
Kamara az orvosellenes hangulatról

Tüdőrákot, fényadással?
Az orvos legyen foldonjáró em ber, m ondja B aradnay  G yula 

sebeszprofesszor, s szavai szöget ü tnek a  fejem be. No persze csak 
képletesen szólva, teszem hozzá szintúgy m agam ban, tekintettel a 
hírneves ta n á r  sebészeti ism ereteire. Mégis, milyen igaz: álm odók- 
nak ott van megannyi em bertársunk , aki orvoslásra ad ta  a  fejet, 
m aradjon a göröngyös altalajon.

Baradnay prof. január 1-jétől az or
szágosan hivatalba lépett Orvos Kama
ra megyei elnöke is, tehát áttekintése 
van megyénk orvosi helyzetéiül.
•  Professzor úr, miben áll az Orvos 
Kamara országos szervezetének ki
épülése, mi ennek a jelentősége?
•  Nagyon általánosan szólva tavaly 

késő ősszel átalakult egyesületi szer
vezetből köztestüleü szervezetté, ami 
jóval többet jelent, mint puszta jogi 
formaság. Eddig a kamara nem ren
delkezett különösebb hatalmi jogo
sítványokkal, de mostantól megkeriil- 
hetetlenné vált m inden, orvosokat

érintő kérdésben. A minisztérium
mal és a társadalombiztosítóval 
partneri viszonyba került, mint 
fontos érdekvédelm i, érdekérvé
nyesítő intézmény.
•  Csak a rend kedvéért ismét: ez az 
orvosok számára nem választható, ha
nem kötelező tagságú intézmény?

•  Igen. Mondhatni a német, osztrák 
kamara van előttünk példakánt, ahol 
az orvos, aki nem tagjuk — nem prak
tizálhat. Nincs vita, nem egyéni mér
legelés kérdése, hogy valaki orvosként 
tag óhajt-e lenni vagy sem? És ez nem 
is a demokratikus jogok megsértése, 
hiszen érdekvédelem és betegvéde
lem! Amennyiben ugyanis a beteg 
egészsége fontos, gyógyulása végett 
megy orvoshoz, úgy neki is érdeke a 
szakszerűség, mellyel kezelik. Erre 
felügyel a kamara.
•  Aligha kérdezek könnyűt, ha a külföld

ről ideszármazott orvosok iránt érdeklő
döm. Mit tud tenni ügyükben a kamara?
•  Úgy is kérdezhetné, mit tud tenni 

a hazai orvosok ügyében? Ugyanis 
a külföldről idekerültek vagy sosem 
voltak magyar állampolgárok vagy 
olyan nem zetiségi magyarok, akik 
itt akarnak dolgozni. Ez idáig érthe

tő, csak hogy a magyar orvosegye
temek részéről is erős túlképzés fo
lyik, ezért az orvos-munkanélküli
ség úgy 10 ezres nagyságban itt 
sompolyog a kertek alatt! Természe
tesen elsődlegesen a fővárosban. 
Mégis: a betelepültek magyarok, itt 
élnek, ide nősültek, gyermekeik van
nak, s mi a legfőbb, itt akarnak dol
gozni továbbra is. M árpedig a ka
mara, akinek megváltozott helyze
téből adódóan nem ad működési en
gedélyt, az nem maradhat itt.
•  Őszintén szólva ez azért némileg el

lentmondásos helyzet. A z orvosok

ugyanúgy sírnak és panaszosak, mint 
szinte minden szakma. Akkor mégis mi 
vonzza hozzánk a külföldről is az or
vosokat? Csak nem a jővedelem?
•  Ha idegen állampolgárokra gondo
lunk, akkor a válasz egyértelműen igen. 
Az ok nagyon egyszerű: Magyarorszá
gon orvosnak lenni még mindig biz

tonságos foglalkozás, biztos kenyér. 
Ugyan ma már hazánkban a kapitaliz
must építjük, mint minap egy vezetőnk 
a képernyőről közhírré tette, majdhogy
nem úgy hallottam: lerakjuk a kapita
lizmus alapjait. Tehát ennek ellenére 
ma orvosnak lenni meglehetősen kis 
darab kenyeret jelent havonta, már a 
közvélemény tévképzeteihez viszonyít
va, de —  az biztos. Mondom ezt a fe
nyegető munkanélküliség előtt. És kü
lönben is, ki-ki a maga szerencséjének 
kovácsa. Különösen az a része házi
orvosainknak, akik magánvállalkozók 
lettek...
•  Lerágott csont, mégis: tapasztalata sze
rint hogyan állunk hálapénz dolgában?
•  Megítélésem szerint nemigen jellem
ző. Az emberek erőteljes ütemben szegé
nyednek, továbbá bevezettük a kártya
rendszert Aki odavitte kártyáját ahová, 
az tudja nagyon jól, hogy az ő ellátása 
arányában részesül orvosa a javadal
mazásból N on  akar adni „csak úgy”...
•  Professzor úr említette az orvosi 
magánvállalkozásokat. Rájuk mi mó
don terjed ki a kamara felügyelete?
•  Nehéz kérdés, m ert ez jelenleg 

nincs tételesen szabályozva. Ugyan
akkor szakmai színvonaluk folyama
tos ellenőrzése éppen a betegek érde
kében elengedheteüen feladatunk. Jól
lehet ezek a vállalkozások mind szer
vezetileg, mind szakmailag függetle
nek az egészségügyi intézményektől. 
Ezért tisztázandó kérdés, a megyei 
szakfőorvos mennyiben felelős azért, 
mi folyik egy magánrendelőben, a me
gye másik végében. Kidolgozatlan, 
milyen ellenőrzési jogköre van, illet
ve milyen ellenőrzés kötelező a  felet
tes szervnek? Nem titok, Budapesten 
számos pör folyik orvosok ellen, im
morális kalózkodás, idegen szóval 
malpractice végett. Ezek többnyire se

bészeti beavatkozások, úgynevezett 
egynapos határidejű orvosi tevékeny
ségek.
•  Az Orvos Kamara nem egyedüli az 

embergyógyászat terén. Ilyen a nem
rég alakult Természetgyógyász Kama
ra is. Van-e érdemi kapcsolat közöt
tük?
•  Külön kell választani azon termé
szetgyógyászokat, akinek van orvosi 
diplomájuk, azoktól, akiknek ilyen vég
zettségük nincs. Szerintünk nekünk 
csak azokkal kell foglalkoznunk, akik
nek ilyen diplomájuk van. Ami a  két 
kamara viszonyát illeti, nem jutott 
nyugvópontra számos kérdés közöttük. 
Megítélésünk szerint számos olyan 
mozzanat jellemzi némelykor a termé
szetgyógyászok munkáját, amely a 
gyógyítás és a kunrzslás határmezsgyé
jén imbolyog. A Természetgyógyász 
Kamara dolga a kuruzslást saját hatás
körén belül kizárni. Egyértelmű, nem 
fogadhatjuk el, hogy a tüdőrákot tea- 
füvekkel és fényadással szüntessék 
meg, mert ez kumzslás. Ráadásul ha
tározottan érződik egy orvosellenes tár
sadalmi hangulat, amely nem könnyíti 
a dolgunk. Ha még egyesek a sztrájkol 
is fölemlegetik, akkor végképp bezá
rul a kör, ellenszenvesekké leszünk so
kak szemében.
•  Professzor úr, újabban egy rendkí
vül érdekes, tilalmas téma is felbuk
kant mifelénk, a  kegyes halál, az  
euthanázia. Mi a  véleménye?
•  Egyéni véleményem: a Híppok- 

ratész által megalkotott aranyszabályt 
érvénytelennek, esküjét korszerűtlen
nek mondani nem szabad. Az alap
elv, hogy ne ártson orvosa betegének, 
ma is alapelv. Az euthanázia aktív, te
hát cselekvő változata azonban már- 
már gyilkosság, tehát nem az orvosi 
hivatás körén belüli jelenség. A 
passzív euthanáziára viszont azt mon
dani, hogy nem gyakoroljuk —  fari
zeus képmutatás. Létezik, bár nagyon 
kényes területe életünknek. De ha az 
orvos megfelelő hivatástudattal ren
delkezik, szakmai tájékozottsággal, 
akkor nem lehet megoldhatatlan lel
kiismereti probléma betegén segíteni. 
Például a kezelést felfüggeszteni vagy 
átalakítani tüneti kezeléssé —  amikor 
annak ideje elérkezett. Akkor, amikor 
betegének egyetlen módon használ
hat: a végső szenvedések enyhítésé
vel, megszüntetésével...

(tráser)

Baka István

A Carm en- 
dalokból

Ó, Carmen! Ha kimondtam a 
Neved, mely nemcsak szó, de élet 
S halál esszenciája, — ma 
Tudom m ár: az volt az ítélet,

S nem a hóhérkötél, melyen 
Kilengem holnap dallamát vad 
Nevednek: Carmen, Carmenéin 
S azt is, hogy áidlak, 
áld lak. áldiak.

A földre csöppen majd magom, 
Ha végsőt rándulok, s alóla 
Kikéi és fölsír magzatom,
A magzatunk: a mandragóra.

Halott vagy és halott leszek;
De ő  igézetével áthat 
Mindent, s a  földiek felett 
Uralkodik: kaján varázslat

Ó, hogyha akkor, akkor én,
S te is, te is, ha mind a  ketten... 
Aréna-létünk bűvkörén 
Belül te, cn kívül rekedtem.

V adszőlő
Arszenyij T arkovszkij 

emlékének
M int házfalat a vadszőlő, befut 
És összetart az emlékezetem; 
Vagyok, m ert voltam, 
s ennyi épp elég —
Akkor nyitom  
ha becsukom szem em

H a kifele bezárul minden Út,
Itt k g b d ü l lesz tágasabb a tér: 
Puszták, hegyek, mdyekn.' úgy honé 
A menny, mint kozmikus tapuirvcL

Kdkúi a  Nap s lenynprik, városok 
Sülét utcám árnyak kóborotok: 
Mind ianeris, és náluk, aki á ,
Nem áőhb és nem hokábhak a holtak.

Ki megszólított egykor, m ár örök 
Megszólítás és ifjúság marad.
Míg össze nem roppannak falaim 
Vadszőlö-terhű éveim a la tt

K órházi m űvcseállom ás

F atal nő gyalogol a buszmegállótól az ér
kező szürkületben, a  vakdülő elején, ahol 

délnek menet hirtelen elfogynak a tanyák. A 
buszt már a jó szem sem látja: szuszogva, han
gosan zakatol tovább, a Baja felé vezető mű
úton. Itt, a vakdűlőn, Kormos-Galibáék háza az 
utolsó, kicsit megroggyant tetővel, az épülethez 
ragasztott istállóval, ahová most hajtja be Mán, 
az özvegy, az ajtónál tülekedő birkákat.

A fiatal nő ide igyekszik, lefelé már nincs 
9 több ház, egészen a Gazdaság majorjáig. M án 
| jön eléje az udvarról, törli a kezét a ruhájához, 
| még szorongatja a vastag madzagból font os- 
j tort, amellyel behajtotta a birkákat.

Molnár György

Nagymamák, 
anyák, unokák

—  Jó estét!
—  Jó estét!
—  Galibáikat keresem!
—  Azok vénánk! —  Mari özvegyként is úgy 

beszél, mintha többen lennének, mintha élne 
az ura.

Az érkező közelebb lép, nyújtja a kezét.
—  Én a menye vagyok! A Kati!
—  Kicsoda... maga?...
—  A menye! A Kati!
Márinak sápadtra vált az arca, aztán pirosra. 
—  Neköm nincs mönyem!.. Nem tudok róla!... 
A meny is elpirul kicsit, tartogatja a táskáját. 
—  Pedig az vagyok!
Mán kemény asszony, itt, a tanyán, kemény

nek kell lenni asszonynak, embernek.
—  A gyerök nem írta! Igaz, semmit sem írt!
— Nem?
—  Nem hát!... Pedig lőtt vóna ideje... mán 

idáig!
Nem mozdul, a menye sem lép közelebb, 

egyetlen lépést.

—  Három évig nem jutott eszibe... hogy van t 
anyja?

—  Nem tudom! Én ezt nem tudom!
—  Én mög tudom, sajnos...! Csak emönt, oszt j 

azt se mondta, Isten áldjon!... Mög azuta se! —  j 
elfelhőzik a homloka, megtörli szemeit a köté- \ 
nye sarkával.

-— Feri engem küldött! Azt mondta, jöjjek el 
magához!

—  Jól tötte! De hát ü..?
—  Most nem jöhet! Azt mondta, én menjek 

elsőnek!
Kifogytak a beszédből, a meny kívülről áll, a 

kapu előtt, Mári belülről.
—  Aztán?... Hunnan tudjam, hogy .. maga a í 

mönyem?
—  Honnan? Hát... nem esküdtünk meg híva- [ 

talosan, igaz... de nézze!
Fényképet tart Mári elé, csöppnyi gyerek néz 

a fényképről.
—  Az unokája!
—  Az unokám?
—  Az bizony! A Gabi!
Mintha a fia nézna a képről, húszegynéhány 

évvel ezelőtt.
Bámulja a képet, a baba szemeit, a  füleket, 

éppen olyan elállóak, mint az uráé voltak, meg 
a Ferié.

—  Ejnye mán!.. Ez a kisgyerek!... A fekete 
szömeivel!.. Szakasztott Feri!...

Visszaadja a fényképet, elszégyelli magát.
—  Aztán?... Hun laktok? ... Mert azt se tu

dom.
—  Dorozsmán! Közel a Városhoz!
—  Milyen házban?
—  Lakásunk van! Igaz, egyszobás!
—  IstenömL. —  Mári hátrál, nyitja a kiskaput 

—  Én mög itt értetlenködök, várakoztatlak...! Gye
re mán beljebb!... Mindjárt csinálok egy kis va
csorát!

Indulnak a házba: nagymama, anya, az uno
ka fényképe, elálló fülekkel, m int a nagya
páé, aki tíz éve hagyta itt a tanyát, de ahová 
m ajd nem sokára kilátogat az unoka, 
Dorozsmáról. Nem, nem kell félteni a vilá
got, amíg tanyák, nagyanyák lesznek, meg fe
kete szemű, elálló fülü unokák.
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