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Köszöntô

Egy színésznôtôl megkérdezték, hogy hány éves, mire mosolyogva így
válaszolt: „Magam sem tudom, hiszen a korom attól függôen, hogy ki kér-
dezi percrôl-percre változik.” Nos, egy folyóirat esetében nincs ok a sze-
mérmeskedésre: született 2009 januárjában, Füredi János, Harmatta Já-
nos és Oláh Péter bábáskodásával. Persze, a Lélekemelôrôl beszélek.
Június 4-én és 5-én Szegeden egy tudományos konferencián kelt életre
a lap a pszichiáter szakma elôtt a Lélekemelô-live keretében. Mondhat-
nám, hogy alapításával kapcsolatban csak a szépre emlékezem, de nem
teszem. Egyrészt, mert nem vagyok még olyan idôs, hogy erre hivatkoz-
zak, másrészt mert valahányan szegényebbek lennénk a mûhelymunka,
a jobbító szándék érdekében sziporkázó izgalmas viták nélkül. Itt van
mindjárt a névadás.

Lélekemelô, Lélekmelegítô, Transzmitter. Hárman, három névre voksol-
tunk, és igen nagy szenvedéllyel védte ki-ki a saját álláspontját. A vitát vé-
gül egy telefon döntötte el. Megállapodtunk abban, hogy Füredi János fel-
hívja a szakma egyik nagyasszonyát, és elfogadjuk azt a nevet, amire ô
szavaz. És ma már a Lélekemelô hetedik számánál tartunk. A munkatár-
saim pontosan tudják már – sokat harcoltunk kezdetben –, hogy ezek
nem a szokásos terminus technikusokra épülô orvos cikkek, hanem egy
kicsit az önök munkájához hasonlatos mélyinterjúk, ahol megnyílik az em-
ber. A tördelôszerkesztônktôl meg gyakran kérek egy csésze teát, egy
zongorát, egy éppen lapozott könyvet, egy Káma Szútra részletet grafiká-
ban, fotóban – és van még ezer apró ötletem –, hogy ne csak a szöveg,
a tartalom, a forma, az esztétikum is figyelemre méltó legyen.

Háziasszonyként azt is elmondtam volna a konferencián – ha nem ér-
zem az idô szorítását – hogyan kerültem kapcsolatba Önökkel. Persze,
rádiósként számos pszichiátriával foglalkozó mûsort készítettem, de a
szó elszáll, az írás megmarad. 2000-ben könyvet írtam Krasznai Évával
azokról a pótolhatatlan több generációs tapasztalatokról, amik az orszá-
gos intézetekben felhalmozódtak. Talán emlékeznek rá: elôször Gógl Ár-
pád minisztersége idején akarták megszüntetni az országos intézeteket,
azaz közhasznú társasággá összevonni ôket. A miniszteri elôterjesztést
2000-ben kellett volna megszavaznia a parlamentnek. Nos, Nyári István-
ék – akkoriban ô vezette az Országos Idegsebészeti Tudományos Inté-
zetet – gondoltak egy nagyot és merészet, és a tíz intézet felkért a riport-
kötet elkészítésére. Eckhardt Sándor írta az elôszót, idézem utolsó mon-
datát: „Csak remélni lehet, hogy a következô fejezet fokozatos átalakulás
és nem ésszerûtlen rombolás lesz.” Lobbi-könyvünkkel akkor sikerült
megállítani a rombolást, hiszen minden egyes országgyûlési képviselô
parlamenti asztalán ott díszelgett a könyv éppen a szavazás napján. Má-
ra nincs OPNI, betagozódott a Péterfybe az Országos Traumatológiai In-
tézetbe, eltûnt a palettáról az Országos Heamatológiai és Immunológiai
Intézet is.

De térjünk vissza a Lélekemelôre. Ha jellemeznem kellene, azt monda-
nám, hogy társasági lap. A szó szoros értelmében. Szakma, csapat és kö-
zösségépítô, kommunikációs hiátusokat pótló, kulturális pezsgést hozó,
nyitott szellemiségû, kicsit bulváros stílusban feltáruló tartalmas folyóirat.
Emlékszem az elsô szerkesztôségi ülések aggályaira. Vajon vállalhatjuk-
e annak a felelôsségét, hogy elindítunk egy lapot? Lesz-e elég téma? Hát
lett. Önök könyveket, verseket írnak, zenét szereznek, remekül citeráz-
nak, falvédôt gyûjtenek, gourmand módjára fôznek és sütnek, képeket va-
rázsolnak a vászonra, Árpád-kori rotundák után bóklásznak, filmajánlót ír-

Kedves Olvasó! 
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nak, úgy ismerik a finom borokat
akárcsak egy sommelier, kortárs
galériát alapítanak, színpadon ját-
szanak, de nem fogom felsorolni
mind a hat periodika tartalmát.
Merthogy a Lélekemelô nem kis
büszkeségünkre ISSN számot ka-
pott a Nemzeti Kulturális Örökség-
védelmi Hivataltól, köteles példá-
nyát lefûzik az Országos Széchényi
könyvtárban, azaz a hivatalosan
bejegyzett folyóiratok táborát gyara-
pítja. Reméljük még jó sokáig.

B. Király Györgyi



A Szegedi Tudományegyetem Általá-
nos Orvostudományi Kar Pszichiátri-
ai Klinikájának tanszékvezetô egye-
temi tanára Janka Zoltán nem jön
zavarba ha Donizetti lueszérôl kell
beszélnie – emlékezzenek csak visz-
sza a lapban is megjelent „Mi volt
Donizetti baja: kedélyzavar, luesz

vagy Barbaja?” címû elôadására –
de akkor sem, ha Elme mater címmel
posztgraduális tudományos tovább-
képzô programot kell szerveznie,
vagy éppen a heraldika rejtelmeibe
avatja be hallgatóit, ahogyan Szege-
den tette. Gyönyörû városképek,
épületek, címerek váltják egymást a
vetítôvásznon. Tudták, hogy a mór-
arab-mediterrán elemekkel vegyített
szecessziós stílusú szegedi Új Zsi-
nagógát 1900–1902 között építették
Baumhorn Lipót tervei alapján? Fel-
villan a hódmezôvásárhelyi Simon-
palota, Somogy vármegye címere,
aztán a Kaposvári színház épülete.
Bartók zenéjébe hallgatunk bele, egy
Bartók Bélának írt Juhász Gyula ver-
set olvashatunk közben. Aztán egy
letûnt világ képei kelnek életre. A
szegedi telepítésû, Magyarország el-
sô egykori tiszti üdülôjeként nyilván-
tartott, mára eltûnt Kamaráserdô tör-
ténete. Trianont követôen itt minden
az enyészeté lett, a II. Világháború
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Nem gondoltuk hogy eljön majd az idô, amikor a lapban elôbukkanó események fel-
élednek, az izgalmas interjúk, riportok szereplôi kilépnek a sorok közül, és megjelen-
nek a pulpituson. Mondjuk a szegedi Forrás Hotel emeleti termében. A Lélekemelô
létrejöttéért köszönet Önöknek, és köszönet az EGIS-nek. Utóbbinak a konferencia
szervezéséért is. A 6 számból válogatott 4 cikk nyomán 4 remek elôadás várta a Sze-
gedre érkezô pszichiátereket egy szûkre szabott tudományos konferencián. Mert ma
már tudjuk, hogy küszködtünk az idôvel, hogy talán hosszabbra is lehetne tervezni a
folyóirat következô élô bemutatkozását. 

Köszöntôt mond
Oláh Péter, az EGIS
marketing igazgatója

B. Király Györgyi a 
konferencia háziasszonya 



utáni idôszak csak tetézte ezt. Eltûnt
az erdô, a tó vízérôl a csónakázók, a
hajóhinták a gyermekzsivajjal. Bartók
Béla még hallhatta, hiszen járt ezen
a vidéken dalokat gyûjteni. Aztán a
híres szegedi 1845-ben épült klasz-
szicista stílusú Kárász-ház képei, az
elmaradhatatlan erkéllyel. Kossuth
Lajos 1849. júliusában az épület bol-
tozatos kapuja feletti kovácsoltvas
erkélyérôl mondta el utolsó hazai
nyilvános beszédét a hatvanezres tö-
meg elôtt. 1918 októberében ugyan-
errôl az erkélyrôl hirdette ki Móra Fe-
renc és Juhász Gyula – a Szegedi
Nemzeti Tanács tagjai – a szegediek-
nek: gyôzött az ôszirózsás forrada-
lom. Aztán még egy híres-nevezetes
erkély. A szegedi városháza melletti
Szürkeház elsô emeleti erkélye.
Ahonnan Ferenc József és Sissi inte-
getett az ujjongó tömegnek 1883-
ban, a királynapok alkalmával. A
nagy árvíz után ekkorra szinte telje-
sen újjáépült a város. A császári pár
ott volt a Szegedi Nemzeti Színház
avatóünnepségén is. A Sóhajok hídja
is ekkor készült, hogy az osztrák
uralkodó könnyedén átjárhasson a
városháza dísztermébe. És egy ana-
lógia. Zárásképpen egy kulturális
csemege: a velencei sóhajok hídjá-
nak eredetileg Byron adta a nevét
„Bridge of sigh”...

Rajna Péter a Semmelweis Egye-
tem Pszichiátriai és Pszichoterápiás
Klinikájának egyetemi tanára rajong

az irodalmi idézetekért, annyira, hogy
ezekbôl keze nyomán gondosan
szerkesztett könyvek születnek. A so-
rozat címe: „Szórakoztató elme és lé-
lek ismeretek szép-írókkal szólva”,
ahogyan az I. évfolyam elsô számá-
ban találkozhattak vele. Szándéka,
hogy kedvet csináljon híres írók híres
regényeihez – nyilvánvaló. És mert
egész életünk arról szól, hogy a való-
ság megismerésére törekszünk, a
mûvészi valóság szigorú szabályaival
kezdi. Már az ókori egyiptomi pirami-
sok építôi is rájöttek arra, hogy az
aranymetszésnek esztétikai vonzata
van, a végeredmény mindig valami
sajátos harmónia. Mikor beszélünk
aranymetszésrôl? Amikor bármely
mennyiséget vagy egy adott szakaszt
úgy osztunk két részre, hogy a kiseb-
bik rész úgy aránylik majd a nagyob-

Konferencia
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Janka Zoltán meglepetés-
vendége Szentgyörgyi 
Albert tanítványa, Bánki
M. Mihály

Rajna Péter az 
aranymetszés 
szabályairól mesél...
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bikhoz, mint ahogy nagyobbik rész az
egészhez. Ez a speciális arány pedig
1,618 lesz. Ha meghúzzuk a szabá-
lyos ötszög átlóit, azok szintén az
aranymetszésnek megfelelôen met-
szik egymást – az átlók pedig a híres
szimbólumot, az ötágú csillagot, azaz
a pentagrammát határolják. Rajna
Péter Leonardo da Vinci leghíresebb
mûvén vezeti le az aranymetszés
szabályát. A Mona Lisa több „láthatat-
lan” aranytéglalapot tartalmaz. A fes-
tô a reneszánsz mesterek hagyomá-
nyait követve több évig dolgozott a
képen, így nem kizárt, hogy a kompo-
zíció kialakításakor szántszándékkal
alkalmazott matematikai eszközöket.
Aztán jönnek a könyvek, és a hang-
súlyok. Salinger Zabhegyezôje. A re-
gény egy nagypofájú tizenhat éves
kamasz Holden Caulfield egy hetét
mondja el egyes szám elsô személy-
ben. Nem a történések, és a tények
fontosak, hanem, hogy az ‘50-es, ‘60-
as évek Amerikájában miközben a
társadalom nyugodt, gondtalan jólét-
ben él, a felnövô generáció fuldoklik.
Aztán Rajna kedvet csinál Heltai Je-
nô regényéhez, Életkéhez. Az állat-
kerti jelenetet idézi. Életke – a púpos
kislány – a tevét akarja látni, mert az
iskolában a gyerekek ôt csúfolták te-
vének. Ránéz a földön heverô, csen-
desen és bután kérôdzô, elképzelhe-
tetlenül komikus állatra és felszaba-
dultan elkacagja magát... Aztán ki-
nyújtja kis karját, mintha meg akarná
simogatni a bánatos állatot... –
Életke! – mondja halkan a tevének. Mi
pedig eltöprenghetünk azon, mi min-

dent tömörít – önkínzás, önbecsülés,
öröm – a megható jelenet.

Koltai Mária egy elmúlt világot
élesztett újra a Lélekemelô 3. tavaly
augusztusi számában. Egy olyan vi-
lágot ahol mindennek megvolt a he-
lye, ahol egy nônek, nem kellett ví-
vódnia azon, hogyan futhat be karri-
ert, hogyan lehet sikeres, és hogyan
felelhet meg egyszerre az anya a fe-
leség, a szeretô, a szakács, és per-
sze a szakmájában remekül teljesítô
21. századi sikeres nô imidzsének.

A kispolgárság és a parasztság
otthonát díszítô falvédôk közül legna-
gyobb számban a konyhai tematikájú
darabok maradtak fenn. Felirataik
takarékosságra, mértékletességre,
rendre és tisztaságra intenek, dicsé-
rik a háziasszonyt, invitálják a vendé-
get. „Sütni, fôzni nem nehéz, ha van
hozzá elég pénz.” Nem szerencsét-
len nôk állnak a füstös tûzhely mel-
lett, hanem kisimult arccal, szép ru-
hában, polgári viseletet viselô, elége-
dett asszonykák, akik büszkén tálal-
ják fel az ételt. „Sürög-forog a me-
nyecske, pirosra sült a pecsenye”. A
nô önbecsülést szerez azzal, hogy a
konyhájában alkot, vagyis a magyar
falvédô a nôi önértékelés tükre. Aztán
terítékre kerülnek az áldások: „Adjon
Isten egészséget, búzát, bort és bé-
kességet”. Bár a falvédôk szereplôi is-
kolázatlanok, alig végeztek négy ele-
mit, de törekednek a szépre, a jóra.
„Isten hozott kedves vendég, van itt
enni-inni elég”. És Koltai Mária, aki 6
éven át a Magyar Családterápiás
Egyesület elnöke volt, szóba hozza a
párterápiát is. „Ki szoktam tenni a fal-
védôt, mert valósággal megterméke-
nyíti a felek vitakészségét. Mi nôk
pontosan tudjuk, hogy már az oviban
azt súlykolják belénk, hogy csak páro-
san szép az élet. Ha egyedül vagy, el-
mehetsz a csudába, se öröm, se bol-
dogság, se harmónia, csak félember
vagy. Hogy is mondja a felirat? „Azt
csicsergi a madár is az ágon, páros
élet a legszebb a világon.” Ennek a
hatása a mai napig tart: akármilyen
áron is keress egy partnert, különben
a boldogságot hírbôl sem fogod meg-

Konferencia

A konferencia végén:
Danics Zoltán, Harmatta
János és Koltai Mária



ismerni. Pedig csak akkor tudsz
harmóniában élni mással, ha elôbb
harmóniában élsz magaddal.” Már-
is jön a leegyszerûsített világkép,
egy szecessziós falikúttal... „Meleg
otthon, jó feleség, férfiaknak mi kell
egyéb?”. És a végén a csattanó: „Ki
az urát szereti, jó ebédet fôz neki”.
Ha az ember jobban megnézi a ki-
vetített falvédôt, igencsak meglepô-
dik. A felirat körül ugyanis telis-teli
hímezték légyölô galócával.

Danics Zoltán a Lipót egykori
osztályvezetô fôorvosa azt is a Li-
pótnak köszönheti, hogy a Nemze-
ti Színház színpadára léphetett.
Egyik barátja szakmai tanácsokat
kért tôle egy készülô színdarabhoz,
aztán terepszemlézett Lipóton.
Majd – ahogyan a Lélekemelôben
olvashatták – 2008. április 16-án
felgördült a függöny és elkezdôdött
az elôadás, azaz: „A varázsló kert-
je” Csáth Géza fônöke és mentora
Moravcsik Ernô szavaival. Ugye ki-
találják, ki játszotta a szerepet? 

„Gyakran megkérdezik tôlem,
milyen hatással van rám, hogy
hosszú évek óta Csáth Gézával
foglalkozom. Ilyenkor azzal vála-
szolok: honnan tudja az elme-
gyógyintézetben az orvos, hogy ô
az orvos? Nála vannak a kulcsok.
Ezen jót nevetnek, én persze nem

találom olyan viccesnek, de tisztá-
ban kell lennünk azzal, hogy az
emberek fantáziájában a pszichiá-
ter és a pszichiátriai érintettség
összekapcsolódik. És az is tény,
hogy aki bemegy a malomba: lisz-
tes lesz. Aki pszicho szakmát vá-
laszt, az valamiben valóban ha-
sonlíthat a pácienseihez. Ez lehet
az érzékenység, a sajátos világlá-
tás, amitôl szabadulni szeretnénk,
de idônként pont Kharon szerepét
játsszuk el, aki a halottakat révész-
ként szállította át a Sztüx folyón az
Alvilágba. Mi is az ôrület és a nor-
malitás határai között közlekedünk.
Igenis voltak pszichotikus élmé-
nyeink, szerintem nincs mit szé-
gyellni rajta. Az orvosok körében –
a pszichiáterekében is – az öngyil-
kossági ráta lényegesen maga-
sabb, mint az átlag populációban.
Az autodestruktív törekvések közül
csak az egyik a szuicidium, de las-
sú szuicid viselkedés az alkohol,
vagy a drog fogyasztása is.
Brenner doktor története – akit író-
ként Csáth Géza néven ismerünk –
csak felerôsíti ezt. Brenner morfi-
nistává és pszichotikussá vált. Le-
lôtte a feleségét méghozzá úgy,
hogy ott volt mellette Olga lányuk.”

Megtudjuk, hogy a jóképû
Csáth, akit imádtak a nôk csoda-
gyerekként indult. Fantasztikusan
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hegedült, mûvésznek készült, de
szorongott, így lett belôle orvos.
Danics sok olyan kollégát ismer,
akik mûvésznek indultak, de aztán
mégsem ott kötöttek ki.Visszatérve
Csáthra: a diploma után saját zse-
nialitása késztette arra, hogy hoz-
zányúljon a morfiumhoz. A pszi-
chotikus zavarokban szenvedô és
a tehetséges, zseniális embereknél
lehet, hogy valamilyen közös gene-
tikai, illetve agyi biokémiai folyamat
játszódik le – találtak olyan geneti-
kai markereket, melyek skizofré-
neknél és kreatív embereknél na-
gyon hasonlóak – csak különbözô-
képpen birkóznak meg vele.

A konferencia Harmatta János
zárszavával zárult. A lap születé-
sénél bábáskodó kollégiumi elnök
elmondta, hogy a folyóirat olyan
értékek összegereblyézését vállal-
ta, amelyek a betegeknek és a
szakmának egyaránt hasznosak. A
konferencia napján június 4-én –
az országgyûlés ezt a napot a
Nemzeti Összetartozás Napjává
nyilvánította – a trianoni tragédiára
emlékezve kiemelte, hogy a lap-
ban rendszeresen kitekintünk a
határon túlra is. Azzal búcsúzott,
hogyha bárkinek ötlete, mondani-
valója van, keressen meg bennün-
ket, be fogjuk mutatni, hiszen min-
den értéknek helye van a lapban.

B. Király Györgyi és 
Bulla Bianka összeállítása

Képek: Pyszny László

Danics Zoltán egy elmeorvos tébolyáról mesél 
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Azt mondja a fáma, hogy Ön Szent-
Györgyi Albert tanítványa, ráadásul
jó ismeretségben volt vele. Errôl
meséljen, ígérem, tátott szájjal hall-
gatom.

– 1934–36-ig kora tavasztól késô
ôszig gyakran táboroztunk a Tisza
vagy a Maros partján. Vízicserkészek
lévén a teleprôl vízre cipeltük csónak-
jainkat és eveztünk kedvelt táborhe-
lyeinkhez. Felvertük sátrainkat, este
tábortüzet gyújtottunk. Egynek érez-
tük magunkat a folyóval, a tûzzel, a
fákkal, az éggel. Egyszerûbben, él-
veztük a szabadság boldogságát.

Egyik alkonyatkor, úgy ötvenméter-
nyire tôlünk autó állt meg. Hárman
szálltak ki és hamarosan ôk is sátrat
vertek. Késôbb tüzünkhöz lépett egy
férfi és megkérdezte, átjöhetnének-e
beszélgetni. Igenlô válaszunk után fe-
leségével és lányával tért vissza, be-
mutatta ôket. Jó hangulatúra kereke-
dett a szó, mert a férfi cserkészetrôl,
nyári táborokról, dzsemboriról kérde-
zett. Mikor pedig megtudta, hogy a
partra húzott csónak melletti kajakot
magunk építettük, szinte izgatott lett,
számtalan kérdésére alig gyôztük a
választ. Kis táskájából szürkésfehér
pogácsafélét szedett elô, mindenki
kapott belôle. Mars Melonnak nevezte
és megmutatta, hogyan kell nyársra
tûzni, sütögetni, mint a szalonnát.
Megpirult héját kézzel lehántva meg-
ettük, a maradékot tovább sütöttük.
Édeskés, szokatlan ízû csemege volt.
A kamasz kislány segített az ügyetle-
nebb fiúknak. Négy-öt alkalommal jöt-
tünk így össze, az izmos felsôtestû
férfi a hûvös reggeleken velünk futott
a folyóba és úsztunk ár ellen. A neve
Szent-Györgyi volt, csak annyit tud-
tunk róla, hogy az egyetemen tanít.
Hogyan találkozott vele legköze-
lebb? 

– Ez az ismeretség egy ideig csak
emlék maradt, mivel én évekig tenge-
résznek készültem. Ez – itt nem rész-
letezhetô fordulatok miatt – meghiú-
sult. Medikus lettem. Az orvosi kémiát
Szent-Györgyi professzor úr adta elô.

Megismert már az elsô órán. Akkor
egy évfolyamban csupán 42-en vol-
tunk. Elôkerült a már nem kamasz
Nelly lánya is, mint ugyancsak elsô-
éves. Cigányosan fekete, igen csinos,
nagy fekete szemeivel vonzó jelenség
volt, nem csoda, hogy hamarosan a
fél évfolyam szerelmes volt belé. Mi-
kulás napján délutánra négyünket
meghívott Rudolf téri lakásukra. Némi
likôröktôl stimulálva elôhozta apja dik-
tafonját, ami akkoriban még ritkaság
volt és addig babráltuk, játszadoztunk
vele, míg elnémult. Aztán belépett a
professzor úr és megdorgálta Nellyt,
amiért vacak pancsokkal kínálta a
„kolléga urakat”. Behozott egy üveg
whiskey-t, ami meglepôen hamar ki is
ürült. Nelly szorongva számolt be a ki-
múlt diktafonról, de a professzor úr
csak legyintett. Még csak nem is sej-
tettük, hogy egy év múltán, mint No-
bel-díjast ünnepeljük.

Aztán még a karácsonyi szünet
elôtt behívott a szobájába és kérdez-
te, jól emlékszik-e, hogy én a Róka
utcában lakom. Igenlésem után kije-
lentette, hogy akkor én a szegedi ok-
togonhoz közel élek. Értetlenségemet
látva elmondta, hogy a vasúti állo-
másra menet elnézegette a név nél-
küli nyolcszögletû kis teret. Felsorolta
az oldalait: Vaspálya utca, Bors palo-
ta, Róka utca, a Rankl féle kocsma, a
Vaspálya utca folytatása, egy ház,
melynek nevét nem tudja, a Boldog-
asszony sugárút, végül a Kroó féle
vegyesbolt. Tökéletes oktogon! Nevet
érdemelne – mondta.

A szigorlat után csak egyszer talál-
koztam a professzor úrral. Néhány
éven át magam is tagja voltam a me-
dikus-patikus bálok rendezôinek.
1940-ben egzotikus jelleggel zajlott a
forgatag. A megnyitón hordszéken
hoztak egy maharadzsát, majd kivég-
zésre szánt rabokat hajtottak, mögöt-
tük bronzbarna felsôtestû hóhér, vö-
rös buggyos nadrágban, kezében ma-
gasra tartott hatalmas kétélû kard.
Nos, ez a „hóhér” Szent-Györgyi volt.
Nem tudom, ilyen szerepkörben léte-

Apák

Nobel-díjas vörös buggyos nadrágban...Bánki Mihály a szegedi
Lélekemelô Live megle-
petésvendége 92 éves.
Hihetetlen. Ahogy a
pulpituson állt, ahogyan
Szent-Györgyi Albertrôl
mesélt: sugárzott belôle
a fiatalok dinamizmusa,
frissessége. 30 évig a
Mezôhegyesi kórházban
morzsolta hétköznapjait,
eleinte, mint szülész nô-
gyógyász, majd osztály-
vezetô, végül igazgató.
A nagy mesélô már 30
esztendeje nyugdíjas. 

Szent-Györgyi Albert
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zik-e a Nobel-díjasok között valaki.
Talán ez is jellemzô, hogy milyen volt
ô civilben.
Mi lett Nellyvel? 

– Nellyvel – hosszú idô után 1943
nyarán találkoztam, éppen újszegedi
házuk kapuján lépett ki. Gyalog jöt-
tünk át a hídon. Rosszkedvû volt, ma
inkább azt mondanám szorongó.
Mondta, hogy apja politikai nézeteit
ismerve komoly bajok eshetnek,
mert bár a németek ezt a háborút el-
vesztették, a végsô pillanatig nem
tudhatjuk, mi történhet. A Kalánka
cukrászdában fagylaltoztunk, aztán
egy kézfogás, egy pillantás és többé
nem láttam.
Térjünk át Önre. Hogyan alakult a
késôbbi élete?

– Ötödéves hallgatóként az Élet-
tani Intézet gyakornoka lettem. Ösz-
töndíjasként 1943-ban négy hónapig
egy berlini klinikán dolgoztam. Kato-
naság, front, angol fogság, szökés,
itthon, mint kapitalizmustól fertôzöttet
kirúgtak az élettanról. Alorvos lettem
a makói kórházban, innét 49-ben el-
vittek egy félórás kihallgatásra, de
csak másfél év után kerültem vissza,
nyereségként viszont megismertem
hét börtönt. Aztán jött Mezôhegyes,
de ezt már tudja.
Biztosan van abban valami titok,
hogy ilyen tökéletesen tapossa a
92. életévét.

– Nincs titok. Talán véletlen, talán
itt felejtettek. Esetleg a gének. Mert
anyám hat testvére közül egy 94, egy
92, kettô 85 évesen halt meg. Kedve-
lem az alföldi paraszt ételeket és a jó
borokat. Meg aztán manapság mind-
inkább szaporodnak a száz éven túli-
ak.
Bánki M. Csaba, a fia azt mesélte,
hogy a fél világgal e-mailezik.

– E-mail kapcsolatot tartok a ma-
radék rokonokkal, ismerôsökkel itt-
hon és külföldön. Igen kényelmes,
nem kell írógépet püfölni, levéllel, bé-
lyeggel, postával bajlódni.
Ki tanította meg ilyen jól használni
a számítógépet?

– Az unokám tanított, de érzésem
szerint maradok örök kezdô.
Ön szerint mi az élet értelme? 

– Nincs könnyû válasz. Az ókortól
napjainkig okos és kevésbé okos,
szellemes, humoros és depresszív
választ ismerünk. Németh László
szerint az élet
célja maga az
élet. Paolo
Coelho szerint
nincs cél, csupán
eszközeink van-
nak, amíg léte-
zünk. Így aztán
nem tudhatom,
hogy van-e értel-
me az életnek.
De abban biztos
vagyok, hogy
csak az értelmes
életnek van értel-
me a kiszabott
idôben. Ehhez
pedig hozzátarto-
zik a derû, a hu-
mor. Nélkülük az
élet akár a sótlan
étel. Különben
meg az életet csakis derûs kiábrán-
dulással szabad szemlélni, mivel a jó
bort csak az ismeri, aki a rosszat is
megkóstolta. Búcsúzóul megajándé-
koznám egy versemmel a Lélekeme-
lô olvasóit.

Bozsán Eta

Apák

MIRE VÁRVA 
Homokszem létem a végtelen térben
Egy forgó bolygó felszínére ejtve
Én nem kértem.
Milliárd éve egysejtû ôsöm
Kiagyalt magának egy ügyes mókát
Már oly korán.
Szorozta önmagát példátlan kedvvel
S hogy a csel bevált mohó szerelemmel
Ûzte tovább.
A módszer adva hát születünk halunk 
Csak mi közbül az élet nehéz
No meg kevés.
Itt botladozunk a földre fricskázva
Szétszóródott testek szanaszét hányva
Mire várva.



Önéletrajzában az írja, hogy filmrendezô akart lenni. Mikor bi-
csaklott ki a vágya, és milyen érvek mentén döntött az orvos-
lás mellett?

– Tizenévesen sokszor végigálmodtam kész(!) filmeket, és na-
gyon komolyan meg akartam csinálni ôket. A film a látvány mûvé-
szete: olyasmit kell láttatni, amit még soha senki nem látott, vagy
úgy kell megmutatni valamit, ahogy még senki nem látta. Az álma-
im effélék voltak. Nem „bicsaklott ki” a szándék, de egyetemi vég-
zettség kellett hozzá és mivel nem éreztem tehetséget a színpadi
énekhez-tánchoz, ezért a színmûvészeti szóba se jöhetett.Viszont
ha kimentem az erkélyünkre, egyenesen az Üllôi út 26 bejáratát
láttam. Azt mondták, hogy az is jó lesz... persze, viccelek, de csak
félig. Elsô évben az akkori ifjúsági mozgalom mindnyájunktól meg-

kérdezte, miért akarunk orvosok lenni. A választ írásban kérték. Humoros vol-
na, ha az a papír még meglenne. Mert az állt benne, hogy eszem ágában
sincs recepteket írni, nekem a diploma csak a filmezéshez kell.
Azt, hogy jól döntött a szakmai sikerei teszik egyértelmûvé.

– Köszönöm. Az egyetem mellett, nap, mint nap jártam az akkori filmstúdi-
ókba és rá kellett jönnöm, hogy abban a világban mégsem boldogulnék. Az
igyekvô alkalmazkodás, a furfang, a simulékony taktikázás máig a leggyen-
gébb oldalam, és ami még ennél is rosszabb: ez egy cseppet sem zavar.
Ötödéves koromban döntöttem úgy, hogy „próbaképpen” mégiscsak orvos le-
szek. Ennek most 40 éve... A romantika megmaradt, talán ezért lettem pszi-
chiáter – aki azért egy kicsit „mûvészféle”, másfelôl azzal a szervünkkel fog-
lalkozik, ami az embert leginkább emberré teszi.
Kilenc könyvet írt, ha mindet nem is, de mondjuk, hármat kiragadnék.
Életünk és az agy, Az agy évtizedében, az Agyunk titkai. Mondana vala-
mi kedvcsinálót? 

– Konokul hiszek néhány divatjamúlt dologban. Például hogy minden tudás
annyit ér, amennyit az emberek megértenek és fel is használnak belôle.Vagy,
hogy amit valóban értünk, azt világosan, normális emberi nyelven el is tudjuk
másoknak mondani. Feltéve, hogy vesszük a fáradságot... Az „Agy Évtizede”
1993-ban íródott, amikor az a program épp csak elkezdôdött. Kedvcsinálónak
szántam; a várakozást felülmúló piaci siker viszont azt sugallta, hogy ebben

az országban több a tudásvágy, a kíván-
csiság és a világos elme, mint azt egye-
sek hirdetik... ezért készült utána két
folytatás, a „trilógiáért” kapott Nemes
Nagy Ágnes írói díj pedig nagyon jóle-
sett. Az „Életünk és az agy” személye-
sebb, inkább a pszichiátria történeti-tár-
sadalmi kérdéseivel foglalkozik, koránt-
sem mindig „ortodox” nézôpontból. Az
„Agyunk titkai” nem könyv, hanem egy –
pontosabban két – tévésorozat címe
volt, mindkettôt többször megismételték.
Nagyszerû tévésekkel dolgozhattam
együtt, a sikert pedig remek barátaim a
szakma legjobbjai garantálták.
Mi újat talált az agyunkban? Egyálta-
lán, már mindent tudunk róla? Vagy
még mindig vannak titkai?

Fiúk
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Aki az „agyunkra” megy

Csaknem négy évtizede
a nagykállói Pszichiátri-
ai Szakkórházban „telje-
sít” szolgálatot, mun-
kásságát három éve cím-
zetes professzorként vég-
zi. Bánki M. Csaba min-
den olyan szervezetnek
tagja, mely a pszichiát-
riával kapcsolatos. Szá-
mos elismerést és kitün-
tetést kapott külföldön
és idehaza. Szívügye az
oktatás, volt vendégpro-
fesszor Rómában, az
Egyesült Államokban, és
mivel kutatási területe
az agy, írt is kilenc
könyvet róla.
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– Szinte minden, amit ma tudunk az agyról, a legutóbbi 30 év eredmé-
nye – a tempó tehát impozáns. Ennek ellenére rengeteg a megválaszolat-
lan kérdés, de mai tudatlanságunk a korábbinál sokkal gazdagabb és tar-
talmasabb. Kiderült, hogy nincs semmiféle „elvi” akadály a megismerés út-
jában. Semmi nincs az agyban – mint ahogy a világmindenségben sem –
amit a kíváncsi kutató elme ne fedezhetne fel és ne érthetne meg teljes
egészében. Persze mint Nathan S. Kline mondta 1964-ben: „Semmibôl
nem származik annyi új kérdés, mint egy igazán jó megoldásból”. A sors
úgy hozta, hogy néhány kutatási eredményünket a szakirodalom máig idé-
zi. A depressziók, szorongások, öngyilkossági késztetések mögött mérhetô
agyi változások némelyikét – hazai és amerikai kollégákkal együtt – sikerült
az elsôk között leírni, másokat tünetekkel vagy a kezeléssel kapcsolatba
hozni. A ma sokat emlegetett agyi szerotoninról például mi az egyetemen
szinte még semmit nem tanultunk, de késôbb itt-ott hozzájárultunk annak
kiderítéséhez, hogy ez a molekula mire is való az ember agyában...
Vendégprofesszorként mit tartott szem elôtt? Mi volt a legfonto-
sabb, aminek említése nélkül nem hagyta el a dobogót sem Rómá-
ban, sem a Duke Egyemen?

– Azt, hogy a pszichiátria, mint az orvostudomány egésze, a szó leg-
igazibb értelmében nemzetközi: ezért lehet, érdemes, és kell is egymás-
tól tanulnunk. Ha rajtam múlna, a szakorvosképzés kötelezô részévé
tenném a külföldi tapasztalatszerzést, lehetôleg nem is csak egyetlen
intézetben. Alig van tanulságosabb élmény annál, mint depressziós, pá-
nikos, vagy pszichotikus betegekkel találkozni, ôket vizsgálni, diagnosz-
tizálni egy másik országban. Mert nem csak a tünetek hasonlóak, ha-
nem a legapróbb részletek is, amit a betegek ott átélnek és elmonda-
nak, persze a saját nyelvükön. Még a „bizarr, képtelen, érthetetlen” él-
mények is majdnem ugyanúgy hangzanak Madridtól Stockholmig vagy
Atlantáig, mint Budapesten vagy Nagykállóban.
Beteggel találkozott az utóbbi években? Ha felkeresik elvállal egy-
egy esetet?

– A legutóbbi kerek évforduló óta nem vezetek osztályt és kötött rende-
lôi órarendem sincs. Néhány régi betegem azért most is hûségesen visz-
szajár, számukra mindig van idôm. Új megkeresésekre is mindig reagálok,

egy-egy konzultációra is igyekszem
módot adni. Folyamatos, tartós keze-
léseket azonban – idôbeosztásom,
de fôleg a bürokrácia-iszonyom miatt
– ma már nemigen vállalok.
Mint hallom, szeret kertes ház-
ban élni.Van a kertjében fa, fû, vi-
rág, állat?

– A belsô Ferencvárosban nôttem
fel utcakô, tégla és beton közepette.
Ezért érzek csodálatosnak és nagy-
szerûnek minden szál zöld füvet,
bokrot, minden madarat, fát, kóbor
macskát... Húsz éve épült a házam,
ma is a szívemhez nôtt és a kert min-

den négyzetmétere zölden burjánzik. Nincs fegyelem, formára nyírás, se
sorok, se ágyások: sok és sokféle örökzöld, aztán nyírfák, akác, orgona,
mogyoró, szelídgesztenye, juhar – némelyikük szép nagyra nôtt és vihar
idején riogatja a félôsebb szomszédokat. Régebben mindig volt kutyám,
most csak két gyönyörû cica a sajátunk, de vendégek is akadnak. Fôleg
sok-sok énekesmadár, szeretem ôket hallgatni. Kettesben élünk a felesé-

gemmel. Nem mindenben teljesen
azonos az ízlésünk, de sokkal erô-
sebb, ami összeköt minket és ezért
igyekszünk szeretni azt is, amit a
másik szeret. A cicákat például az
asszonykám hozta – a legnagyobb
örömömre – de a nagyra nôtt fáktól
kicsit fél, fôleg ha viharok után kidôlt
fatörzsek alatt összetört háztetôket
mutogat a tévé. Kutyánk most nincs,
mert nekem a kutya családtag, oda
jön, és ott alszik ahol én; a párom vi-
szont nem szívesen engedné be a
lakásba. Minden családban ennyi
legyen a véleménykülönbség...
Min dolgozik most?

– Miért kellene mindig dolgozni?
Számomra a személyes szabad-
ság, az autonómia volt mindig a
legfontosabb. Az olasz reneszánsz
idején „uomo dilettante”-nak, szó-
rakozó embernek nevezték azokat,
akik nem muszájból vagy pénzért,
hanem a maguk kíváncsiságáért,
puszta tudásvágyból kutattak és
alkottak, esetenként késô öregsé-
gükig. Ebben az értelemben „dilet-
táns” volt Leonardo, Michelangelo,
Galilei, és sok orvos: Malpighi,
Morgagni, vagy a svájci Paracel-
sus. Nos, apai ágon az én felme-
nôim is Itáliából érkeztek...

Bozsán Eta 

Fiúk
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Aktuális

Ellátatlanul maradt pszichiátriai, addik-
tológiai, drogbetegek, redukált stroke el-
látás, végzetes ágyszám és orvos létszám
csökkenés. Így foglalta össze a Nemzeti
Erôforrás Minisztérium helyettes államtitká-
ra, Cserháti Péter – szakmáját tekintve bal-
eseti sebész – az OPNI megszüntetése kö-
vetkeztében elôállt helyzetet a zsúfolásig
megtelt képviselôházi iroda ötödik emeleté-
nek bizottsági termében. Elmondta, hogy a
849 ágyból 530 került a fôvároshoz, ami de
facto ágyszám csökkenést jelent, méghozzá,
az ágyak egynegyedének csökkenését. 204

orvosból 59 ment át a fôvárosi intézményekbe, de hol vannak a többiek?
– kérdezte. Hozzátette, hogy a pszichiátriai ágyak tekintetében Magyar-
ország az unióban a 23. helyen áll, egyre kevesebb az itthon praktizáló
szakorvos, és a túlterheltség miatt a személyes kontaktus helyett a
gyógyszeres terápiák kerültek elôtérbe. Sajnos nemcsak az ágyszámok
csökkentek, hanem szakemberek is kikerültek a rendszerbôl. A budai ol-
dalon gyakorlatilag megszûnt a stroke és a területi addiktológiai ellátás,
a krónikus pszichiátriai betegek sorsa megoldatlan, a gyermekkorúak
kezelése nehézkes. Egy még nem publikált tanulmány adataival bizonyí-
totta, hogy az OPNI bezárása negatív folyamatokat indított el. 2007 óta
ugyanis Európában a 21. helyre estünk vissza az öngyilkossági statisz-
tikában, elsôk vagyunk az alkoholizmusban, és jelentôs elôretörés figyel-
hetô meg a gyógyszeres terápiák frontján: megnôtt a nyugtatók, antide-
presszánsok forgalma. A minisztérium képviselôje azt is hangsúlyozta,
hogy komoly problémát okoznak az úgynevezett forenzikus pszichiátriai
esetek és az agresszív bûnelkövetô betegek. „Mindenképp megoldást
kell találni arra, hogy mi történjen velük azután, hogy kikerülnek a bün-
tetés-végrehajtás rendszerébôl” A képviselôk elôtt azt mondta: hiba volt
bezárni az OPNI-t, azt az intézetet, amely az ideggyógyászati tudomány
teljes spektrumát lefedte. Cserháti szerint az adatok indokolhatnák, hogy
újra felállítsanak egy országos szakintézményt.

Szabó Máté ombudsman még keményebben fogalmazott: a sokak
által csak Lipótnak emlegetett csúcsintézmény bezárása iskolapéldája
annak, aminek nem szabadna megtörténnie, szétvertek egy komplett
szolgáltatást. Az intézményt ráadásul úgy szüntették meg, hogy a követ-
kezményekkel egyáltalán nem számolt az akkori kormányzat, fel sem
mérték azokat. A magyar társadalom mentális állapota rossz, folyamato-
san romlik, a gyermekpszichiátria helyzet alarmírozó. Példaként elmond-

Egy bûn anatómiája, avagy miért
tûnt el az OPNI?
Mi volt az oka az OPNI viharos sebességgel történô megszüntetésének? Mi in-
dokolta a bezárást? Emberek haltak meg, váltak hajléktalanná, táboroznak az er-
dôben. Vajon ki és milyen felelôsséggel tartozik ezért? A pszichiátriai zavarok
mértéke elérte a népbetegség szintjét, miközben romokban hever a hazai pszichi-
átriai ellátás az OPNI szétverése óta. Ilyen és hasonló kérdések, és kijelentések
röpködtek a parlament egészségügyi bizottságának ülésén, melynek témá-
ja – ahogyan már kitalálhatták – az OPNI bezárása volt. 
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ta, hogy a gyermekek csaknem 16 százaléka küzd valamilyen pszichi-
átriai problémával, miközben az ország hét régiójából háromban egyál-
talán nincs gyermekpszichiátria. Az ország szégyenfoltjának nevezte az
Igazságügyi Megfigyelô és Elmegyógyító Intézetet (IMEI), infrastruktu-
rális, finanszírozási és személyi állomány szempontjából egyaránt. To-
vább folytatva a Cserháti Péter által kezdett gondolatsort, arra a követ-
keztetésre jutott, hogy mivel népbetegség a pszichiátria, új központ kell,
de nem a revans mentén, hanem a népegészségügyi kérdések mentén.

A képviselôi hozzászólásokból egyértelmûen az derült ki, hogy ki-
emelt területként kell kezelni a pszichiátriát. Nem lesz könnyû dolga
ezen a területen sem az új kormányzatnak, hiszen a korábbi rossz in-
tézkedéseket nem lehet egyik napról a másikra jóvátenni.

A pszichiátriai szakma képviselôi is hozzászóltak a vitához, többek
között megemlítve, hogy szerintük is kormányzati prioritásként kell ke-
zelni a mentális betegségek ellátását.

„Az egyik legégetôbb orvoslásra
váró probléma a bûncselekmény
miatt pszichiátriai kényszergyógy-
kezelésre ítélt betegek elhelyezé-
se.” Ezt már Németh Attila, az Or-
szágos Pszichiátriai Központ szakmai
igazgatója állította. Ôsztôl mintegy
20–25 kényszergyógykezelt kerül ki
az Igazságügyi Megfigyelô és Elme-
gyógyító Intézetbôl (IMEI), miután le-

jár a büntetésük. Májusban ugyanis hatályba lépett a Büntetô Törvény-
könyv módosítása, amely szerint a kényszergyógykezelés legfeljebb
annyi ideig tarthat, amennyi szabadságvesztés kiszabható lett volna az
adott bûncselekményért, ha beszámítható lett volna az elkövetô. Ezért
sürgôsen létre kell hozni a forenzikus pszichiátriai osztályt, és olyan ma-
gas biztonságú részleget, ahol kezelni lehet ezeket a súlyosan veszé-
lyeztetô magatartású betegeket. Ellátásukra egyáltalán nincsenek felké-
szülve a kórházi pszichiátriai osztályok.

„Központi prioritása kellene le-
gyen a lelki egészség védelmének,
összhangban az uniós törekvések-
kel. A helyzet drámai, azonnali se-
gítségnyújtásra van szükség!” – ja-
vasolta Kurimay Tamás, a Magyar
Pszichiátriai Társaság elnöke, aki
azonnali kormányzati lépéseket sür-
getett a krónikus szakemberhiány
enyhítésére. Százezer emberre mind-
össze két pszichiáter jut, ez indokolná a pszichiáteri szakma kiemelt hi-
ányszakmává minôsítését.

A pszichiátriai területi gondozó
hálózatot hungarikumnak minôsí-
tette Harmatta János, a Pszichiátriai
Szakmai Kollégium elnöke, aki szerint
ennek köszönhetô, hogy még nem
omlott össze az ellátás. Igaz, ez a há-
lózat is fokozatosan leépül a forrás
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megvonás miatt, illetve
mert a kórházak alá rendel-
ték. A hálózatot meg kell
erôsíteni, a forráskivonást
pótolni kell, hogy a rendszer
fennmaradhasson.

Nagy Zoltán az OPNI
utolsó fôigazgatója szerint
megosztottság jellemezte a
pszichiátriai szakmát az in-
tézet bezárása idején,
ugyanis voltak, akik az or-
szágos intézet megszünte-
tésétôl elônyöket vártak.
Beszámolt arról, hogy az
intézet 2007-es bezárása
óta a volt ápoltak körében
számos öngyilkosság tör-

tént és a szakemberek felmérése szerint körülbelül 80–100 pszichiátriai
beteg kallódott el, aki nem kap azóta semmilyen ellátást. A Semmelweis
Egyetem diákjai próbálják most felkutatni ezeket a betegeket, eddig mind-
össze harmincat találtak meg. „A szakember hiányt pedig jól érzékelteti
az a szám, hogy ma már mindössze csak ketten dolgoznak a szakmában
abból a huszonkét rezidensbôl, akiket az OPNI bezárása idején alkalmaz-
tak” – mondta. Az intézet szétverése a jól mûködô szakmai mûhelyek fel-
számolását is jelentette, s a pszichiátriai és neurológiai területek szét-
szabdalását. Szerinte ezeket csak komplexen lehet kezelni, ezért tartaná
indokoltnak újra a régi formájában visszaállítani az országos intézményt.

A szakma javaslata szerint a megszûnt OPNI – mint gyógyítási, ok-
tatási, kutatási és szervezô központ – helyett megfelelô kompetenciák-
kal bíró szervezet létrehozása szükséges. A pszichiáterek 10 pontos kö-
zös állásfoglalást fogadtak el, amelyet a bizottság ülésén ismertettek. A
szakma többek között egyetért abban, hogy haladéktalanul szükséges a
pszichiátriai ellátás területi aránytalanságának megszüntetése, az önál-
ló gyermekpszichiátriai rendszer kialakítása, az agresszív elmebetegek-
nek önálló magas biztonságú osztály létrehozása. A szakma közös ál-
lásfoglalásában kitér arra is, hogy külön fekvôbeteg osztályra lenne
szüksége a pszichotikus hajléktalanoknak, és hogy csökkenteni kell a
mentális zavarokban szenvedôkkel szembeni elôítéleteket.

A bizottság ülése óta, a legfrissebb hírek szerint már el is kezdôdtek
a tárgyalások a szakma és az egészségügyi kormányzat között egy új
pszichiátriai intézet létrehozásáról. Nincs sok esélye annak, hogy az új
intézet az OPNI helyén nyíljon meg, mert olyan mértékben kellene a ki-
ürített, folyamatosan pusztuló épületet és benne az eszközöket felújíta-
ni, hogy olcsóbb egy teljesen új szervezése. Bár a szakmai tartalom még
nem kristályosodott ki, egy speciális osztályokkal mûködô és koordináci-
ós feladatokkal is fölruházott intézmény létrehozása jöhet szóba. Új épü-
letben lehetne elhelyezni azokat a beteg bûnelkövetôket is, akik bünte-
tésük letöltése után további pszichiátriai kezelésre szorulnak.

B. Király Györgyi

Aktuális



Színház

15

Ön hogyan lett pszichiáter? 
– De még elôtte elmondanám, hogyan lettem ember. Egy erdélyi he-

gyi faluban születtem, a csikorgó telek s az azokat átszövô mesék, tör-
ténetek világában, ahol a látható világ azért találkozik a láthatatlannal,
hogy az élet élhetô legyen. Egy ilyen Jákob-lajtorjáján le-föl járó személy
volt számomra édesanyám fônöke, a falu orvosa, minden hangot észle-
lô sztetoszkópjával, kis kalapácsával, amivel sehogyan sem értettem
mit ütöget, mit keresgél az emberek testében. De a tekintete, ahogy a
gyógyírt írta! Mintha mindent helyre tudna hozni, el tudna rendezni. Az
elsô öt évet Marosvásárhelyen tanultam, ahonnan tiltakozással és ka-
landvággyal a szívemben a budapesti egyetemre iratkoztam át. Jól bán-
tak velem, s idôközben nôvér lettem a „Lipót” hetes osztályán, Gaszner
tanár úrnál. Megismertem a „bolondokat”. Be kell látnom, megszerettem
ôket. Lehetett velük találkozni. Mindenki a maga történetét adta elô, s
várta a megváltást (ha még várta!), Így lettem pszichiáter.
Mi a szakterülete? 

– Az élet, az élet öröme. Azt megtalálni. Újra és újra. Azokkal, akik el-
jönnek hozzám. A hét négy napján a magánrendelômbe, egy nap a kór-
házi rendelôintézetbe, ahová azok a betegek is eljöhetnek ingyen, akik
a vizitdíjamat nem tudják kifizetni.
Ez igazán szép öntôl, de nemcsak rendel. Szabadidejében játszik.

– Tíz éve ismerkedtem meg a ma Magyarországon már több város-
ban is mûködô, rögtönzésen alapuló, playback színházzal. A felállás a
következô: egyik oldalon a színészek, a játékmester és a zenész, a má-
sik oldalon a nézôk. A kapcsolat közöttük az élmények, a történetek,
melyeket egy adott téma kapcsán a nézôk mesélnek el alkotótársként.
A játékmester közvetítésével a színészek a zenésszel együtt, akkor és
ott eljátsszák neki. Történetek a kihívásokról, lehetôségekrôl, szerelme-
inkrôl, fájdalmainkról, félelmekrôl és fontoskodásról, a reményrôl...
Jonathan Fox vezette be a mûfajt és az volt a vágya, hogy minden vá-
rosban legyen egy színház, ahol az emberek elmondhatják egymásnak
a velük megesetteket, és aztán láthatják ezeket a színpadon. Szép,
nem? És olyan életszerû: elôre megjósolhatatlan. És személyes. Mind-
annyian fôszereplôk, a saját életünkben. Együtt!
A színpadi rögtönzés az egyik legnehezebb mûfaj. Hogyan tudnak
amatôr létükre megbirkózni vele?

– Tudja, pszichiáterként is egy kicsit a Másik is vagyunk. Mindkettônk
lehetôsége ez! Persze a kliensé és a nézôé inkább. Azt is gondolom, aki
úgy megy fel a „színpadra”, hogy tudja: adni szeretne, nyerésre áll.

Egyébként ez csapatmunka, nem egyé-
ni megdicsôülés. Havonta két próbánk,
egy-két fellépésünk, évente több trénin-
günk és „táborunk” van, ahol a mûvészi
kifejezés eszközeit tanuljuk és fejleszt-
jük: a mozgást, a hangot. A hangoló-
dást. A testünkre, egymásra, a témára,
a nézôkre. Fellépünk itthon és külföldön
is, hát kell hozzá muníció.

Czirmai Ildikónak két lánya van.
A 17 éves Hanna a nézôtéren tap-
sol, a kisebbik Lili és párja András,
csapattagok. A családot összekötô
szenvedély a rögtönzés, a játék.
Ennyi elfoglaltság mellett jut
ideje más hobbira is? 

– Igen, 12 évig hegedültem. Idôn-
ként „elhúzom a nótámat”, idônként
a családtagjaimét is. Szeretünk a
természetbe „beleszakadni”. Leg-
utóbb egy hétig jártuk a csíki hava-
sokat gyalog, sátorral és medveri-
asztó biciklicsengôvel. Végül is elju-
tottunk a csíksomlyói Szûzanyához.
Mégpedig épségben!
Van olyan álma, amit szeretne
megvalósítani az életben? 

– Nem vagyok nagy tervek szö-
vôje, beérem a kisebbekkel is.
Mégis, ha valamire vágyom, az
hogy készüljön el, életem elsô iga-
zi otthona: egy általunk elképzelt
és megvalósított ház. Szeretném
Erdély embereinek történeteit hall-
gatni és játszani nekik. Velük. Aján-
dékba. Kívánom, hogy a családom
is megtiszteljen még sokáig, azzal
az örömmel, amit a közös mesélés
és a játék adni tud. Hogy az élet él-
hetô lehessen ...

Vámos Éva

Mindenki fôszereplô a saját életében
Amellett, hogy, az Erdélybôl áttelepült Czirmai Ildikó rendszeresen megtartja
napi rendelését egy újszerû színházi mûfaj, a playback színház színésze is. Ars
poeticája egyszerû és mindenki által követhetô: megtalálni az élet örömét. 
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A viktimológia témakö-
rével foglalkozó filmek
polcára újabb holland al-
kotást tehetünk fel.
Esther Rots – ô a rende-
zô, a forgatókönyvíró és
a producer egy személy-
ben – mozija olyan lélek-
tanulmány, mely elvezet
a poszttraumás stressz
nyomasztó világába.
Mindezt nem a direkt
kommunikáció eszközei-
vel tárja a nézôk elé, ha-
nem olyan mûvészi
szimbólumrendszert al-
kalmaz, mellyel a lélek
finomságai kitapintha-
tókká válnak akár a
bosszú brutalitásáról,
akár a menekülô félelem-
rôl legyen is szó.

Egyetlen nap alatt gyökeresen megválto-
zik a fiatal Marieke addigi, biztonságosnak
hitt élete. Szerelme szakít vele, mély letargi-
ába esik, s az így minden szempontból véd-
telen nôt erôszakos támadás éri amszterda-
mi lakásában. Az események hatására elme-
nekül a világ elôl, és egy vidéki, omladozó
házba költözik. Egyetlen kapcsolata a külvi-

lággal egy internetes barát, és a
telekszomszéd.

Marieke új háza megszemélye-
síti saját belsô világát – egy lerob-
bant, hideg, sötét kalyiba, melyben
folyton bujkálnia kell. A bejáratokat
módszeresen eltorlaszolja, az ab-
lakokat leragasztja. Mindezzel her-
metikusan zárja el magát a külvi-
lágtól. Megpróbálja élhetôvé tenni
a lelakott épületet, de rá kell jönnie,

ez egyedül nem fog menni. Ekkor sodor útjába a sors egy segítôkész szom-
szédot, aki látván Marieke kilátástalan helyzetét, felajánlja szolgálatait. A lány
tétován elfogadja, aztán mégis durván eltaszítja magától a jóakaró férfit, de
már másnap lelkifurdalása lesz. Ôrlôdik magában, mert vágyik a segítségé-
re, mégsem tudja elfogadni más
jelenlétét a házban. Egy segély-
kérô néma kiáltása ez, melyet
csak az igazán kihegyezett fül
hall meg. Miközben Marieke sa-
ját démonaival küzd, rátalál a
nyár. Vajon ez elég idô ahhoz,
hogy a férfi segítségével felújít-
sák, s otthonossá tegyék a há-
zat? Esetleg még jobban össze-
dôl az, amit idáig felépítettek? 

Rifka Lodeizen (Marieke) fantasztikus színészi alakítással viszi végig a nôi
karaktert, s habár sem ô, sem a rendezô nem kérte ki egyetlen lélek tudomá-
nyához értô szakember véleményét sem, mégis olyan ôszinte, s velôtrázó al-
kotást láthatunk, melyet sok diagnoszta megirigyelne. A mûvészi csodálatra
okot adó, egy-egy gyöngyszemként elgurított kameramegoldás akaratlanul is
lelki vonatkozású, Marieke érzelmeibe enged bepillantást. Intim közelségbe
hozza a fôszereplôt, akárcsak a zene helyett megjelenô zörejek, melyek a nô
gondolataiban kavargó hangokat interpretálják. A kép-zene-történet ilyen
mértékû összecsengése magával ragadja a nézôt. Saját bôrén keresztül érzi
az atmoszféra hideg, ideges lüktetését, és együtt keresi a kiutat a fôhôssel.

Nem véletlen, hogy „A bôrön is áthatol” címû holland filmdráma kapta meg
a 17. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál tízezer euró (csaknem hárommillió
forint) értékû fôdíját, a Hullámtörôk-díjat. Habár nem ez lett a magyar közön-
ség kedvence, mégis bízhatunk a mûvészi értékítéletben. Mert a mesteri
szinten vászonra vitt lélekelemzés manapság olyan kuriózumnak számít, me-
lyet egyetlen ínyenc sem hagyhat ki!

Scholtz Emília

A bôrön is áthatol
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– Ha tovább keres, azt találja,
hogy emellett civil szervezetekben
ténykedem, egészségpolitikával
foglalkozom, továbbá, hogy a köz-
igazgatásban is részt veszek, 15
éve én vagyok a váci fôorvos.
Akkor ne firtassuk a fontossági
sorrendet! Idôben, gondolom, a
zene volt az elsô.

– Valóban. Ezerkilencszázhet-
venkettôt írtunk. A gimnázium má-
sodikos osztályában volt egy fiú,
aki gitározott, s egy lány, akinek
tetszett a fiú, ezért beiratkozott a
Pozsonyi úton a zeneiskolába. Ne-
kem viszont a lány tetszett, hát
mentem utána gitározni. Én meg-
maradtam a zenénél, s ezt követô-
en évekig klasszikus gitárt, majd
dzsessz-gitározást tanultam, de
közben énekórákra is jártam.

Silling Tibor az orvosi egyetem
hallgatójaként sem hagyta abba a
zenélést, sôt: barátjával duót ala-
pított, majd tíz éven át volt aktív
tagja a Szélrózsa együttesnek. A
„menô” bandák közé kerültek, 87-
ben már nagylemezük jelent meg
a Hungarotonnál. Ez az akkori
technikai feltételek mellett hôsi
korszak volt, egy hetet kaptak pél-
dául a stúdióban, hogy elkészít-
hessék a felvételeket; nappal or-
vos volt, éjszakánként pedig az el-
sô bakelit lemezen dolgozott. A
Szélrózsa klubot alapított, renge-
teget koncertezett, még külföldre
is kijutottak. Azt mondja: ha akkor
teszem fel a kérdést, hogy mi az

elsô, talán a zenét nevezte volna
meg. Annál is inkább, mert Detre
Annamária színésznôvel nagysi-
kerû gyermekmûsort állítottak
össze, saját versekkel és saját
dallammal; nem nehéz kitalálni,
hogy muzsikusként sokkal jobban
keresett, mint kezdô orvosként.

„A Szélrózsa megszûnte után
az együttes egyik tagjával, Só-
lyom Tamással folytattuk a „vers-
zenélést”, megtanultunk pályázni,
Radnóti mûsorunkkal bejártuk Bu-
dapest sok iskoláját, irodalom órá-
kon léptünk fel”.

Aztán 1996-tól 2005-ig komoly
szünet jött, majd , élve azzal a ké-
pességével, hogy a színpadon ott-
honosan mozog és nincs mikro-
fonláza, elôadásokat kezdett tarta-
ni pszichiátriai kongresszusokon.
A zenének azonban nem mondott
búcsút. Egyszer „ráénekelt” egyik
volt muzsikus társának, Dara Vil-
mosnak a lemezére, s egy sikeres
kanadai turné után 2006-ban
megalapították a ma is mûködô
Strófa triót; az együttes mostaná-
ban többek között különféle zenei
fesztiválokon lép fel.
A zenélés, minden jel szerint, el-
választhatatlan az életétôl. Or-
vosként, pszichiáterként nem
használja fel a praxisában?

– A váci kórházban, ahol sok
éven át dolgoztam csináltunk ze-
neterápiás foglalkozásokat. Mos-
tanában a trióval összehoztunk
egy elôadást a szerelemrôl,

Zene

amelyben van vetítés és élô zené-
lés, s – csak látszólag – szembe-
kerül egymással az irodalom és a
tudomány. Egy másik ilyen mûso-
runk, ami most leköt minket, kicsit
filozófikusabb: a sorsról, az igaz-
ságosságról elmélkedünk, verse-
ket és dalokat is beleszôve.
Hogyan lehet mindezt bírni ener-
giával?

– Fiatalabb koromban elvállal-
tam a hétvégi és ünnepi ügyelete-
ket, s az ezért kapott szabadnap-
okon tudtam fellépni, meg mûszak
után, esténként... de ma már ez
nem megy ilyen intenzitással. A jó
kondihoz azonban bizonyára hoz-
zájárul, hogy rendszeresen spor-
toltam és sportolok, korcsolyáz-
tam, tollasoztam, rengeteget ke-
rékpároztam. Az utóbbi években a
tenisz és a sí a fô mozgásformám,
és hetente legalább egyszer
squash-ozom a feleségemmel és a
fiammal. 54 évesen két kiskorú
gyerekem is van, formában kell
tartani magam.

Csák Elemér

Zeneterápia gitárral és Szélrózsával...
Amikor rákattintottunk Silling Tibor nevére az internetes keresôben, az elsô
válasz az volt, hogy gitáros. Másodikként jött az, hogy pszichiáter, a szoron-
gásos betegségek és az alkoholfüggôség kezelôje. De vajon mi a harmadik? 



Rendezvény
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„Gyerünk, menjünk vendégségbe...”

Két izgalmas témát tüntet fel a
meghívó, úgymint Szirmai Imre:
Hogyan keletkezik és mire jó a rit-
mus az idegrendszerben?, máso-
dikként pedig Janka Zoltán:
Kogníció körözés kék fénnyel címû
elôadását. A harmadik fellépô a
Gereben együttes volt, akiknek rit-
musa-hangulata napokkal késôbb
is itt dobog bennem. Füredi János
professzor miután üléselnökként
megnyitotta az estet, egybôl „átad-
ta” a szót Gerebenéknek. „Kiment
a ház az ablakon, benne maradt a
vénasszony...” Mindnyájan ritmus-

ra mozgunk ülve. Hát, amikor meg-
tudom, hogy a citeránál Túry Fe-
renc a bulímia, az anorexia meste-
re, a Magatartástudományi Intézet
igazgató egyetemi tanára húzza,
mellette a nem kevésbé érdekes
Rácz Antal háziorvos. Harmadik
társuk Farkas Zoltán (Batyu), aki
az ütôshangszerekkel bánik úgy,
mint ahogy táncolni tud. Hiszen a
Harangozó Gyula-díjas koreográ-
fus, néptáncmûvész, bejárta már a
világ színpadait „táncolva”.

Szirmai professzor elkezdi elô-
adását: telnek, múlnak a percek,
de az algoritmus, valamint az EEG
összefüggései valahogy távolinak
tûnnek. Még a rengeteg táblázat
és kísérleti eredmények bemutatá-
sa után is. Aztán belekapaszko-
dom egy mondatba: „A látó és
mozgatórendszer össze van kap-
csolva.” A kivetítôn egy teszt ma-
gyarázata következik: zongoristák,
nem zongoristák és Parkinson-kór-
ban szenvedôk részvételével.
Csak az eredményt mondanám el:
a nem zongoristák és a Parkin-
sonosok egyformán teljesítettek.
Aztán bekúszott Bach, aki a
Wohltemperiertes Klaviert úgy írta

A Gereben zenekarnak nem lehet ellenállni. Ez derült ki a „Pszichiátria és ze-
ne” címû szimpóziumon. A Léleknevelés Alapítvány ezúttal a Margit-szigetre
invitálta vendégeit.

Rácz doktor ritmikus tapsolásra okítja a nézôket
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meg, hogy minden ujját használ-
nia kell az elôadónak, (nem vélet-
lenül). A mozgásra kifejtett hatás-
ban a ritmus uralkodik a dallam fe-
lett – hangzik a szentencia.

Janka Zoltán lép a mikrofonhoz.
Nem a rendôrségi kék fényrôl be-
szél: kék vonal, pupilla, fényreflex.
Egy biztos, hogy a kék fény javítja
az aktivitást, fokozza az ébersé-
get. (Mégiscsak van köze a rend-
ôrséghez!) A ritmusért a baloldali
félteke, a melódiáért a jobboldali
felel. A gyerekeknél a zenetanulás
segíti az agyfejlôdést. Egy szép
idézet: „A zene az érzelem gyors-
írása!”

Akkor halljuk a zenét. Mivel a
professzor úrtól elhangzott egy ki-
jelentés, miszerint a depresszió ki-
esés a ritmusból, Gerebenék egy
Szerotonin bluest adnak elô. Saját
szöveggel, szó van benne a de-
presszióról, az infúzióról, meg az
agresszióról.

Ettôl kezdve „játszik az egész
osztály”, ugyanis Gerebenék meg-
tapsoltatják a vendégeket. Nem
akárhogy, hisz a mindkét oldalnak
más-más ritmust kell eltapsolnia.

Valamennyiünkben felhalmozód-
nak a Szerotonin nevû boldogság-
hormonok és önfeledten tapso-
lunk, játszunk, úgy ahogy a zene-
kar csak akarja. Talán az ilyen fan-
tasztikusan jó kedvet árasztó ze-
nekart, receptre kellene felírni
minden örömtelen depressziós-
nak.

Bozsán Eta

Rendezvény



Az út elején

– Az tetszik legjobban a hivatásomban, hogy ez a leginkább emberköze-
li szakma, az orvosi szakmák között – mondja a Debreceni Debreceni
Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudomá-
nyi Karának pszichiáter rezidense. – Éppen ezért tartom abszurdnak azt a
helyzetet, hogy egy orvosnak, fôként egy kezdô orvosnak, aki kevesebb ru-
tinnal rendelkezik, mint egy idôsebb kolléga, tíz betegnél többel kelljen fog-
lalkoznia egy általános pszichiátriai osztályon. Ettôl pont a szakma esszen-
ciája vész el, sokkal inkább kapkodássá válik a munka, és rohamosan nô
a kiégés veszélye is. Eddigi élményeim alapján az ideális az, amikor egy-
szerre 4–8 betegem van, akikkel intenzíven tudok foglalkozni napi rendsze-

rességgel. Bár a mai magyar valóságban
tizenöt beteg szinte idillnek számít, már
ennél kisebb betegszámnál is gyakran
frusztrált, hogy az adminisztrációs terhek
és a rutinfeladatok mellett nincs elég idô
mindnyájukkal a bizalmi kapcsolat kiépí-
tésére, az érdemi munkára.
A családod mit szólt ahhoz, hogy a
pszichiátriát választottad?

– Támogattak, egyáltalán nem volt el-
lenséges a fogadtatás. Igaz, akadtak
olyan ismerôsök, akik megkérdezték:
„Pont pszichiáter?! Ha már orvos
akarsz lenni, miért nem valami rendes
szakmát választasz”? Egyébként nem
tapasztaltam, és a mai napig nem ta-
pasztalok semmiféle megbélyegzést.
Szerintem a pszichiátria nem egy rossz
választás, egy pszichiátriai szakvizsgá-
val színesek a lehetôségek, jól el lehet
boldogulni vele, fôleg külföldön. Hozzá-
teszem, én magam nem tudom elkép-
zelni, hogy tartósan letelepedjek egy
másik országban, noha néhány év alatt
meg lehetne keresni annyit, hogy éle-
tem hátralévô részében ne legyenek
anyagi gondjaim. Szerintem nagyon so-

kat számít az a kultúra, amelyben felnövünk, és hiába tud valaki beillesz-
kedni, idomulni a környezetéhez – egy idegen országban mindig idegen
marad. Azt viszont nem tartom kizártnak, hogy tapasztalatszerzés céljá-
ból kimenjek egy rövidebb idôre, mondjuk egy-két évre.
2007-ben végeztél, tehát elég fiatal vagy. Ez mennyire befolyásolja a
páciensek hozzáállását? Nem fordul elô, hogy bizalmatlanok veled?

– Dehogynem! A pálya elején a legtöbben szembesülünk ezzel – ki-
sebb-nagyobb mértékben, ez nyilván attól is függ, hogy ki hány évesnek
néz ki; engem általában fiatalabbnak saccolnak a koromnál. Egy-egy be-
teg felteszi a kérdést, hogyan is képzelem, hogy segíteni tudok, amikor jó-
val kevesebb élettapasztalattal rendelkezem, mint ô. Én ezt nem is taga-
dom, egész biztosan így van, sôt, a szakmai tapasztalatom is csupán két-
három év, de ha az ember kellô önismerettel van felvértezve, az bizony
nagyon sokat segít. A pszichés-mentális felkészítés egyik legfontosabb
eleme, hogy az ember tisztában legyen a saját értékeivel, és gyengéivel.
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Ákos nem szokott megsértôdni...

„Embereket megérteni, velük együtt rezdülni és ôket – érzéseikkel,
gondolataikkal együtt – megörökíteni. Sokan felfedezték már, hogy a
jó portré vagy riport legalább felerészben pszichológia. Sokszor ma-
gam is úgy érzem, a „lélekgyógyítás" és a fényképezés során ugyan-
azon készségeket használom” – olvashatjuk Ferencz Ákos honlapján,
aki már óvodás korában azt tervezte, hogy orvos lesz. Így is történt.
A fiatal pszichiáter munkáját és hobbiját, a fényképezést egyaránt
szívvel-lélekkel mûveli.



Ahhoz, hogy egy ilyen – elsô ránézésre
nem sok jóval kecsegtetô – helyzetet ke-
zelni tudjon, ne megsértôdjön és inadek-
vátan reagáljon, válaszokkal kell rendel-
keznie. Saját magával kapcsolatban, és
a konkrét szituációban egyaránt.
Nagyon tudatosnak tûnsz. Kíváncsi
vagyok, mi a véleményed a rezidens-
képzésrôl!

– Azt látom, amit az orvosképzésben
általában; hogy az oktatás egy alacso-
nyabb rendû prioritás, mint például a ku-
tatás. Ennek egyik következménye, hogy
a gyakorlati képzés- legyen az belgyó-
gyászat, pszichiátria, vagy bármi más –
csorbát szenved. Miközben a gyakorla-
tot töltjük, sokunknak támad olyan érzé-
se, hogy a bennünket oktató orvosnak, miután napközben ezer dolga van, és
a heti hatvanadik óráját dolgozza, már nincs elég ideje, szellemi, lelki kapaci-
tása arra, hogy szívvel-lélekkel tanítson. Érthetô, hogy így van, de nem jó.Tud-
juk, hogy a pszichiátrián, többek között azért is, mert olyan szakemberhiány
van, amilyen, elég nehéz az osztályokat mûködtetni, ott van a finanszírozás,
ami ugyancsak az életet nehezíti, és még ha támogató is a légkör, arra már
nem igazán jut energia, hogy felépítsék a képzést. Papíron megvannak a kö-
vetelmények, de ezek nem specifikusan a pszichiátriára, hanem általában a
szakképzésre vonatkoznak – nem csak nekünk, mindenkinek szólnak. A pszi-
chiátriai képzés elméleti részét komolyabban kellene venni.
Azt mondod, több, átgondoltabb képzés kell, ugyanakkor tudod, hogy
ennek megvalósítása finoman szólva nem könnyû feladat. Szerinted ho-
gyan lehet kitörni ebbôl az „ördögi körbôl”?

– Nem tudom. Tényleg intenzívebb oktatásra van szükség. Persze, az elô-
adásokon – a rezidensképzés ritka alkalmai során – nagyon jó és hasznos
dolgok hangzanak el, de ez azért messze nem elég. Ráadásul, a szakvizs-
ga-tételsorban van néhány megkerülhetetlen kérdés, amirôl a legtöbb helyen
egyáltalán nem esik szó – ilyen például, a személyiségfejlôdés, vagy a pszi-
choterápia. Akinek megadatik, hogy magánúton pótolja a „hézagokat”, az na-
gyon szerencsés, a többieknek marad a magolás. Nehéz kiutat találni, hiszen
egyfelôl több képzés kell, ugyanakkor ott a másik oldal; hogy a szakorvosok
rengeteget dolgoznak, sôt, nemcsak ôk, sokszor mi is örülünk annak, ha vég-
re pihenünk egy kicsit. Komoly erôfeszítés és nagyon lelkiismeretes mentali-
tás kell ahhoz, hogy valaki a szabadidejében is tanuljon. Pedig szükség len-
ne erre is – meg a lazításra is.
Ha már a lazítást emlegeted, mivel töltöd a szabadidôd?

– Nagy szerelmem a fényképezés. Már általános iskolás koromban érde-
kelt, késôbb, a gimnáziumi évek alatt komolyan elgondolkodtam azon, hogy
a fotózással kellene foglalkoznom. Otthon létrehoztam magamnak egy kis
„fotólabort”, és egyre több hazai, majd külföldi szakirodalmat olvastam, illet-
ve olvasok a mai napig. Az elsô felkérést a baráti körömbôl kaptam, egy ze-
nekarról készítettem koncertfotókat, azután 2008-ban két baráti pár megkért,
hogy én örökítsem meg az egybekelésüket – azóta öt esküvôn „vagyok túl”.
Végtelen mennyiségû tanulnivaló áll elôttem, ezért amikor idôm engedi,
igyekszem továbbképezni magam. Ha komolyan foglalkozom valamivel, azt
szeretném a tôlem telhetô legmagasabb szinten végezni – ez a pszichiátriá-
ra és a fotózásra egyaránt igaz.

Bulla Bianka
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Az út elején
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Hogyan telt a hat év, hiszen akko-
riban lépték át egy hároméves
szerzôdéssel a magyar-osztrák
határt, hogy majd Örebroban, az
Egyetemi Oktatókórház Pszichiát-
riai Klinikáján pszichiáterként ke-
ressék boldogulásukat? 

– Azt azért hozzátenném, hogy je-
lenleg, engedve a szívélyes invitálás-
nak másfél éve Halmstadban (Göte-
borg és Malmö között félúton), egy
tengerparti kisvárosban élünk és dol-
gozunk. Mi történt velünk? Megtanul-
tunk egy nyelvet, hogy segítô kap-
csolatot alakíthassunk ki a betegek-
kel, értekezzünk a kollégákkal, és
hogy egyáltalán elboldoguljunk a
mindennapokban. Nem volt könnyû,
és most sem az! De ma már vala-
hogy könnyebb helyére tenni azt a
mindennapos kudarcélményt, hogy
talán soha nem tudom azt és úgy el-
mondani svédül, ahogy magyarul, a
pszichiáterekre jellemzô furfangokkal
és csavarokkal meg tudnám oldani.
Ehhez talán az kellett, hogy az em-
ber megkösse a maga kompro-
misszumát a szerepével kapcsolatos
elvárásokkal, és megélje, hogy ez is
mûködik, így is lehet. Így aztán az el-
sô hónapok lelkesedése, ha le is tisz-
tult, de nem fogyott el, sôt a jobb
nyelvtudás biztonságot ad a szakmai
vitákban, érvelésben, például, ha
megpróbáljuk a magyar kezelési kul-
túrával úgymond javítani a svéd
rendszert. Az ilyen viták is más di-
menziót jeleznek. Magyar viszonyok
között elképzelhetetlen, hogy tilta-
koznunk kell, ha néha-néha megpró-
bálkoznak a pszichiátriai gondozók-
ban a rendelési idôk felett ôrködô tit-
kárnôk azzal, hogy a megállapodás
szerinti napi négy betegtalálkozás fe-
lett még valakinek idôt adjanak. Belá-
tom, gonosz dolog erre panaszkodni,
miközben otthon a gondozóban dol-
gozó kollégáknak nem ritka a napi
20–30 beteg sem. Mondanom sem
kell, hogy itt mindenkinek természe-
tes az idôpontra rendelés, egy elsô
interjúra 90 perc, egy kontrollra 60

perc a normaidô, adminisztrációval
együtt – általában délelôtt és délután
2-2 találkozást tervezünk. És akkor a
munkafeltételekrôl, bérekrôl ne is be-
széljünk.
Hogyan mûködik az ügyeleti rend-
szer? 

– Itt maximum havi 4 ügyeletet ad-
nak a szakorvosok, durván tehát he-
ti egy ügyelettel lehet számolni, eb-
bôl egy eshet hétvégére. Az itteni
rendszerben a szakorvos és az elsô
vonalban dolgozó nem-szakorvos is
otthon ügyel, akkor megy az osztály-
ra, ha hívják. A primér ügyeletes,
többnyire medikus vagy rezidens a
háttérben lévô szakorvosnak referál,
aki csak akkor megy be, ha feltétle-
nül kell. Minden egyes telefon, amit a
belsô szlengben egyszerûen és szó
szerint fordítva csak „zavarásnak”
neveznek, fél óra tényleges munka-
végzésként kerül regisztrálásra, ami
naptól és napszaktól függôen szo-
rozza fel az órabértôl függô ügyeleti
órabért. Ez például hétköznap éjféltôl
reggel 7-ig, illetve hétvégeken dupla-
szorzót jelent. Aztán az ember a vég-
elszámolásban választhat, hogy ezt
pénzben vagy szabadidôben, ezen
belül milyen arányban kéri. Vissza az
orvosszerephez, ami szintén más
egy kicsit. Itt alapvetôen azt várják az
pszichiátertôl, hogy diagnosztizáljon,
irányítsa, használja a rendszer erô-
forrásait (nôvérek, szociális munkás,
pszichológus, gyógytornász, munka-
terapeuta stb.), valamint rendelkez-
zen a gyógyszeres kezelésrôl, és
persze gyártson szakvéleményeket
táppénzrôl, rokkantosításról. Ebbôl
adódóan – és persze a már említett
nyelvi korlátokból – pszichoterápiás
gyakorlatunk szépen elsorvadni lát-
szik, és felerôsödött a farmakoterá-
piás vonal. A rendszer számára ter-
mészetes, ha valakinek „beszélgetôs
terápia” kell, akkor a pszichiáter to-
vább passzolja az ügyet valaki más-
nak. És ez nem azért van, mert a
pszichiáterek többsége nem szüle-
tett svéd... ez egy másik szerep az it-

Határon túl

Egy Svédországba „szakadt lélek”...

A történet úgy kezdô-
dött, hogy Szabó Péter
pszichiáter – aki a 
Pszichiátriai Szakmai
Kollégium Finanszírozá-
si Bizottságának vezetô-
je volt, korábban pedig
éveken át az MPT Etikai
bizottságának elnöke – a
szombathelyi egyetemi
kórházban egy szervezé-
si nézeteltérés után 
elvesztette állását. A
Magyar Orvosi Kamara
hirdetésére beadta 
pályázatát külföldi 
munkavállalásra. Két
nap múlva már vissza-
hívták, s alig egy hónap-
pal késôbb feleségével és
még három kollégájával
Svédországba repült,
hogy megnézzék, mit kí-
nálnak arrafelé...



teni munkamegosztásban. A napi
munka mellett bevonnak minket a
szakemberképzésbe, vagyis a há-
romhavonta érkezô medikuscso-
portok (4–6 fô) pszichiátriai felké-
szítésébe. Ez, nem tagadom, szá-
munkra a tanítva tanulást jelenti,
ahol a siker érdekében az össze-
gyûjtött háttéranyagokból power-
point elôadásokba tömörítve kezd
összeállni egy kerek pszichiátriai
oktatócsomag. Ezt a medikusok
megkapják elektronikus formában
is egy 2 GB-os pendrive-on. Emel-
lett felhasználva, az „egy kép ezer-
szer többet mond egy szónál”
mondást, alkalmazunk játékfilm
részleteket témánk illusztrálására,
amit meglepôdve, ám pozitívan fo-
gadnak.
Semmi sem hiányzik? 

– Nem véletlen, hogy álmaim-
ban gyakran találkozom kongresz-
szuson magyar kollégákkal, elôa-
dok – vagyis valami mégis hiány-
zik. Hiányzik az a közvetlen kap-
csolat a szakmai közélettel, az
elôadások, a szakmai vélemény-
formálás esélye, ahogy az otthon
volt, és meghatározta pályafutáso-

mat. Itt is rendszeresek azok a
kongresszusi utazási lehetôségek,
amiket a gyógyszeripar szponzo-
rál, így volt lehetôségem szemé-
lyes találkozásoknak örülni ma-
gyar barátaimmal a világ legkülön-
bözôbb részein Torontótól Isztam-
bulig. Van azonban egy lényeges
különbség! Az utazási költségek
50%-át itt a munkáltató állja, így
komolyabb beleszólása is van a
döntésekbe, másrészt az orvosi fi-
zetések lehetôvé teszik, hogy akár
egészében is kifizesse valaki a
részvételi díjat. Ebbôl következik,
hogy a svéd kollégák szét tudják
választani a turistautat és a kong-
resszust. Aki egy csoporttal részt
vesz mondjuk az ECNP-n, számít-
hat rá, hogy minden este a közös
vacsora elôtt egy órás csoport-
megbeszélés lesz arról, ki-mit lá-
tott-hallott, milyen tapasztalatokat
szerzett, ugyanígy a hazaérkezés-
kor az itthon maradó kollégák is el-
várják a beszámolót. Ezzel együtt
a munkáltató kötelezôen biztosítja
az évenkénti 2–4 továbbképzésen
való részvétel anyagi hátterét.”
Eldôlt már, meddig maradnak,
mi a terve a családnak?

– Hároméves szerzôdéssel jöt-
tünk ki, amibôl egy év múlva határ-
idô nélküli lett. Utóbbit választot-
tuk, tudtuk, hogy tovább mara-
dunk. (Szabó doktor felesége Ba-

logh Vera szintén pszichiáter – a
szerkesztô megjegyzése) Kihúz-
zuk a nyugdíjig. Tavaly ôsszel az
egész család megkapta a svéd ál-
lampolgárságot, azóta kettôs ál-
lampolgárok vagyunk. Csemeténk
kétnyelvû, a kollégák megjegyez-
ték, hogy akcentus nélkül beszéli
a „birodalmi svédet”, de bízhatunk
benne, hogy könnyen elsajátítja a
„hallandi” dialektust is. Halmstad-
ban a svédek „nyári városában” (itt
lakik a Roxette-s Per Gessle is) a
magasabb ingatlanárak mellett
sem gond két orvosi fizetésbôl
(természetesen bankhitellel) ker-
tes házat venni egy szociálisan
nem-hátrányos városrészben, és a
feltöltôdéshez elengedhetetlen téli
és nyári utazás sem lehetetlen. Jól
érezzük magunkat, és bár néha jó
lenne az elszakadt lelkeket anya-
nyelven foltozni”, mégis maradunk
Svédországban, szemben azokkal
a minden elismerést megérdemlô
barátainkkal, akik „kalandvágyból
otthon maradtak.”

Csák Elemér

23

Határon túl



Korunk jelenségei erôsen hason-
lítanak a hedonisták felfogásához,
akik a pillanatnyi örömet helyezték
minden elé, a múlt és jövôbeli gyö-
nyörök elé is. Manapság ugyanis az
instant igények diktálnak, azonnal
meggyógyulni, fájdalommentesíte-
ni, ha kövér fogyjon le, a pattanás
most múljon el, az éhességet,
szomjat még az utcán csillapítani. A
szexuális vágyat a pornóipar, a kí-
váncsiságot a valóvilág show elégí-
ti ki, az azonnali mámorhoz ott van-
nak a drogok, izmaink fejlôdéséhez
az anabolikus szteroidok. Az una-
lomtól való rettegés (horror vacui)
miatt állandóan szól valami, televí-
zió, mp3, rádió... otthon, áruház-
ban, étteremben. Ha nem sikerül az

instant vágyat kielégíteni, annak elbizonytalanodás, szorongás, depresz-
szió lesz a következménye, externalizáció esetén pedig querulancia, hi-
báztatás, pereskedés.

Ez a hozzáállás, a rögtön elérhetôség viszont leértékeli az élvezete-
ket, mert olyan mennyiségben kell, hogy rendelkezésre álljon, ami a mi-
nôséget elmossa, a fogyasztókat igénytelenné teszi.

Húsz éve Magyarországon azt sem lehetett tudni, hogy létezik jó bor.
Bor volt, szôlôbôl készült, de igénytelen, nagy mennyiségben termelt al-
koholtartalmú ital. Most már léteznek igényes, magas szintû technológi-
ai tudással elkészített igazi borok is, ám a piacot elöntik a hazug, boripa-
ri termékek. Jönnek bel- és külföldrôl tömegével azok az olcsó ipari bo-
rok, amelyek ugyan szôlôbôl készülnek, de bizonyos kémiai metódusok
segítségével olyanná teszik ôket, mintha jó borok lennének. 326 féle
adalékanyag engedélyezett a borkészítésnél. Mesterséges csersavtól
kezdve füstölt faforgácson keresztül a színanyagokig számtalan anyag-
gal próbálják feljavítani az italt. A cél: többnek mutassa magát, mint
amennyit ér. Más esetben a gyárilag tenyésztett erjesztôgombák miatt
válnak egyen ízûvé a borok. (Eredetileg a levegôben terjengô gombák
kell, hogy elindítsák az erjedést, ám ezek lassabban dolgoznak, kevés-
bé lehet programozni hatásukat.) A legrosszabb nem is ez a fajta ipari
bor, hanem a szôlôt sem látott kannás hamisítvány, ami országunkban a
borforgalom 30%-át teszi ki.

Menekülvén az ipari beavatkozástól, örömmel kóstolok egyszerû bo-
rokat is. Minap egy palack 2005-ös Merlot bontottam Vas megyébôl. A
Szombathelytôl húsz kilométerre lévô faluból egy Szax Béla nevû pa-
rasztember termelte. Hatvan év körüli köpcös ember, s bár egész életé-
ben bort készített – elsôsorban saját magának –, de ez élete második
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A bor szimpóziuma

Ízek-illatok

A bor organoleptikus élményt ad, azaz minden érzékszervünk egyszerre érzi.
Megcsodáljuk a színét, koccintásnál a hangját, meghatározó szerepe van az illa-
tának, s sokszor behunyt szemmel próbáljuk azonosítani az ízeket, egyenként
felfedezve és hasonlítgatva ôket más, ismert gyümölcsökhöz, ételekhez. Követ-
kezzék a bor dicsérete Haraszti Lászlótól. 
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Ízek-illatok

palackozása. Az elsôre 2003-ban egy barátommal beszéltük rá.
Ôszinte parasztbor, minden rafináltság nélkül, primitív szôlôzama-
tok jönnek elô belôle, ilyennel csak az találkozik, aki lemegy falura
és ott, a pincében kóstolgat gazdákkal, akiket senki sem ismer a fa-
lu határán kívül. Nem is bánják ezt, ôk sem akarnak nagyon máso-
kat megismerni, jól elvannak. A borban talán fellelhetô egy kis di-
rekt termô beütés is, de ez külön bájt kölcsönöz neki. A borfogyasz-
tás céljai közül maradjunk az élvezetnél.

Az élvezeti eszközök: olyan anyagok, amelyek nem kizárólag a test
állományának építésére, vagy energiaveszteségének pótlására szol-
gálnak, hanem életmûködésünket kedvezôen befolyásolják, közérze-
tünket javítják. E megfogalmazás körülírja a katalizátor szerepét. A ka-
talizátor nem vesz részt a kémiai reakciókban, de jelenléte meggyor-
sítja azok lezajlását.

Életmûködéseink kedvezô befolyásolásának megvan a biológiai út-
ja (pszicho-immunológia, endorfinok stb.), ám a fô kérdés az, hogy tu-
dunk-e élni azzal a lehetôséggel, amit ez a katalizátor nyújthat. A ka-
talizátoros autó kevesebbet fogyaszt, környezetét kevésbé szennyezi.

Lehet-e párhuzamot vonni, miszerint az élvezeti örömökkel élni
tudó emberek kevesebb energiát pazarolnak, s környezetüket ke-
vésbé szennyezik? Aki tud örülni az életnek, aki el tudja engedni
magát, arra igenis igaz ez az állítás. Az ilyen emberek nem görcsö-
sek az állandó feszültségtôl, a szorongás nem bénítja ôket, s csa-
ládjukkal, barátaikkal is toleránsabbak.

A bor élôlény. Van fiatalsága, érett, s öregkora. Tud tüzes lenni,
bársonyosan gömbölyû – mint egy nôi váll –, fûszeres, összetett,
könnyed, kacér. S miközben iszogatom, lehet sovánka, telt vagy tes-
tes, mikor melyikhez van hangulatom, mégsem csalom meg közben
az egyiket a másikkal... Szinte nincs olyan emberi jelzô, amelyet a
borra ne használnának.

A görögök a szimpóziumok (ami az étkezést követô poharazást je-
lenti) alkalmával elôször megválasztották a Symposiarchost, a veze-
tôt. Ô határozta meg a bor hígításának arányát, hogy ki hány pohár-
ral köteles inni, mikortól igyanak színbort, merre haladjon a társalgás
iránya, hisz nem egyszer tárgyaltak ilyenkor tudományos, különösen
bölcseleti kérdéseket – ahogy megismertük Platon, Xenophon mû-
vein keresztül. A rómaiak Arbiter Bibendinek hívták ezt a személyt,
aki meghatározta a mértéket (ez vezetett az etika kifejlôdéséhez is).
A borivás tehát nem felelôtlen tevékenység. A szimpóziumokon nem
csak akadémikus társalgás folyt. Megfordultak ott fizetett táncosok,
táncosnôk, csepûrágók, dalnokok segítették a társas énekek elôadá-
sát. Jól érezték magukat az ott lévôk.

A bort használhatjuk ellazulásra, gondûzésre (fájdalomcsillapí-
tás), kommunikációs eszközként, mert a bor közelebb hozza az
embereket, feloldja a határokat, idegenekkel is szívesen beszélget-
ni kezdünk; duzzasztja az érzelmeket nyílnak a gátak, nyílnak a virágok.
Hozhat a bor mámort is, elvarázsolt világba kerülsz, ahol minden kicsit
más. Omar Khajjám XI. században élt perzsa költô, matematikus, négy-
soros verseit (a rubayat-k) százával szentelte a bornak. Egy a sok kö-
zül, Szabó Lôrinc fordításában:

Bölcs tobzódás szökött szívembe; lásd:
Új asszony hoz házamba új varázst;
A vén, meddô Észt elhagyom, hogy a
Szôlô lányával kössek újra nászt.



Elismerés

Hat éve mûködik Magyarországon
a Superbrands program, 2008-ban
indult útjára a nemzetközi piacon már

évek óta meghatározó Business
Superbrands program, amely a ma-
gyarországi cégek, illetve márkák
legkiválóbbjait mutatja be. A bizott-
ság évrôl évre az üzleti élet kiválósá-
gainak ítéli oda a kitüntetô címet. A
Brand Council egyébként független
szervezet, amely 1995-ben Nagy-

Britanniában jött létre és ma már vi-
lágszerte 82 országban mûködik.
Ahogyan ismertetôjében írja: „A Bu-
siness Superbrand az a márka,
amely saját területén kitûnô hírnevet
szerzett. A márkához kapcsolt érté-
kek olyan érzelmi és/vagy kézzelfog-
ható elônyöket nyújtanak, amelyeket
az üzleti szféra szereplôi elvárnak,
elismernek, és amiért megbíznak
benne. Egy Business Superbrand a
minôséget, megbízhatóságot és ki-
válóságot képviseli.”

Az EGIS 2008, 2009 után 2010-
ben is kiérdemelte a márkák verse-
nyében a Business Superbrands dí-
jat. Az elismerésre sem pályázni,
sem jelentkezni nem lehet, a jelöltek
listájára a zsûri javasolja a cégeket
és márkákat, és a bírálók saját ta-
pasztalatuk és szaktudásuk alapján
ítélik oda a díjat. Az EGIS márka
mostantól egy évig ismét viselheti a
Business Superbrands jelet, amely
az üzleti életben a minôséget, a kivá-
lóságot jelképezi. Nevünk egy újabb
rangos elismeréssel forrott össze: a
Business Superbrands-szel az üzleti
megbízhatóságot, a márka erejét, a
cég értékrendjét, és társadalmi sze-
repvállalását ismerték el.

Cégünk kutatás-fejlesztési, az in-
novációs tevékenységét innovációs
díjaink fémjelzik, generikus fejleszté-
sû készítményeinkért hat alkalommal
kaptunk Innovációs Díjat, egy gyógy-
szerünk pedig elnyerte az Év gyógy-
szere kitüntetô címet. A Progress
Research 2005-ben, 2006-ban,
2008-ban és 2009-ben készült felmé-
rése során a megkérdezett orvosok
az EGIS-t választották az év gyógy-
szervállalatának, a legtekintélye-
sebb, legjobb hírû és leginkább eti-
kus vállalatnak a kardiovaszkuláris
termékek gyártói közül.

Harmadszor is Business Superbrands
az EGIS
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Az idén harmadik alkalommal ítélte oda a 18 tagú, független szakemberekbôl álló
zsûri a Business Superbrands díjat, az EGIS márka pedig harmadszor nyerte el a
kiválóságot elismerô megkülönböztetô jelzést.
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Elismerés

A Business Superbrands cím
újabb igazolása annak, hogy elkö-
telezettségünk a kutatás-fejlesz-
tés, az innováció, a minôség és
megbízhatóság mellett a független
értékelôk szerint is elismerésre
méltó.

Hagyományaink gazdagok: kö-
zel száz éve mûködünk Magyaror-
szágon, jogelôdünknél nyolcvan
évvel ezelôtt kezdôdött a felfedezô
kutatás. Bevételünk arányában ma
már mi fordítjuk a harmadik legna-

gyobb összeget kutatás-fejlesz-
tésre a közép-kelet-európai régió
összes iparvállalata közül, a hazai
gyógyszeripar egyik legnagyobb
exportôrévé váltunk, az elmúlt év-
tizedekben kiépített vállalatcso-
portunk révén külföldön is elis-
mertté vált az EGIS márkanév. A
jól ismert EGIS-logó mellé odake-
rült a Business Superbrand 2010
logó is.

Bôvebben honlapunkon tájé-
kozódhatnak: www.egismed.hu

2010 májusában indult útjára az Egis egészségügyi szakembe-
reknek szóló honlapja az Egismed. A portálon nyolc szakterületen
(hipertónia, kardiológia, diabetológia, gasztroenterológia, pszichi-
átria, neurológia és klinika onkológia) olvashatnak érdekes szak-
mai információkat. A honlapon megtalálható az Egis gyógyszerei-
nek részletes leírása, klub-rendezvényeink anyagai, beszámoló or-
szágos egészségügyi projektjeinkrôl, és természetesen a Lélek-
emelô és a beKopogtató eddig megjelent számai. Regisztrált tag-
jainknak havonta hírlevelet küldünk.

Éljenek Önök is a lehetôséggel és regisztráljanak honlapunkon!
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