érzékeltük. Hiábavaló és felesleges
volt minden beszéd… Hiába érveltünk,
hiába vitatkoztunk, magyaráztunk; hiába
hivatkoztunk a logikára, a tudomány ál-
láspontjára, - süket fülekre találtunk. S jött
a stagnálás, az egy helyben topogás,
a megfélemlítés kora. Fôemberek, sza-
kértôk, igazgatók jöttek-mentek, de önök,
a közkatonák vigyáztak a vártán, akár
aktívként, akár nyugdíjasként - mert
érezték, tudták, hogy a helytállást
várja el a nemzet, az a nemzet, amelyik
testi-lelki oltalmazójának tekinti az
egészségügyet.

Aztán pedig jött
az értetlenségek kora.
Noha konszolidációról,

ésszerűségről,
gazdaságosságról

beszéltek, mi ezt nem
így érzékeltük. Hiábavaló

és felesleges
volt minden beszéd…

Hiába érveltünk,
hiába vitatkoztunk,

magyaráztunk;
hiába hivatkoztunk

a logikára, a tudomány
álláspontjára,

- süket fülekre
találtunk.



Idônként, ha jártamban-keltemben erre
tévedek, feltûnnek arcok, akikre medi-
kus, vagy tanuló nôvér korukból emlék-
szem, ma már osztályvezetô fôorvosok,
fônôvérek. Volt köztük, aki az intézet
ösztöndíjasa volt, ma már a tudományá-
nak doktora. Az örvendetes, hogy Önök
kitartottak, itt maradtak, hittek, bíztak,
reménykedtek, - és küzdenek most is
tovább, mert elkötelezettek.

Örülök, hogy látom a régieket és az
újakat, de amikor itt vagyok, gondolok
azokra is, akiket nem láthatunk többé.
Kérem, hogy most fôhajtással tiszteleg-
jünk elôttük, emlékezzünk rájuk, minda-
zokra, akiket a múltból szeretnék
megidézni:

Jávorszky Ödön, Kollár Lajos, Beja
Richárd, Branyiczky László, Cselikovics
Franciska, Csomor Pál, Ferenczy Iván,
a Földi házaspár, Gosztonyi János,
Kondér Gyula, Kovács Bertalan, Kovács
Tibor, Kozma György, Lamár István és
felesége, Ella nôvér, Lesch György,
Lôrinczy-Dengezics Dénes, Milák
Zoltán, Nagy László, Német Lajos, Okoli-
csányi János, Pottornyai Gyula, Russay
György, Ruzicska Béla, Tóbiás István,
Szita Mihály, Szóbel Mátyás, Szollár
Andor, Vajta Gábor, Varga Lajos. Kalács-
ka Zoltán, Karácsony Antal, Kondér
János, Német Oszkár, Vajda Miklós, –
ugyancsak tisztelettel emlékezünk az el-
hunyt körzeti orvosokra, körzeti gyer-
mekorvosokra.

Mindnyájuk érdeme, hogy a kórházunk-
nak múltja van, és a jelenben is – dacolva
a cudar idôkkel –, megfelel küldetésének,
és reméljük, hogy egyre jobban teszi ezt.
Köszönöm az Istennek, hogy megem-
lékezhettem, megemlékezhettünk róluk.
Emlékük nem merül feledésbe.

Az intézet volt vezetôi közül kiemelném
dr. Szônyi Mihályt, akinek a nevéhez
fûzôdik az elsô computer-tomographia
telepítése itt az intézetben, valamint egy
hasznos, egyedülálló, a kórház számos
munkatársát érintô amerikai kapcsolat
kialakítása, aztán a sürgôsségi ellátási
osztály megszervezése, és a rekonstruk-
ciós program elindítása.

Tisztelettel kell megemlékezni Keszthelyi
Ferenc püspök úrról is, aki az intézet
30. évfordulójának megünnepléséhez

nyújtott kimagasló technikai és erkölcsi
segítséget.

Most a negyvenedik évforduló ad alkal-
mat arra, hogy számot vessünk magunk-
kal, és összegezzük azt, hogy a huszon-
egyedik század orvosának – a mai kornak
megfelelô szakmai tudás mellett – milyen
tulajdonságokkal kell rendelkeznie?
Mikor tudja hivatását maradéktalanul
betölteni? Ha:
- elhivatott,
- elszánt,
- kitartó,
- optimista,
- szorgalmas,
- emberséges,
- barátságos,
- segítôkész,
- önfeláldozó,
- hisz önmagában,
- és szereti a beteget, szereti az Embert.

Az orvosi hivatás szakmai tudás és
mûvészet egyaránt, és teljes embert
kíván, de önfeláldozó lelkületet kíván az
ápolóktól is e szent hivatás. Milyen szép a
megszólítás: nôvér, kedves nôvér! Kitôl
várhat el mindent az elesett beteg, ha
nem a nôvérétôl, ha nem a családtaggá,
testvérré avanzsált ápolótól?

Fellegi Tamás miniszter szerint: „legyen-
gített, korrupt országot örököltünk”. Ha
ez igaz is, az egészségügy nem lehet
gyenge, és nem lehet részrehajló. Úgy
vélem, a jelen helyzetben nem csak az a
baj, hogy kevés a pénz, szûkösek az
anyagi lehetôségek, sikoltó a nyomor,
ahogy Cserháti Péter államtitkár megfo-
galmazta a minap, hanem az is a baj, hogy
megromlott társadalmi megítélésünk.
S minden erôfeszítésünk dacára azt
mondják: sekélyes, felületes, kapkodó lett
a munkánk! – Igaz ez? Hiszem, hogy nem
– de az igaz, hogy vannak, akik elfáradtak,
elfásultak, kiégtek, mert megnyomorí-
totta ôket a mindennapi reménytelen és
eredménytelennek látszó küzdelem. Azok
a szerencsések, akik még emberfeletti
erôvel ôrzik magukban a hivatástudatot,
nem csak pislákol, hanem ég bennük a
szakmaszeretet, az emberszeretet lángja.
Nyújtsunk segítô kezet az elfáradtaknak, a
reményvesztetteknek, – így saját ma-
gunkat is segítjük, felemeljük. Igen, ezt
kell tenni, nem csak a vezetôknek,6

dr. Jávorszky Ödön
a kórház névadója

dr. Keszthelyi Ferenc
megyéspüspök

dr. Szőnyi Mihály
kórházigazgató
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hanem minden egyes embernek, orvos-
nak és ápolónak egyaránt, mert most van
remény a megújulásra. Cél a honesta pub-
lica, a közéleti tisztesség.

Megtagadnám neurológusi mivoltomat,
ha nem mondanám el a következôt:

A másfél kilónyi emberi agyvelô 18 mil-
liárd idegsejtet tartalmaz, az idegsejt-
kapcsolatok száma meg már több billió.
Csoda-e, ha a túlterhelés kapcsán bekö-
vetkezik egy üzemzavar? Az üzem-
zavarhoz az ember, sajnos, tudatosan is
hozzájárul droggal, koffeinnel, nikotinnal,
alkohollal, helytelen életmóddal, önként
vállalt vagy kikényszerített túlmunkával,
és így egyre több terhet ró az idegsejt-
jeire, ezáltal egy káosz lép fel a mûködés-
ben, és jön a fáradtság, a kiégettség, az
érdektelenség, és végül – a betegség, –
vagy a tragikus hirtelenséggel történô
„távozás”, ahogy azt most Kaposvárról
hallottuk… (Boldizsár Ferenc doktor 65
éves pszichiáter fôorvos, akit életmû-
díjjal jutalmaztak, most vetett véget
életének)

Változtathatunk-e ezen? Igen, segítsük elô
mindnyájan a nyugodt, egészséges élet
kialakulását józan életmóddal, az erôhöz
mért munkával, kellô pihenéssel, és az
emberi jó tulajdonságok – a szeretet, a
megbecsülés, a méltányosság, az empátia
hirdetésével, gyakorlásával!

Aztán:

Figyeljünk egymásra! Az egymásra fi-
gyelésnek megannyi formája van. Egyet
hadd említsek. Nagyra becsült tanító-
mesterem, Horányi professzor tanköny-
vének elôszavában még sehol másutt
nem olvasott mondatot írt le: „Sokat
tanultam tanítványaimtól, köszönetet
mondok nekik.” Ô egy fennkölt lélek
volt, orvosok ezreit tanította a neu-
rológiára.

Az elôbb idézett köszönet fejezte ki
figyelmességét irányunkban, és az elis-
merés, hogy tanult tôlünk, egy fontos,
sajátos emberi kapcsolatra világított rá.
Arra, hogy valójában mindenkitôl tanul-
hatunk, ha figyelünk egymásra, ha meg-
felelô a pszichés hozzáállásunk. Ehhez
azonban elengedhetetlen az egziszten-
cialista világunkból már-már kiveszô
szeretet. Mindnyájan hallottunk a bibliai

üresen csengô cimbalomról, ebbôl is
kitûnik, hogy a szeretethiány több ezer
éves probléma.

Úgy gondolom, aktualitásából mit sem
veszített. A szeretet szükségessége, az
erre való vágy nem változik, bár minden
változik…

A szerencsénkre újjáélesztett orvosi ka-
mara lapjában olvastam egyik hozzászóló
levelét, aki hivatkozik a budapesti bel-
klinika freskójához illesztett idézetre.
„Salus aegroti suprema lex esto”. Az
elmúlt évtizedek unos-untalan, már-már
elcsépeltnek tûnô jelmondatának értéke
változott az idôk folyamán. Hol ragasz-
kodtak hozzá, hol figyelembe se vették,
mert a merkantilizmus észtvesztô má-
morában szinte minden materia fonto-
sabb volt, mint a psyche, ami az ember
lényegi megjelenítôje, értéke. „Sed tem-
pora mutantur”. Reméljük, a változás
ismét kellô rangjára emeli hivatásunk
jelmondatát: a beteg érdeke a legfelsôbb
törvény, – amely mindent felülír.

Az egészségügyben eltöltött több mint
ötven év alapján feljogosítva érzem
magam arra, hogy követeljem: állítsuk
helyre, állítsák helyre a beteg és gyó-
gyítója között azt a bizalmi viszonyt,
amely nélkül sem gyógyítani, sem gyó-
gyulni nem lehet. Igen, sem gyógyulni,
sem gyógyítani nem lehet, ha az
egészségügy folyamatos elhanyagolása
tovább folytatódik. Vannak, akik geno-
cídiumról beszélnek: változzunk, változ-
tassunk, nehogy igazuk legyen.

Befejezésül Sík Sándort idézném:
„Tekintet nélkül arra,
hogy másoknak tetszik vagy nem,
Tekintet nélkül arra,
hogy látják-e vagy sem,
Tekintet nélkül arra,
hogy lesz-e sikere vagy nem,
TEDD A JÓT! …
Ez legyen a programod.”

Tegyünk jót, és most tanácskozzunk jól
és eredményesen.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Az egészségügyben
eltöltött több mint

ötven év alapján
feljogosítva érzem
magam arra, hogy

követeljem: állítsuk
helyre, állítsák helyre
a beteg és gyógyítója

között azt a bizalmi
viszonyt, amely nélkül

sem gyógyítani, sem
gyógyulni nem lehet.
Igen, sem gyógyulni,
sem gyógyítani nem

lehet, ha az egészség-
ügy folyamatos
elhanyagolása

tovább folytatódik.



Az évente visszatérô, felemelô és egy
országért s a benne élô nemzetért aggódó
hangulatban a gondolat elkalandozik. Már-
cius 15 táján sok minden jut eszünkbe, ezek
között talán óhatatlanul a fülkék-forra-
dalmáról folytatott mûvi vita.

Vérzivataros történelmünk során forradal-
maink is elzúgtak, s ki tudja hány?Mert a for-
radalomnak annyiféle válfaja lehet.

Vajon mennyire volt forradalmi tett a
kereszténység felvételével kapcsolatos
nehéz és fájdalmas döntések meghozatala
szent királyunk István, sôt már elôdei
részérôl kik,mint tudjuk,maguk is elindultak
ezen az úton, a megmaradást szolgáló józan
felismerés hatására?

És vajon mennyire volt forradalmi tett, hogy
Béla a tatárdúlás után – mai szóval élve –
inkább eladósította az országot, de talpra ál-
lította s meglépte azt a lépést, melyet ma
második honfoglalásnak nevezünk?

És ésszerûtlen vagy csupán szükségszerû
volt a Dózsa féle forradalmi megmozdulás?
Ez okozta Mohácsot, vagy a török – azóta tu-
dományosan bizonyított – százszoros anyagi
túlereje?

Vagy mennyire volt forradalmian újszerû a
BethlenGábor-i politika,mely a kis és agyon-
gyötört, kivérzett Erdélybôl megpróbált a
világpolitika fôsodrában keresni túlélési
lehetôséget?

Csendes szellemi forradalom volt-e csodá-
latos reformkorunk?

Milyen forradalom is volt 1848 és kinek a for-
radalma, hiszen amagyar uralkodóosztályok
tagjai is sorra áldozták életüket a nemzet
megmaradásáért? És mennyire van helye
azoknak a mai okoskodásoknak, melyek a

forradalmat hibának állítják be és a soha el
nem fogadható történelmi HA alapján arról
beszélnek, hogy okosabb lett volna ezt
elkerülni? Lehetett volna-e kiegyezés a for-
radalom nélkül, és eljutottunk volna-e az
ôszirózsás forradalomig és aXX. század egyik
szégyenfoltját jelentô és még napjainkban is
vitatott Tanácsköztársaságig, ha nincs ki-
egyezés? Felesleges, de kétségtelenül érde-
kesen izgalmas kérdésfelvetések.

És mi történt Szegeden, mit is tettek
Horthyék? Ellenforradalomnak, fehérterror-
nak nevezték nemrégen,ma tudjuk, hogy az
adott körülmények között országmentô tett
volt, de még most sem szeretnek errôl
beszélni. Pedig az ezt követô bethleni kon-
szolidáció is a magyar talpraállási képesség
forradalmi cselekedete volt.

De forradalmi lendület vitte a fényes szelek
újjáépítôit is. Nt 1956-hoz.

1848, te csillag szokták mondani, de hatal-
mas nemzeti tett volt az az 56-is, mely egy
másik csillagot késztetett hullásra a keleti
égen, s bizonyította: nem igaz, hogy sose
hull le.

Vagy mégsem? Vagy ma is ott trónol, csak
már nem csupán a keleti égen, hanem
kelleti magát nyugaton is? Hiszen egyre
világosabb, hogy a két nagy huszadik századi
borzalom, közös gyökérrôl fakadt.

És mennyire volt forradalmi tett a határ-
nyitás? Forradalom vagy csupán szükség-
szerûség, avagy szükségszerû forradalmi cse-
lekedet?

Aztán hány felfedezés volt a világban, mely
forradalmasította azt a folyamatot, melyet az
emberi nem elôrehaladásának nevezünk.
Mások forradalmi elánnal tagadják és8

SZÁSZ ISTVÁN TAS, Leányfalu

Aggódó gondolatok
Március 15. ürügyén

1848, te csillag
szokták mondani,
de hatalmas
nemzeti tett volt
az az 56-is, mely egy
másik csillagot
késztetett hullásra a
keleti égen, s bizonyí-
totta: nem igaz,
hogy sose hull le.



ugyanazt az elôrehaladást pusztulásunk útjá-
nak tekintik.

De távolodjunk el a fülkék forradalmának
agyonboncolt szemantikai vitájától s néz-
zünk egy másik hasonlóan felesleges szó-
csatát, a figyelem elterelésére még alkal-
matosabbat,mely saját tevékenységi körünk,
hivatásunk kereteit is szorongatja.

Mit nevezünk megszorításnak?

Adott helyzetben – melyet a fülkékben lezaj-
lott vagy attól független folyamatok követ-
keztében hatalomra került politikai erônek
kellett felvállalnia – egy tagadhatatlan
felelôtlenséggel tönkretett országot kell talp-
ra állítani.

Ez az erô, bárki is legyen a maga való-
ságában, két utat választhat. Az egyik az
lehetne, amelyikkel saját hatalmát még
hosszú ideig konzerválhatná. Ez pedig az
ország további eladósodása az adósság-
csapda urainak ravasz játékszabályai szerint.
Vagyis úgy ahogyan azt ôk és az ô érdekeik
megengedik. Mert ebben az esetben a mai
vezetô politikai erô is megfelelne elvárásaik-
nak és többet nem támadnák kívülrôl. Ez
egyben súlyosan meggyengült ellenfeleinek
helyzetét is végleg reménytelenné tehetné,
hiszen feleslegessé válnának a külsô hatal-
mak számára.

Jelek szerint azonban nem erre az útra
léptek. A magam részérôl ezt is forradalmi
cselekedetnek nevezném, hiszen saját
hatalmi érdekeikkel ellentétben, megpró-
bálnak szembefordulni a hanyatló, de még
igen sokáig erôs világtrenddel. A sok szó vita
újabb változata érhetô itt tetten. A merjünk
kicsik lenni helyett, a merjünk nagyok lenni
óvatos és a kereteket feszegetô megoldását
láthatjuk, az ezzel járó elkerülhetetlen
kisebb-nagyobb csattanásokkal.

Az ország statisztikailag egységesebb, mint
az elmúlt években, de még nem eléggé
ahhoz, ami ebben a heroikus és áldozatvál-
lalást is követelô küzdelemben majd szük-
séges lesz. A lelki egység még további
erôsítésre vár. A felismerôképesség fokozása
is. Ezek pedig idôigényes folyamatok s nem
oldhatók meg egyszerûen rendeletekkel.

Az utóbbi évek márciusi ünnepségeit már
szinte megszoktuk, hogy pártszempontok
szerint megosztva ünnepelte a magyar.

Feledésbe merült a történelmi sors által ki-

dolgozott és a köröttünk sorjázó magyar
kisebbségi sorsokban még jobban kikristá-
lyosított igazság, hogy a megmenekülés útja
a nemzetpolitika és nem a pártpolitika.
Ennek mára még az utópiák világában sem
látható a lehetôsége.

Az ország tehát még most is megosztva
hever a globalizáció, a kapzsi nagytôke,
a neoliberális kultur-mocskot hordozó pénz-
centrikus világ, a keresztény értékeit tagadó
új ál-Európa lábainál.

E helyzetmegoldása egy új forradalmi tettért
kiált.

Az, ami most e forradalom céljainak meg-
valósítása, az országmentés, a rendcsinálás,
a morális felemelkedés, a gazdasági mene-
külô utak kijelölése érdekében történik, bi-
zony nem tetszik az Európában még
túlerôben levô ellenérdekelteknek. Tiltakoz-
nak is rendesen, és próbálnak riogatva,
fenyegetve, büntetést emlegetve, gazdasági
nyomást gyakorolva és természetesen
készséges belsô szövetségeseiket harcba
küldve, ellene tenni e precedens értékû új-
szerû magyar forradalomnak.

1848.március 15. éppenúgy,mint 1956. ok-
tóber 23. Európát is szolgálta. Hasonló
módon szolgálhatná kontinensünket a most
zajló, merésznek tûnô, de egyedüli útként
mutatkozó furcsa forradalom is.

Németh László kollégánk és nagy gondol-
kodónk, már a harmincas években meg-
mondta, hogy Magyarország számára a
megmaradás felé vezetô út csak akkor lehet
nyitva,haegészEurópamegmentéséért is tesz
valamit. Igen! Valami modern Jurisics-szerû
kôszegi tett kell hozzá, a Kárpát-medence
népeit összefogni képes nándorfehérvári,
kapisztránikarizma,Dobórendet tartaniképes
példája,1956tisztasága, shozzá1848.március
15-ének fiatalos lendülete, optimizmusa.

Lám,milyen messze lehet eljutni Március 15
hangulata mentén gondolkodván. És nem is
szükséges túlságosan elkalandozni a szûkebb
tematikától, annyira összefügg történel-
münkben minden mindennel.

Az a füzér, melyen gyöngyszemként sora-
koznak megmaradásunkat biztosító forra-
dalmi pillanataink vagy éppenséggel kor-
szakjaink, reméljük, hogy ma sem szakad
meg. Egy kontinens felébresztése lehetne a
megmenekülés biztosítéka. 9

Magyarország ma
a lenni vagy nem lenni

– sorsa által feltett –
kérdésére kénytelen

felelni. Felelni kénytelen,
mert felelőtlenek ide

jutatták egy felelősség
nélküli világban.

Miközben életmentő
fontosságú szellemi
szükségállapotot és

korszakos tettekre
sürgető hónapokat-

éveket élünk meg,
figyelemelterelő és

felesleges szemantikai
vitákba keveredünk.

A gond azonban akkora,
hogy ennek felismerése

sem elegendő. Hosszú
távú megmaradásunk

ennek átlátásánál is
többet, áldozatvállalást
kívánna. Mit várhatunk

el azonban tömegeinktől,
ha még mi magunk –

az értelmiség elitjébe
soroltak – sem készül-
tünk fel egy magasabb

szempontok szerint
elvárható gondolkodásra,

saját kisebb s főleg
nagyobb bajaink

közepette? Mit remél-
hetünk egy pártpolitikára

„szakosodott” világban,
amikor a megoldás

nemzetpolitikáért kiált?
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Európa nem gondol saját sorsára akkor,
amikor belemegy a ma benne folyó játékba.
A saját jövôjét is kockáztatva szolgálja a nem
csak gazdasági célokat követô globális, neo-
liberális erôket.

A jelmez továbbra is a demokrácia szabásza-
tain készül. Gondosan és a pillanatnyi divat
minden kívánalmára figyelve. Ami azonban
ez alatt és ennek jegyében történik, az maga
a rettenet. A keresztény kultúráját megta-
gadó Európa már nem lehet többé önmaga.
És önként dalolva menetel ebbe az irányba.

Milyen esélyünk lehet ezzel a túlerôvel szem-
ben?

1848márciusa és a rákövetkezô év túlerôvel
szemben folytatott hadjáratai nem Világos-
nál végzôdtek s nem is Turinban, hanem a
kiegyezéssel és egy felfelé ívelô korszakkal.

A Trianont megelôzô és elôsegítô, forrada-
lomnak nevezett események ellenére volt
egy olyan megnevezhetetlen és csodának
nevezhetô forradalmi tett, a bethleni kon-
szolidáció, mely a túlerô által diktált halálos
ítéletet semmissé tette. A világ meglepôd-
hetett. Isten csodája: megmaradtunk.

Az 1945 utáni megismételt ítélet és a bûnös
nemzetté nyilvánítást követôen, 1956-ban is
túlerôvel szemben mutattuk meg a világnak,
hogymilyenez abûnösnemzet, s hogyképes
érte–azôtelítélôvilágért is–amártíromságra.

1989határnyitása is –melynek igaz története
nem az az annyit szajkózott – a túlerôvel
szemben történt, és, bár hajlamosak felej-
teni, de nem törölhetô ki forradalmi tetteink
sorából.

Március 15 szelleme több ezer év óta él a
magyarságban. Ennek lelki-gondolati-kultu-
rális gyökerû erejét igazolja, hogy gene-
tikailag sokszorosan vegyülve is megmaradt
amai napig.Március 15 szellemét a Teremtô
is nekünk szánta. Nekünk szánta és feladat-
nak szánta. Ahogyan a magyar SzentKorona
védelme alatt nemzetek nôttek fel és marad-
tak meg, hogy aztán éppen saját hungarus
hazájukat verjék szét, mint csibe az ôt fel-
nevelô tojás héját, akként amárciusi szellem
is önzetlen és nem csak a magyart szolgálja.

Ha ez így volt eddig, akkor ma sokszorosan
így van.

Ezt kellene felismernie a szomszédoknak, s
aztán, ha velünk összefogtak, a tágabb konti-
nensnek is. Csak ez ad esélyt a keresztény
Európa utolsó percben történô helyreál-
lítására.

Ma még nem láthatók a siker biztos jelei, de
ha visszagondolunk, sokszor volt már úgy,
hogy amit bukásnak könyveltek, könyvel-
tünk el, az késôbb sikerré érett. Isten útjai
kiszámíthatatlanok.

Ennek az erôt hordozó, gondolatokat szülô,
önkritikát és büszkeséget egyaránt ébreszt-
getô – tehát önismeretre nevelô – márciusi
hangulatnak most még sokáig velünk kell
maradnia. Szükség van 48 emlékezetére és
nagy tanulságaira. Fô tartalma a csendes
belsô forradalomgyors, de annál hibátlanabb
szervezése. A valódi demokrácia zsinór-
mértékének pontos betartása. Ez egyúttal
türelemre is int, mert sajnos hiába sürget az
idô, vannak feladatok, melyeket nem lehet
elkapkodni.

Amárciusi tanulságokmásik vetülete a szom-
szédsághoz fûzôdô viszony, a nélkülözhe-
tetlen szövetségkeresés, az összetartozás
tagadhatatlanságának felismertetése velük is.
Nem könnyû feladat ez, amikor ezek az in-
stabil s részben igen fiatal államok a belpoli-
tika oltárán áldozzák fel a megmaradás
politikáját. Vagyis a hatalom megszerzése
vagy megtartása fontosabb az ô politikai elit-
jeiknek is, mint a hosszú távú megmaradás.
Ôk is csak komprádorokká válnak.

De márciusi tanulság az is, hogy milyen mó-
don tudjuk elmagyarázni a világnak céljain-
kat. Akkor a trónfosztás okozott nagy vihart
és bizalomvesztést a dinasztiák világában.Ma
is el kell követnünk modernkori trónfosztá-
sainkat. És ez nagyon kényes feladat.

Az Isaszegi csata
emlékműve

Gödöllő

Szükség van
48 emlékezetére
és nagy tanulságaira.
Fő tartalma a csendes
belső forradalom gyors,
de annál hibátlanabb
szervezése. A valódi
demokrácia zsinór-
mértékének
pontos betartása.



1848. március 15. a mai magyarság számára
nem jelenthet csupán annyit, hogy lelkesült
pillanatokról, gyôztes csatákról, szent mártí-
rokról beszéljünk. Március üzenete az életrôl
szól, a haladásról, amegmaradásról.Hapedig
ezt az üzenetet meg akarjuk hallani, akkor az
elmondottakat át kell gondolnunk, ezért eze-
ket a sokak számára nem ide tartozó követ-
keztetéseket fel kellett sorolnom. Mást nem
tehettem, mert a helyzetünk erre kötelez. A
pillanat ismét történelmi. A kockázat ismét
halálos. A remény ismét Istennél van.

Ez azonbannem jelentheti azt, hogyölbe tett
kézzel várjuk a sikert. Minden napnak, tehát
ennek az ünnepnek is arról kell szólnia, hogy
tenni, tenni kell.

Ez a nemzet olyan elképzelhetetlen helyze-
teket élt már túl, hogy most a globális elle-
hetetlenülés, a demográfiai katasztrófa, a
morális züllés és Istentagadás meg az értet-
lenség világában is remélhetjük ezt. Urunk-
teremtônk nem alkotott minket jobbnak,
mint más nemzeteket, de valamilyen fela-
dattal mégis felruházott. Másként értelmet-
len volna egész történetünk. Valószínûtlen.
Hihetetlen.

Élünk. Megfogyva bár és folyamatosan fo-
gyatkozva, de törve még nem. A „haza a ma-
gasban” fogalma létezô és élô fogalom.
Egységet, egységet! Ezt kell kiáltoznunk,
amerre csak magyar van a földön.

A hírek rendkívüli bonyolultsággal kevereg-
nek a média útvesztôiben. Hitek és tévhitek
harcolnak egymással. Pedig egyszerûen is
összefoglalható az, ami meghatározza nap-
jainkat és talán jövônket is.

Az a várakozás, hogy akadjon vagy nevelôd-
jön fel egy olyan politikai erô, mely megpró-
bálhatja az országot a neoliberális tév-
ideológia irányította globális világ „oldal-
vizén” elkormányozgatni –magyarul életben
tartani – addig is, míg ez a rövidéletûnek
tûnô rendszer önmagát emészti el, most
küzd ellenfeleivel és önmagával.

Az a várakozás, hogy legyenegypillanat, ami-
kor a magyar választói tömegek olyan arány-
ban szavaznak egy ilyen erôre, amelyik a
lehetô legjobban megközelíti a nemzeti egy-
ség számszerû fogalmát, szintén elközelgett.

Nyilvánvaló volt az is, hogy ha egy ilyen
kegyelmi állapot bekövetkezik újabb nagy
akadályok leküzdésére lesz szükség. Ezek
elôre nemmeghatározható erôsorrendben: a

külsô ellenállás és nyomásgyakorlás, az erre
is támaszkodóbelsô ellenérdekeltek gátlásta-
lan élethalálharca és a „küzdelemre felkent
daliák” belsô gyengeségei, az elkerülhetetlen
haszonlesô „útitársak” ártó jelenléte.

Mindezekrôl az elmúlt két évtizedben szám-
talanszor írtam és elmélkedtem. Amíg azon-
ban be nem következett, súlytalan gondo-
latoknak tûnhettek az olvasó számára. Nem
úgy most, mikor éppen ezt éljük meg.

A felsorolt tényezôk képezte ellenszélben
most világosan láthatók a feladatok s ezekrôl
hallunk is, jól vagy rosszul kommunikálva.

Az aggodalom nagyon indokolt, mert a vég-
rehajtandó feladatsor megvalósítására hallat-
lan diplomáciai érzékkel, minél kevesebb
hibával és minél rövidebb idô alatt kell sort
keríteni.

A helyzet egy nagyon régi szituációt juttat
eszembe. Róbert Károly, a kor európai sza-
bályai szerint, lovagi eszközökkel vonult a
vlahok megbüntetésére s nem vette figye-
lembe, hogy azok ilyen eszközökhöz nem
szoktak, ôket ilyen szabályok nem korlátoz-
zák. Az Európa és a bizantin világ közti törés-
vonal egyik elsô felismerhetô következ-
ménye volt hát a poszádai vereség,mikoris a
délcegen vonuló lovagsereget, a nyílt kon-
frontációt elkerülendô, egy sziklaszorosba
rekesztették, és napokig dobálták rájuk a
köveket. A király valóban csak álruhában
menekült meg s ez mindmáig a román
történelem egyik legnagyobb büszkesége.

Visszatérve a mába, nekünkmost nem téves
felismerésbôl, hanem kötelezô módon lo-
vagi fegyverzettel és magatartással kell
megvívnunk a csatát egy nyugatról reánk zú-
duló, de keleti gátlástalansággal felvértezett
erô ellen. Roppant feladat.

A feladatsor felvázoltatott, a munka elkez-
dôdött.

Mindenekelôtt adósságcsökkentéssel készül-
nek könnyíteni a napi terheken, a minden
magyarra nehezedô kétmilliós adósság ka-
matainak terhén.

Ezzel párhuzamosan, új adópolitikával élén-
kítenék a gazdaságot és a munkahely-
teremtést ösztönöznék. E téren nem elég
világosan kommunikáltak, ugyanis nehezen
magyarázható el, hogy a középosztály támo-
gatása nem öncélú, hanem éppen ez az a
réteg, amelyik kimentheti az alulról irigy-
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kedôket a mélyszegénységbôl. Ezt kellene
valahogy elmagyarázni minél elfogadhatób-
ban, egy irigységre szocializált társadalomnak.

Méghangsúlyosabbá kell tenni, hogy gazdál-
kodni abból lehet, ami maradt és úgy, ahogy
az adósságcsapda engedi.

Azújabbadósságésosztogatás –mintmár lát-
tuk–bizonynépszerûvé tehetnéahatalmatés
meghosszabbíthatná életét, de tönkretenné
az országot. Ezt is érthetôvé kellene tenni.
Megkell értenie a szavazók tömegének,hogy
a múlt és a világkörnyezet mire kényszerít.
Adott összegbôl lehet gazdálkodni és vita
legfeljebb az elosztás arányain lehet. Ez a vita
természetesmódon lezárhatatlan,hiszenmin-
denki amaga igazát tartja legindokoltabbnak.
A prioritások minél elfogadhatóbb és minél
hatékonyabb kijelölése mégis igen fontos.
Hogy ezmennyire sikerült vagy fog sikerülni,
azon lehet és kell vitatkozni, de a fentiek is-
meretében tökéletes és fôleg mindenki által
elfogadott soha nem lehet.

A más véleményen levôk sem tudják meg-
mondani, hogy ha övék lenne a felelôsség,
mit tennének mást, mint amit már sikerte-
lenül megpróbáltak.

Ennek ismertében különösen fontos – amit
a miniszterelnök hangsúlyoz is – hogy nem
akarnak az emberekre terhelni semmit. Az is
jól látható, hogy ezen a ponton bukkan fel a
megszorításról szóló szópárbaj. A mai hely-
zetben nyilvánvalóan elkerülhetetlen kény-
szermegoldásokat nagy elôszeretettel
nevezik megszorításnak.

A regnáló hatalomnak, mely a kegyelmi
idôszak felhasználását kapta feladatul, a még
menthetô veszteségek visszaszerzésemellett
és saját „útitársainak” megfékezése után az
marad a fô teendôje, hogy az elosztást böl-
csen, jól kommunikálva oldja meg és meg-
szervezze, ellenôrizze a becsületes és haté-
kony felhasználást.

Mindezeken felül azonban végig tudni kell,
hogy a gazdasági útkeresésnél is nagyobb
fontossággal lebeg felettük a legfontosabb fel-
adat. Eznemoldhatómegolyan sürgôsséggel,
mint apénzügyi tûzoltó intézkedések.Ez a fel-
adat a nemzet mélységes morális válságának
ésmegosztottságának fokozatos felszámolása.
Ennek megoldása minden más kérdésnek
alapját képezi és az egyedüli útként áll elôt-
tünk, egy remélt ésmégezutánkiérdemlendô
jövô felé.

Mit tehet ebbenahelyzetbenamagyarorvos?

Az idôsebbjének (és ez a többség) – az általa
gyógyítottakkal együtt – egész élete a fel-
emelkedés reményében telt, a fiatalok pedig,
amint az várható is volt, az elôdök áldozatát
nem tekintik értéknek, s fôleg nem egy
tovább járható útnak.

Mostderül csakki igazán,hogyanemzettudat
semmibevevése, sôt tudatos pusztítása,
mekkora veszteséget tud okozni. Most derül
ki, hogy milyen mértékben válhat az meg-
csúfolt és ósdi, sôt ártalmas lelki töltetbôl,
megmentô anyagi erôvé.

Mit tehetünk hát?

A magyar orvostársadalomnak elveszített, de
hivatása miatt számára kötelezô szellemi
piedesztáljára visszakell küzdeniemagát. Erre
éppen az emberfeletti feladat ad lehetôséget.
Mondom ezt annak ellenére, hogy életek
áldozata sem volt eleddig ehhez elegendô.

Elôdeinknek a mienknél is nagyobb áldozat-
vállalása nélkül nem lennének már problé-
máink, hiszen nem is létezhetnénk.

Most félre kell tenni minden belsô vitát és
végremegkell valósítani azegységet. Ez adhat
erôt az áldozatvállaláshoz éppen úgy, mint
ahhoz,hogya szintemegoldhatatlanprioritási
vitákban a lehetôségek szerinti legésszerbb
részt vívhassuk ki a kevésbôl. Ezt követôen
pedig ennek felhasználását a legnagyobb
odafigyeléssel és szakértelemmel kell ellen-
ôriznünk.

A többi már ismét csak türelem kérdése. Ez a
türelemazonbannem lehetmár az elmúlt év-
tizedek fásult, olykor már-már szégyenteljes
türelme.

A nagy célokat látva és a végrehajtást fi-
gyelve, követve, ellenôrizve, abba beleszólva
kell átvészelni ezt az idôszakot.

Az ostrom folyik már, akik nem akarnak
védôk lenni, sajnos maguktól is elmennek.
Nem kell hozzá bíztatás. Annál inkább kell
azonban a bíztatás a maradásra. A szemeket
nyitogató gondolatok, lelkeket nemesítô
példák és a lehetôségek határain belül sok
okos központi ötlet. Ilyen lehet a pályamod-
ell is. Fôleg azonban egy szakmai szempon-
tokat betartó és semmiféle ezt meghaladó
érdeket el nem fogadó, szigorúan szakmai
alapokon kidolgozott strukturális átalakítás.
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Most félre kell tenni
minden belső vitát és
végre meg kell valósítani
az egységet. Ez adhat
erőt az áldozatvállaláshoz
éppen úgy, mint ahhoz,
hogy a szinte megold-
hatatlan prioritási
vitákban a lehetőségek
szerinti legésszerűbb
részt vívhassuk ki a
kevésből. Ezt követően
pedig ennek felhaszná-
lását a legnagyobb
odafigyeléssel és
szakértelemmel kell
ellenőriznünk.



Az Orvostovábbképző Akadémia
Tudományos Egyesület
Produktív Évek Programja
Tisztelt Kollégák!

Sajnos a betegségek, balesetek s – ha ezeket talán szerencsésen el is kerülhetjük – az
idôsödô kor minket, orvosokat, egészségügyi szakembereket is elér, nekünk sincs ter-
mészetes immunitásunk ellenük.

Egy váratlan, súlyos egészségügyi probléma nem csupán választott hivatásuk gyakor-
lásától, szakmai önértékelésüktôl fosztja meg az életüket a betegek ellátásának, az orvoslás
gyakorlatának szentelô kollégákat, hanem – valljuk be ôszintén – nehéz anyagi helyzetbe
is hozza ôket.

Pedig sokan közülük, ha a napi betegkapcsolatot igénylô orvosi feladatokat helyzetük
miatt ellátni nem is tudják, az elméleti orvostudományban, a szakirodalmi tevékenység-
ben még értékes hozzájárulásukkal segíthetik mindannyiunk közös ügyét. Új feladatot
kínálunk a saját szakterületén történô beteg esetek feldolgozásával, amelyek a klinikai
irányelveket veszik alapul.

Az Orvostovábbképzô Akadémia Tudományos Egyesület Produktív Évek Programja, az
orvostudomány szakirodalmi tevékenységébe invitálva e nehéz helyzetbe került kol-
légáknak nyújt segítô kezet, munkalehetôséget és ezzel anyagi támogatást is.

A Produktív Évek Programban, az egészségi állapotuk vagy koruk miatt aktív betegellátó
munkát végezni már nem tudó kollégáknak, adottságaikhoz igazodó szakirodalmi felada-
tokat kínálunk.

Ezúton is köszönjük támogatóink önzetlen segítségét, mely nélkül programunk nem
jöhetett volna létre.

Az alábbi e-mail címen várjuk azon Kollégák jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódná-
nak szakirodalmi munkánkba: produktivevek@motka.hu

Kérem, tekintse meg honlapunkat: www.produktivevek.hu

Üdvözlettel:

Dr. Hatfaludy Zsófia
Tudományos igazgató

Orvostovábbképzô Akadémia Tudományos Egyesület
06 30 687 5544

e-mail: academic.dir@motka.hu
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ORVOSTOVÁBBKÉPZÔ AKADÉMIA

TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

2092 Budakeszi,

Bolgár u. 20. Pf. 3.

Tel.: 70/517-7513 www.motka.hu

Az Orvostovábbképző
Akadémia Tudományos

Egyesület Produktív
Évek Programja, az

orvostudomány szak-
irodalmi tevékenységébe

invitálva e nehéz
helyzetbe került

kollégáknak nyújt
segítő kezet, munka-
lehetőséget és ezzel

anyagi támogatást is.



A húsvét, a kereszténység legnagyobb ünnepe-
és nemde minden ünnep örömünnep. Örömte-
lenül nem lehet ünnepelni. Ezért merül fel a
probléma az örömszerzés ünnepein, akár kará-
csonyra, akárhúsvétra gondolunk.Milyennehéz
örömet szerezni valakinek. Eltalálom-e a számot,
meg a színt? Vagy az ízlését?

Hát még amikor kollektív örömszerzésrôl van
szó, hogy mindnyájan örülni tudjunk…

Jaj, de nehéz ez nekünk, akik már csak
szórakozni tudunk, de örülni nemigen.

Egy figyelemre méltó gondolatot olvastam
errôl…

Ha valaki szeret minket, óriási hatalmunk lesz
fölötte. Hatalmunk lesz rajta, hogy örömet
szerezzünk neki, akár egy mosolyunkkal,
boldoggá tegyük egy jó szóval. De arra is hatal-
munk lesz, hogy szenvedni hagyjuk, hogy
fájdalmat okozzunk neki. A Passio- is ezt
bizonyítja. Milyen szörnyû nagy hatalmunk
van Isten fölött, és hogy milyen gyalázatosan
visszaéltünk ezzel.

„- Istenúgy szerette avilágot,hogyegyszülött Fiát
adta értünk.“ És mi?

Kezét nyújtotta felénk, - de mi odaszegeztük a
kezét.

Az arcát tartotta oda nekünk, - s mi júdás-csókot
nyomtunk rája.

A szívét is nekünk adta, és mi átszúrtuk ezt a
szent Szívet.

Hogyan mondja Székesfehérvár néhai lánglelkû
püspöke Prohászka Ottokár keresztúti ájta-
tosságában? „Egyszer bíztad ránkMagadat, ésmi
Barrabást választottuk. Egyszer akartunk
koszorút kötni Neked, s tövisbôl kötöttük.
Egy arcképedet vettük, s az »Ecce Homo« arca
maradt ránk. Egyszer tûnt föl, hogy anyád is van,
s íme Fájdalmas Anya lett belôle. Egyszer kértél
inni, és ecetet nyújtottunk. Ó, ki hitte volna,
hogy ez legyen köztünk sorsod?...“

De mindez nem változtat Isten megváltó
szeretetén. Hiszen a szülô áldozatos szeretete is
csak fokozódik gyermekének szerencsétlen
voltán, boldogságtalansága láttán. Akkor is,
ha szerencsétlenségének ô - maga az
oka, ha boldogtalanságát saját magának köszön-
heti.

Istennek, a mi mennyei Atyánknak ilyen örök
szeretete árad ránk húsvétkor. A húsvéti
harangok hirdetik a Feltámadt Megváltó
allelujáját a világnak.

Ez a húsvéti öröm ünneplô lelkülete, amit
kívánok kedves Mindnyájunknak!

Doki atya
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Kedves Orvos Kolléga!

Regisztrálj díjmentesen
az Orvos Centrum orvos kereső portálon,
ahol havonta 20 ezer egyedi látogató keres orvost. A regisztráló orvosok között egy két-
személyes hosszú hétvégét sorsolunk ki! Regisztrációt követően elkészítheted saját be-
mutatkozó oldalad.
Regisztrációhoz kattints ide:

http://www.orvoscentrum.hu/szakember_regisztracio/
Üdvözlettel: Orvos Centrum szerkesztősége

info@orvoscentrum.hu ¬ www.orvoscentrum.hu

DOKI ATYA
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"A beteg üdve
a legfőbb törvény"

MAGYAR ORVOSI KAMARA
PEST MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE

1115 Budapest
Fraknó u. 26/b. Fsz.3.
Tel/fax: +36-1-312-40-40

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) minden Magyar-
országon működő orvos fu ̈ggetlen, demokratikus,
céhszerű testülete, amely tagjainak szakmai, erkölcsi
és anyagi érdekvédelmet hivatott biztosítani.
Működését köztestületként a képviseleti demokrácia
elvei szerint fejti ki. Átlátható működésével és be-
folyásával nemcsak tagjait, hanem a lakosságot és
annak egészségu ̈gyét is szolgálja "a beteg u ̈dve a
legfőbb törvény" szellemében.

E-mail cím: pmokiroda@pmok.axelero.net
Honlap cím: www.pmok.hu

Minden kollégánknak és olvasónknak
kellemes Húsvéti ünnepeket kíván
megyei kamaránk!

Juhász Gyula:

Húsvétra

Köszönt e vers, te váltig visszatérő

Föltámadás a földi tájakon,

Mezők smaragdja, nap tüzében égő,

Te zsendülő és zendülő pagony!

Köszönt e vers, élet, örökkön élő,

Fogadd könnyektől harmatos dalom:

Szívemnek már a gyász is röpke álom,

S az élet: győzelem az elmúláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,

Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,

Öröm: neked ma ablakom kitárom,

Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!

Virágot áraszt a vérverte árok,

Fanyar tavasz, hadd énekellek én.

Hisz annyi elmulasztott tavaszom van

Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott

S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,

Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,

És neki szánok lombot és zenét.

E zene túlzeng majd minden harangot,

S betölt e Húsvét majd minden reményt.

Addig zöld ágban és piros virágban

Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

Kiadja: MOK Pest Megyei Területi Szervezete
1115 Budapest, Fraknó u. 26/b




