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Előszó 
 

„De midőn az öccse épen megrohanja, 
Elsikoltja magát s közéjük fut anyja, 
Testével takarja Györgyöt és úgy védi, 
Pedig nem is Györgyöt, hanem Miklóst 
félti.” 

 
Olvasva ezt a különös kis művet, rövid írások, beszédek, tiltakozások, levelek, tanulmányok 
gyűjteményét, hirtelen Arany Jánosnak a Toldiban írt szépséges sorai ötlöttek belém. Az 
orvosi hivatáson belül a legmagasztosabbat, az általános orvosok (más néven családorvosok, 
háziorvosok) hivatását, küldetését, életét védelmezi Szász István Tas ebben a kis könyvben.   
Pedig valójában nem is ezeket az orvosokat, hanem valami különös, szerető aggodalommal a 
nemzetet, a magyarságot félti. Minden egyes írására és így az egész könyvre a 
legmeghatározóbb jelző, hogy hiteles! Úgy is lehet mondani, Szász István Tas a „testével 
takarja”, a saját hivatásának példamutató betöltésével, a közel 50 éves családorvosi 
munkásságával és írásainak beláthatatlan sokaságával védelmezi hitelesen (!) a magyar 
egészségügyet, pontosabban az emberekhez legközelebb álló, velük élő, a sorsukban osztozó 
családorvosok ügyét. Lehetne időrendi sorrendben vagy témákat kiválasztva az egyes 
írásokból idézni, ahogyan ezt az előszó írására felkértek általában teszik, de én itt most nem 
ezt teszem. Amúgy a szerző - egész zseniálisan, pont úgy, ahogy a tudományos közlemények 
befejezésére íratlan szabály („Tell them, what you have already told them” - Mondd el, amit 
már elmondtál) - nem „Összefoglalás”, hanem „Búcsú a fegyverektől” cím alatt sorrendben 
röviden mindent felsorol. Így felesleges ismétlés is lenne részemről idézeteket írni. Ha 
tenném, csak annak bizonygatása lenne, hogy a kéziratot alaposan elolvastam, amit amúgy 
valóban meg is tettem, mégpedig nagy élvezettel és gyönyörűséggel.  

Sokkal inkább néhány mondatot írok arról, ami ebben a műben is és azokban is, amiket 
Szász István Tas sok-sok írása közül elolvashattam, de talán helyesebb úgy fogalmaznom, 
hogy ami az egész életművén átviláglik, a hazaszeretetéről, a nemzetféltéséről írnék. Aki a 
betegekkel foglalkozik, aki köztük él és elég őszinte magához, sőt még elég bátor is, hogy az 
igazságban éljen – ilyen ember Szász István Tas – megvallja, mindenkivel tudatja a lényeget, 
azt, hogy az emberi személyhez és ahhoz, amibe beágyazódik, a nemzetéhez, TITOK (!), 
MISZTÉRIUM (!) tartozik. Ezt, a lényegünkhöz, személyvoltunkhoz tartozó legfőbb 
igazságot, misztériumot John Henry Newman (1801-1890) az anglikán püspökből lett 
bíboros, akit XVI. Benedek pápa 2010-ben boldoggá avatott, így határozta meg: „Van két 
abszolút, s szembeszökően magától értetődő létező, én és az én Teremtőm”. Tehát van 
Küldőnk (Teremtőnk)! Ezért minden kétséget, minden tudományosnak tettetett hamiskodást 
(l. evolúciós fajelmélet) kizáróan, van küldetésünk, személyes küldetésünk és mivel a 
személyvoltunkhoz tartozó misztérium összekapcsolt a nemzetünk misztériumával, a 
személyes küldetésünkön túl a nemzetünknek, a magyar nemzetnek is van küldetése. 
(Természetesen nemcsak nekünk, hanem minden emberi személynek, minden más nemzetnek 
is van küldetése!) A keresztény Európa védelmezése, megmentése a mi nemzeti küldetésünk, 
vallja nagyszerű bátorsággal Szász István Tas. A múltra, az eltelt évezredre vonatkozóan nem 
kell ezt külön bizonygatni, de csatlakozhatunk-e ahhoz az állításához, hogy ma is a keresztény 
Európa újraélesztése, védelme a magyarság küldetése? Meggyőződöttséggel állítom, 
csatlakozhatnak – én is csatlakozom – Szász István Tashoz, hiszen itt lett a legnagyobb a baj. 
Mi magyarok lettünk a 3. évezred kezdetére a leginkább bajba jutott nép, nemzet Európában, 
de valószínűleg az egész világon. Az önpusztítás, a magzatgyilkolás, az öngyilkosságok, az 
általános elszennyezettség itt, ebben az egyharmadára csonkított országban, Magyarországon 
a legpusztítóbb. Szent Pál intelme azonban örökérvényű: „ahol a legnagyobb a baj, ott árad ki 
a kegyelem”. A kegyelem kiáradása ugyanis, hogy itt fogalmazódik meg leghangosabban, 
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egyre hangosabban az „így nem mehet tovább!” kiáltás. És nem is fog! Vége a 
kizsákmányolásnak, az életellenes zsarnokságnak, a „halál civilizációnak”, mert a fenntartója, 
az igazságtalanul kirabolt fosszilis szén elfogy, sőt, mondhatni lényegileg már el is fogyott. 
Egy új világrend jön el! Kell, hogy eljöjjön! Ez az új világrend a „gyógyítás világrendje” lesz, 
nem lehet más! A gyógyítás mindenkor 3 pillérű emberi cselekedet. Az első pillér a „tudni”, 
ismerni az igazságot, a számunkra megismerhető teljes igazságot. A második a „hinni”. A 
hiten keresztül kapjuk az erőt, az energiát minden gyógyításhoz, az új világrendhez is. A 
harmadik a „tenni”. Szeretetbe ágyazottan késedelem nélkül cselekedni. Tehát felértékelődik 
az orvosi hivatás, mert a jövőben, minden korábbinál fokozottabban az orvosoknak az egyes 
betegek gyógyításán túl a nemzet gyógyítására, sőt az egész emberiség gyógyítására is 
útmutatónak, vezérlő útmutatónak kell lenniük. 

Biztatok mindenkit, hogy olvassa el ezt a kis könyvet és amennyire teheti, ismerkedjen 
meg Szász István Tas életművével, amiből valamiképpen az orvosi hivatás ilyen tágabb 
megélésére talál bizonyítékot, biztatást.  

 
                                                 Kellermayer Miklós egyetemi tanár, emeritus professzor 
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I. 
 

Publicisztika az egészségpolitikai lapok 
nyomtatott és on-line oldalain 

 
 

2007. október 24. 
 

Túlélési praktikák, avagy háziorvosi konferencia valahol az európai 
Magyarországon 

 
Megdöbbentő helyzetkép ködlik fel akkor, amikor egy háziorvosi kérdésekkel foglalkozó 
konferencia választott, kért tematikája a túlélési praktikák címet viseli! Túl lennénk vajon a 
magyar egészségügy Trianonján? Vagy csupán előkészületeit érezzük nap mint nap? 

Történelmi távlatban figyelve, késői kutatók szemszögéből nézve, ez a cím már 
egymagában képet alkot egy korról, melyet egész generációkat megtévesztve neveztek 
átmenetinek. A kor lehet, hogy az előbb említett perspektívában átmeneti, csak éppen az 
átmenet nem történt meg, és ma is ott toporgunk ahol sok – sok évtizeddel ezelőtt a most 
lelépő immár szinte két generációnk. Az egészségügy s a szóban mindenkor legfontosabb és 
alapvető elemeként emlegetett alapellátás ma is a maradékelv szerint működik. Csak éppen a 
maradék lesz egyre kevesebb, s a működés jelent egyre több feladatot. 

Egy társadalom, egy nemzet túlélésének oly fontos, alapvető eleme és biztosítéka, mint 
az egészségügy, s ezen belül is a háziorvosi rendszer, maga is túléléséért küzd. Eddigi 
megmaradását még biztosítani tudták a benne dolgozók alacsony bérezésük elfogadásával, a 
társadalom pedig az oly sokat kárhoztatott s oly egyenetlenül jelentkező hálapénzzel, de mára 
azokat a jövedelmeket már aligha lehet lejjebb szorítani, s a hálapénz is rohamos fogyásnak 
indult. Utóbbi nem a társadalmi öntudat ébredezése nyomán, hanem az életszínvonal 
csökkenése következtében, ellentétben azokkal a feltételezésekkel, melyek e folyamatot a 
vizitdíj ragyogó eredményeként említik. 

És mint a hasadó anyagoknál, a láncreakció itt is folytatódik. Meghasadunk és 
meghasonlunk szülőföldünkön, és legjobbjaink illetve reménységünket magukban hordozó 
fiataljaink elhagyják az egészségügyi siralomvölggyé rombolt terepet. Nem véletlenül 
említem a terep szót, hiszen ott ahol a nemzet egészsége ennyire közönyös anyagi és politikai 
játszmák játékszere lehet, nehéz hazáról beszélni. 

De hát hol is vannak azok a praktikák?  
Praktikákra kényszerül már régen a megmaradni és gyógyítani kívánó háziorvos. Nem 

titok, miszerint már évtizedes múltja van annak a felismerésnek, hogy ha egy vállalkozó 
háziorvos a paragrafusok erdejében mindent a legnagyobb pontossággal tart be, akkor rövid 
úton bezárhatja praxisát. Vagyis legfőbb praktikáját: a praktizálást, tehát a gyógyítást, 
befejezheti. Már sok évvel ezelőtt táblázatokkal és hiteles számokkal igazoltam, hogy a 
paragrafusok szerinti követelményeket betartva, mindenkit – aki előbb nem ment tönkre – 
vihetnének is a számonkérés fórumaira. 

Vagyis jól kialakultak már a túlélés praktikái, s ezekről felesleges is beszélni. Amiről 
beszélni kell az inkább az, hogy ezek a napi munka részévé vált mini praktikák mára már nem 
bizonyulnak elegendőnek. Az apró „elköltségelési” trükkök, telep és székhely elszámolások, 
sárga gumicsizmák vagy akár az annyit emlegetett prémbundák és fél-egy százalékos repi 
költségek ideje nagyságrendileg lejárt. Az egyáltalán nem kényszervállalkozó ápolónők is 
visszakényszerültek az alkalmazotti létbe. Csak az Isten tudja kinek volt ez jó? 
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Ezzel szemben az a tény, hogy az új körülmények között újabb praktikák kellenek, s 
ezek már sokkal veszedelmesebbek, sokkal tetten érhetőbbek és mégis sokkal 
elkerülhetetlenebbek. Igen, mert a (gyakran felesleges) követelmények is nőnek. És akkor hol 
vagyunk még a több biztosítós rendszer csapdáitól. 

Felháborító az a tendenciózus porhintés, hogy a vizitdíj ennyi meg annyi többletbevételt 
jelentett. Soha egyetlen nyilatkozó – gyakran még az érintett, vagy hivatalosan elfogadott 
képviselője – sem beszél a vizitdíj bevezetése előtt ravaszul végrehajtott elvonásokról, melyek 
segítségével a pénzek észrevétlenül a kasszában maradtak, hogy aztán a vizitdíjról azt 
harsoghassák, hogy az orvosoknál marad. A vizitdíj végeredményében egy a lakosságra 
kényszerített ugyanolyan adóforma, mint a hálapénz, csak törvényesnek nevezhető. Mindkettő 
a költségvetést tehermentesíti az egészségügy – kimondatlanul – ma is improduktívnak 
tekintett kiadásaitól. Ez a szemlélet, sok egyéb mellett, az épülő szocializmus évtizedeinek 
túlélő ősállataként maradt fenn és ott lappang a pénzügyi és politikusi fejekben. 

De fokozzuk éberségünket és legyünk mi is egy egészséges önvédelemre készen, 
óvatosságból paranoidok. Tudnak-e arról a kollégák, hogy olyan törvény készül, mely szerint 
a biztosítók az első kötelező szerződés után, néhány rövid éven belül már válogathatnak az 
összes szolgáltatókban, és tudnak-e a 60 napon túli tartozások szerződést bontó hatályáról? 
Mert a biztosítónak való megfelelni vágyás gerjesztette eladósodás – bár reméljük ritkábban –
, de akár az alapellátásban is létrehozhat ilyen helyzetet. S akkor éppen annak a biztosítónak 
fogunk „nem megfelelni” akinek a kegyeit keresve eladósodtunk. Szerződés híján meg 
tönkremegy a praxis. Tudom, hogy ebből nem lehet általános jelenség, mert az közbotrányt 
okozhat, de esetek előfordulhatnak. A tőke gátlástalanságát ismerve az sem kizárt, hogy akad 
majd stróman, aki az ilyen praxisokat begyűjti és így egyes biztosítók már saját 
rabszolgáikkal dolgoztathatnak. Rémkép lenne ez? Remélem rémkép! De minél feljebb 
megyünk az ellátás progresszív piramisának megszentelt lépcsőin, annál valószínűbb. És az 
alapot jelentő alapellátásnál sem kizárt. Emlegetik is a kistérségi csoportpraxisokat, melyek 
kiküszöbölhetik az ellátatlan körzetek rossz látszatát. Ki tudja, hogy néhány év múlva nem 
nő-e meg az étvágya a ma megváltónak hitt tőkének, s nem óhajt egész térségeket „igába 
hajtani”? A létező garanciák semmit sem szavatolnak és nem örökéletűek. 

Vagy próbáljunk optimistának lenni, és nézzük a dolgok esetleges jó oldalát. Hiszen 
annyit emlegetik az Uniós pénzeket. Lelkes kísérletünk azonban máris kudarcot vall, mert ne 
felejtsük, hogy a hatalmasnak tűnő összegek még a nálunk fejlettebb országokban is csak 
részben folytak be. Amit hallunk az az ideális 100% lenne. De ezek a pénzek mégis léteznek, 
és megpályázhatók. Másként és máshol a megyékben, másként és máshol a központi 
régióban. Ezek a pályázatok igen gyors lefutásúak lesznek. Aki erre számít, az készüljön fel 
előre a váratlanul megjelenő lehetőségekre, és azonnal adja be. Ha csak tudja, még az első 
percben. Lehet, hogy mire e sorok megjelennek már tegnap. 

Közben az is kiderült, hogy az egészségügy duális finanszírozása megmarad. Az állam 
ezzel is áthárít költségeket a túlterhelt önkormányzatokra. A duális finanszírozásból és az 
ebből dolgozó egészségügyiek áldozatvállalásából működő egészségügy hasznát viszont a 
finanszírozásban felelősséggel nem rendelkező magánbiztosítók fölözik le, azok, akiknek az 
első bevásárlási költségen túl, soha semmi tőkét nem kell befektetniük, mégis befektető néven 
emlegetik őket a mindent megoldó megváltókat. Ők viszont nem csak a jó szervezés esetleges 
megtakarításait fogják osztalékká varázsolni, hanem feltehetően ennél többet, beteg és 
szolgáltató, vagyis a minőség rovására. Mert ugyan bizony honnan lehetne még elvonni. A 
jobb szervezés, az annyit papolt jó gazda gazdaságossága ugyanis nem valószínű, hogy elég 
mindarra, amit a társadalomnak ígérnek és maguknak elvárnak. A tárgyalások még folynak. 
Nem tudhatjuk, hogy az alku hol végződik vagy végződött, s meddig tarthat még. 
Rebesgetnek állami garanciavállalást bizonyos haszonra, de ez lehet csupán gonoszkodó 
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sajtóhír, nem állíthatjuk, hogy igaz. Persze a tapasztalataink szerint (lásd villanyáram ára) 
mifelénk semmi sem kizárt. 

Visszatérve a praktikákhoz, mondhatnám, hogy az önkormányzatokkal kellene 
összefogni. Sajnos azonban erre az ötletre a legtöbben – joggal – csak mosolyognak, ha 
öklüket nem rázzák rossz emlékeik miatt. És mire jó két koldus szövetsége? 

A praxisok által eltartottak száma, vagyis a dolgozói létszám, sürgős emelésre szorul. A 
praktikák szerint viszont csökkenteni kellene. De az 1.3-as országos átlag tovább nem 
csökkenthető, a feladatok volumene ezt lehetetlenné teszi. Az informatika sem tudja 
egymagában megoldani, és amennyit megoldhat ahhoz is sok idő és pénz szükséges még. 

Okosabbat, mint amit 13 évvel ezelőtt Surján Lászlótól az Agrobank-béli háziorvosi 
találkozón hallottam ma sem mondhatok. A családi vállalkozások jelenthetnek némi 
könnyebbséget. Amit lehet, családon belül kellene felvállalnunk. Akkor sem volt ez 
rózsaszínű kép, de a diktatúra még friss árnyékában elfogadtuk. Közel két évtizeddel az 
úgynevezett. rendszerváltás után, „európaiként”, azonban siralmas perspektíva, ha magunk elé 
képzeljük a rendelő mellékhelyiségeit éppen subickoló dokit és famíliáját. 

Vannak még más praktikák is, de felelősséggel egy sem ajánlható, hiszen valamennyi 
túllépi a törvényesség kereteit. 

Vagyis a legfontosabb praktika az marad, hogy az orvostársadalom képes legyen 
összefogni, megmutatni valódi erejét és kimondani a nagy Nem-et, és természetesen 
kidolgozni saját verzióját. 
 

2007. december 1. 
 

Javaslat az orvosi rendelőkben kifüggesztendő sztrájkhirdetéshez 
 
Kedves Betegeink! 
 
Európában, ahova általunk választott vezetőink vezették be hazánkat, a demokráciának 
hagyományai vannak. Ott természetes dolog, hogy a választópolgár, ha jogainak csorbulását 
észleli, a tiltakozás különféle eszközeihez folyamodik. Magyarország újra Európa elismert 
része lett. Csak az európai polgárrá vált magyar állampolgár nem ismerte még fel ezt a jogát? 
Az Európai Unió államaihoz, sőt a velünk együtt belépett államokhoz képest is 
katasztrofálisan leszakadó Magyarország,- HAZÁNK fejlődése, most már az ezzel foglalkozó 
intézmények számadatai alapján is megállt! Sőt, több szakember szerint ez is csak az adatok 
felénk oly gyakori kozmetikázásának eredménye, mert valójában visszafejlődtünk. 

Jelszóvá vált, hogy az állam rossz gazda, a privatizáció old meg mindent és a töke majd 
jó gazda módjára működteti a vagyont. Meg is történt országunk kiárusítása. Most jobb híján 
az úgynevezett nagy elosztórendszerek következnek. Köztük is a legnagyobb, az egészségügy. 
Vagyis a mi pénzünk. 

A kommunista uralomátvételkor a világháború után már államosították az OTI-t, a 
magyar kisemberek filléreiből létrehozott biztosítót, mely a közös kockázatvállalás és a 
szolidaritás elvét alkalmazta. Úgy államosították a szegény emberek közös vagyonát, 
akárcsak a kizsákmányolónak nevezett osztályokét. Azt mondták, hogy majd az állam 
mindent megold. Most ezt megtagadva, a fordítottját állítva, tennék ugyanazt, csak most 
éppen nem az állam, hanem a kizsákmányolók kezébe kerül egyelőre a 49 százaléka vagyis a 
fele, a másik felét pedig a velük szorosan együttműködő állam, az ő kedvük szerint működteti. 

A magyar egészségügy és a benne dolgozók, a szegényes külső alatt, szakmai 
szempontból évtizedeken át biztosították az európai színvonalat. Ezt két dolog tette lehetővé. 
Egy jó és egy rossz. A jó a magyar bérlista utolsó helyét elfoglaló egészségügyiek 
önfeláldozása, a rossz a reájuk kényszerített hálapénzrendszer volt. Ma ez már nem 
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lehetséges. Az orvostudomány hatalmas fejlődése mindenütt nagy pénzeket mozgat meg és az 
országok nemzeti jövedelmük jelentős részét fordítják a munkaerő egészségének szolgálatára, 
amely így sokkal hatékonyabban szolgálja azok gazdaságát. Mi azonban, ellenkező irányba 
haladva, csökkentjük ezt az arányt, miközben maga az elosztható nemzeti össztermék is 
fogyásnak indult. A pénzemberek nem ismerik el, hogy jövőnk szempontjából nincsen 
fontosabb az egészségügynél, a tanügynél, a kultúránál. 

Az újonnan bevezetni óhajtott biztosítási rendszer világszerte csődöt mondott. Hasonló 
már csak két országban működik, ott is hatalmas veszteségekkel. Egyedüli haszonélvezője a 
magántőke. Az egybiztosítós, szolidáris, nemzeti kockázatvállalási elven működő biztosító a 
cél mindenütt. Azok, akik most az ellenkezőjére készülnek szavazni, maguk is tudják. El is 
mondták már sokszor az évek során és még most is erről beszélnek a kulisszák mögött. De 
egy erős kisebbség az ellenkezőjére kényszerítené, akaratukat megtörné, választott politikusi 
becsületükben megalázná, és parancsara szavaztatná őket. 

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, a most elpazarolt és a tőke zsebébe szánt 
pénzek töredékéből valódi, jól működő, ha kell akár több kifizetőhelyes biztosítóvá válhatott 
volna. Mégsem ezt próbálják megtenni, pedig nem is olyan régen még erről beszéltek. 

Ha megszavazzák azt, amire készülnek, a magyar állampolgárok nagy többsége egy 
egyre szerényebb kínálatot magába foglaló ingyenes egészségügyi ellátást fog csak kapni 
járulékaiért. Befizetett forintjaiból mások fognak gazdagodni azon a címen, hogy ők jobb 
gazdák, mint az állam. Vajon miért nem képes éppen a magyar álam jó gazda lenni? Miért 
nem lehet nekünk olyan államunk, miért nem lehetnek olyan vezetőink, akik képesek erre a 
minimálisan elvárható feladatra? Miért kell egy szűk, jórészt tisztességtelenül gazdagodó 
réteg elégedett mosolygása mellett kiszolgáltatottá válnia a magyar betegnek és az őt 
mindenkor szolgálni kész egészségügyi dolgozónak? 
 

Ezért, – tehát orvos és beteg közös érdekeiért – sztrájkolunk a mai napon 
 

2007. december 5. 
 

Nézz vissza bölcs haraggal 
 
A magyar társadalom félretájékoztatás, csúsztatás, megvezetés és hát ma már kimondhatjuk: 
hazugság által és útján nevelt tömegei ma képtelenek megérteni, hogy mi vár rájuk december 
17-e után. A mesterséges zűrzavarban némileg tisztábban látni képes vagy kénytelen 
orvostársadalom, alsóbb szinten kiégve, a felelős posztokon pedig többnyire csalódást keltve, 
nem reagál az elvárt bölcs haraggal. 

December 17-én már alig van esély arra, hogy a fogukat csikorgatva is a pártfegyelmet 
betartó parlamenti gombnyomók leszavazzák a törvényt. Történelmi jelentőségű fordulat 
lenne, ha nem ez a forgatókönyv érvényesülne. Így aztán vagy hosszú évtizedekre 
megpecsételik a nemzet egészségügyi ellátásának, a vészes demográfiai helyzet egyik 
letéteményesének sorsát, vagy egy következő kormányt hoznak olyan helyzetbe, hogy csak 
egy az adófizetők pénzéből felvállalandó hatalmas áldozattal és az üzleti világban is vihart 
kavarni képes merész lépéssel lesz képes a szükséges visszarendeződést elérni. 

Előretekintgetni sajnos bőven lesz időnk, de még e szomorú pillanatban is tanulságos az 
említett bölcs felháborodással vagy akár haraggal visszapillantani, és alátekinteni a megvívott 
viadal dúlt tereire, a felek viselt dolgaira, stratégiára, taktikára, vitézkedésekre és 
gyávaságokra, árulásokra...és hazugságokra. Ennek az utolsó visszapillantásnak egyik 
gyarlósága lehet a látszólag sok közhelyszerű tény felemlegetése, de sajnos a tapasztalat azt 
mutatja, hogy ezekből „semmi sem elég”. Feledékenységünk immár közmondásos. Igaz, nem 
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igaz, de a jelek szerint valami van benne, s mi magunk is ilyen („lakos”-nak tekintett) 
választópolgárok vagyunk. 

Ha a bírálható színvonalú és vitatható hitelességű médiatermékekre figyelő „lakos” 
befogadja az ott látottakat és hallottakat, észlelheti amint a teljes mértékben polarizált 
vélemények győztesnek látszó oldala a közvéleményt elsősorban azzal próbálja a maga 
oldalára állítani, hogy most majd minden a beteg érdekében történik, hogy egy borzalmas és 
tűrhetetlenül teljesítő egészségügyet fog a befektetői tőke bevonásával helyreállítani és 
európai színvonalra emelni. 

Önkéntelenül is egy párhuzam jut eszembe. A sok – fillérekért privatizált – állami 
vagyon, melynek elkótyavetyélését szinte minden esetben a művi „lerobbantás” előzte meg. 

Nézzük most a kevés maradék préda egyikét, a magyar egészségügyet. Azt a szektort, 
melyet nem lehet egészében piacnak tekinteni, – erre már a nálunk fejlettebbek és 
gazdagabbak is rájöttek (jussanak eszünkbe pl. Clinton nemrégen éppen Budapesten 
elhangzott intelmei).  

Magyarország egészségügye a magyar nemzet egy ritkán emlegetett nagy teljesítményét 
a fényes szelek rövid, de hősi korszakát követő totális kommunista hatalomátvétel után kezdte 
el mélyrepülését. A szolidaritás elvének gyakorlati támaszát jelentő OTI államosítása után 
már tulajdonképpen egy járuléknak nevezett adóból működött, s ez az egy biztosító valóban 
csak kifizetőhelyként továbbította az éppen abban az esztendőben begyűjtött befizetéseket és 
azoknak esetenként szükséges állami megfejelését. A nemzet „közös magántulajdona”a 
kisemberek filléreiből összegyűjtött OTI vagyon úgy tűnt el a nagy kalapban, akár az 
osztályellenség „kizsákmányolásból és a nép verítékéből szerzett” vagyona. Ezzel a biztosítási 
rendszer a valóságban megszűnt. 

Nem sokkal utána történt, hogy a párt bölcs vezérei, állítólag Gerő Ernő szavait 
kimondatlanul magukévá téve, a hálapénz rendszer számukra igen hasznos elfogadása, kvázi 
befogadása mellett döntöttek. Ez egy láthatatlan és az államon számon soha nem kérhető 
adónemként támogatta az egészségügy – a szocializmus építése tekintetében alábecsült, 
improduktív – ágazatát. Másrészt a kommunista világban mindenütt „rühellt” 
orvostársadalom fejére olyan vajat helyezett, melynek segítségével az a továbbiakban könnyű 
szerrel kézben tarthatóvá vált. Nem véletlenül vannak a bolsevizmusnak bizantín gyökerei. A 
korrupció állami módszerré nemesítését ugyanis Nagy Konstantin bizánci császár dolgozta ki 
először, hivatalnokainak jobb ellenőrizhetősége érdekében. Esetünkben is ez történt. Gerő 
Ernőt követően ez a hatalmi csoport, régi vagy új formájában egyaránt élt ezzel az öröklött 
lehetőséggel, s ha baj volt korrupciót kiáltott, ha viszont úgy kellett, akkor hálapénzt említett 
kegyes mosollyal. Az érintett olvasó nem teszi fel a kérdést, a nem orvos viszont 
megkérdezheti, hogy miért fogadta el ezt az orvostársadalom. Nos mint tudjuk azért, mert 
azóta az egészségügy a maradékelv alapján működött, és ez semmiféle kormányzat alatt meg 
nem szűnt, a változásokat követő négy éves – ehhez túl rövid – ciklusok alatt sem szűnhetett 
meg. Ciklusokon átívelő megoldásért kiáltott, s a mi kormányzati ciklusainkon soha semmi át 
nem ívelt, ha csak a gyűlölet nem. A szocialista hajszálgyökerekről globalizációs főgyökérre 
váltó magyar pénzügyi vezetés sem tudott soha szemléletet váltani és az egészségügy, a 
tanügy, a kultúra tekintetében a bölcsebb országokban már felismerten gazdaságosságot is 
jelentő nemzeti (merjük kimondani: hazafias) módon gondolkodni. A maradékelv pedig az 
egészségügyiek megélhetését olyan módon oldotta meg, hogy abba mindenkor beleszámította 
a valóságosnál hagyományosan magasabb összegre becsült hálapénzt (az említett rejtett 
adónemet).  

A magyar egészségügy tehát hálapénz nélkül nem maradhatott talpon. És még ez sem 
volt hozzá elegendő. Szükséges volt a magyar egészségügyi dolgozók összes rétegének 
hatalmas áldozatvállalása is, egy olyan hozzáállás, melyet soha nem köszöntek meg, soha nem 



 10 

díjaztak néhány formális szón vagy plecsnin túl, igazán soha nem értékeltek, soha fel nem 
dolgoztak. 

Pedig hungarikumnak tekinthető csoda történt. Ez a nyomorúságos magyar 
egészségügy, úgy ahogy volt, szakmailag európai szinten teljesített. Bár a mellékhelyiség 
kevés volt és koszos, a WC papírt ellopták és a csapokat, kilincseket is leszerelték (ami nem 
az egészségügyet minősíti), de hálapénzzel vagy hálapénz nélkül, így vagy úgy, mindenki 
ellátást kapott. Mi több, szakmai műhelyek működtek. Ezek körül is sok volt a vita, nem 
egyszer politikai kompromisszumok és kapcsolatrendszerek tartották őket életben, de voltak.  

Tehát adva volt egy maradékelven működő, de nem lebecsülendő magyar egészségügy. 
A rendszerváltás után mindenki elismerte, hogy forráshiányos. Beszéltek 1300 és 1500 
milliárdról s utána ez még csak fokozódhatott. A biztosítónak nevezett kifizető OEP évente 
termelte a hiányt. Ezt az állam kiegészítette, de gazdaságos működéséhez, biztosítóvá 
fejlesztéséhez nem kapott támogatást. Mi méltatlanul kívülállóknak tekintett befizetők nem 
tudjuk, hogy lehetetlen volt azt az 1,5 mások szerint csak1,2 százalékos működési költséget 
átlépni, vagy az alapszabály vagy a költségvetés tiltotta meg. Vagyis a biztosító önhibáján 
kívül nem lehetett önmaga. 

Aztán beindult a neoliberális szándéközön. A szükséges egyetértésekről szó sem 
lehetett, legfeljebb formálisan, a legitimizálás szándékával, utolsó percben, jegyzőkönyvbe 
vétel céljából, „televíziós pofavizit” szinten. Most ne várja senki, hogy ennek összeesküvés 
elméletekig csipkézett hátterét boncolgassam. A lényeg, hogy minden bizonyíték, minden 
példa, minden előkészítés és minden józan ész ellenében meghirdették, hogy a befektetőket, a 
magántőkét, be kell vonni és az egészségügy piacosítása majd mindent megold. 

Nem is olyan régen még behívogattak minket az egészségügyi szervezetek vezetőit is, 
inkább csak legitimizálás céljából, s kérdezgettek, magyarázgattak nekünk. Több éjszakát 
átdolgozva tettük le az asztalra utolsó percben formálisan kikért véleményeinket. Persze 
hiába. Arra azonban jó alkalom volt ez, hogy megismerjük a kulisszák mögötti világot. 

Maga az MSZP tartott számunkra hiteles, tudományosan megalapozott eligazítást, saját 
közismert és mindenki által elfogadott elméleti szakembere – sőt más fórumokon szakemberei 
– magyarázták el a több biztosítós rendszer képtelenségét, a javasolt modell példanélküli 
voltát. S láss csodát nem saját józan eszük győzedelmeskedett. Vagy mégis? Ha igen akkor itt 
bizony politikai döntés született. S ezt nem egyszer el is ismerték. Jól tudjuk már, hogy ez – 
egy a nemzet sorsát hosszútávon eldöntő kérdésben – rövidtávú, politikai, hatalmi érdeket 
szolgáló döntés?! Ezt jobb, ha nem minősítem! 

Ehhez kapcsolódó élmény az is, amint most a felek a végterméket minősítik. Az egyik 
fél azért tekinti magát győztesnek, mert szerinte egybiztosítós rendszer maradt, csak több 
kifizetőhellyel, a másik meg több biztosítót emleget, és saját győzelmét ünnepli. 

A változást erőltető fél a befektetői tőke bevonásáról beszél, s azt mondja, hogy erre 
szükség volt, mint a minden téren rossz gazdának kikiáltott állam és önkormányzat hibáinak 
kiküszöbölőjére, a remélt „jó gazdára”, s mint anyagi forrásra. 

Ezzel kapcsolatban azonban két fontos dologra kell figyelmeztetnem az olvasót. A 
remélt jó gazda, mint azt a tárca kénytelen volt nyilvánosan is elismerni, csak egyszeri tőkét 
hoz a rendszerbe s még ma sem tiszta számunkra, hogy az ott marad-e vagy sem. Ez az 
egyszeri tőkemennyiség azonban egy 1200 (1500?) milliárdos évi költségvetéshez mérten 
semmiség, és ha igazak a hírek 100 milliárd körülire becsülhető. Vagyis semmi. A jó gazda 
pedig, bármennyire is pazarlónak (ez valóban igaz volt, de nem meghatározó) tartottuk az 
eddigi rendszert, nem lesz képes csupán jó szervezéssel kigazdálkodni a többszörösére 
emelkedő működési költségeket, a saját és a tőke szabályai szerint elvárható profitját, 
valamint az ígért minőségi ellátás költségeit. Valamihez még hozzá kell nyúlnia. Mi más lehet 
az, mint az ellátási kosár szűkítése és a szolgáltatók működési költségének korlátozása. 
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Felelőssége pedig semmi nem lesz, mert marad a duális finanszírozás, vagyis az állítólag nem 
emelkedő járulékforintok és a koldusbotra juttatott önkormányzatok adják a hozzávalót. 

Az egészségügy tehát továbbra is a maradékelv alapján fog működni, sőt a maradékból 
mostanság elvont összegek sem kerülnek vissza a kasszájába. Ugyanakkor sokkal nagyobb 
apparátussal, számosabb telephellyel, több dolgozóval, vagyis drágábban működő biztosítási 
rendszer fogja megkapni a járulékforintokat és az ígért jobb szervezést remélve és 
beleszámítva is további összegeket emészt fel az eddig egészségügyi szolgáltatásra szánt 
kevésből. Ha pedig baj van, ismét az államnak kell a zsebünkbe nyúlnia. 

És még hátra van az is, hogy elgondolkodjunk a biztosítók, pontosabban az általuk 
képviselt tőke természetéről. A beépített garanciák hiába próbálják fékezni, a világszerte már 
jól ismert rendszerek működni fognak és mindent elkövetnek majd azért, hogy a profitot 
növelni tudják. A megengedett nyereség kivétele mellett, egyéb lehetőségek is kidolgozásra 
kerülnek majd. Mondjuk, létrehozhatnak saját tulajdonú, vagy akár strómanok által 
működtetett szolgáltató egységeket, s akkor ott mindent ők határoznak meg, az így keletkező 
profit pedig őket illeti. Ha nem számolnak ilyen és egyéb lehetőségekkel, akkor meg sem 
hallják az őket könyörögve hívogatók szirénhangjait. A tőke nem karitatív. Ezt mindenki 
tudja. A tőke végső fokon személytelen. 

Jaj micsoda hétköznapi igazságok, és jaj mennyire nem figyel rá a hétköznapi ember. 
Bekapcsolom a királyi televíziót és köztiszteletben álló okos ember, pocskondiázza a magyar 
egészségügyet, melyet ideje volt ráncba szedni az európai színvonaltól való végzetes 
lemaradása miatt. Azonnal pálcát törve példát is említ. Elviselhetetlenek ezek a várólisták. A 
több biztosító majd megszűnteti, mondja. Minden oldalról verbuvált beszélgetőpartnerei közül 
egy sem emeli fel szavát. Nincs, aki elmondja neki, hogy az általa utált várólista a TVK, 
vagyis a teljesítmény volumen korlát eredménye, éppen azok találmánya, akik most a 
magánbiztosítói rendszer kiépítésének útján a várólista megszűnésével kecsegtetnek. Nem 
hangzik el a mindent megmagyarázó újabb közhely, hogy a sokat szidott magyar egészségügy 
szakmailag európai volt, s bár anyagilag a maradékelvre kényszerítették morálisan pedig a 
hálapénz sötét árnya vetült reá, önfeláldozó módon dolgozott és tartott fenn egy egyébként 
elsüllyedésre ítélt ágazatot. Sajnos azonban az utóbbi években tudatosan továbbrombolták, 
hogy szidalmazása indokolt legyen, hibái pedig látványosak s a régen dédelgetett célok 
magyarázatot nyerjenek. Az új rendszert minden áron reánk kényszerítők folyamatosan azzal 
vezetik félre a tájékozatlan közvéleményt, hogy az orvosi lobby érdekét sérti ez a mindent 
megoldó és áldásos átalakulás, s csupán ezért akadékoskodunk. Önös érdekeink védelmében 
ágálunk ellene. 

Eddig a történet, de az életben azt látjuk, hogy a neoliberális henger politikai győzelmet 
aratott. Keserű levét beteg és szolgáltató együtt ihatja.  

Csak patetikusan tudom átvágni panaszaim végtelen fonalát. 
Szegény Hazám! 

 
2007. december 10. 

 
Karácsony – „Szilvesztel” 

 
„Karácsony-Szilveszter, mit hoz és mit visz el”, szólhat a mondóka. A magyar egészségügy 
már arra van szocializálva, hogy miközben egy-egy lejárt karácsonyi szaloncukorral 
megkínálják, az év végi mérlegen kiderül, hogy egyre nagyobb darabokat haraptak ki belőle. 

Csak nem ekkorát, mint ezúttal! Szólhat a gyors válasz ezen az év végen. 
Ha pedig az egészségügyből von el bárki is, legyen az convergencia program vagy 

báránybőrbe bújtatott tőke, az főbenjáró és mindenkor számon kérhető bűnt követ el. 
Különösen egy olyan nemzet esetében, amelyik a demográfiai örvény szélén szédeleg. Erre 
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semmiféle magyarázat nem fogadható el. Nagyon sok olyan terület van, ahonnan el lehet 
vonni, de mai helyzetünkben az egészségügy, a tanügy és a kultúra fűnyíró alá helyezése, a 
végveszélyt kísérti. 

A magyar választó memóriája azt mondják csupán három hónapra képes 
visszaemlékezni. Sértő lehet a megállapítás, bár a gyakorlat mostanság ezt igazolta. De ha – a 
többiről most nem beszélve – visszatérünk szűkebb köreinkhez, vajon a magyar egészségügy 
munkása választó-e? Miből választhatunk mi? Abból, amit az ország választani hajlandó 
lakosságának egy százalékából kivált ezreléknyi elit akar? Vagy a világon sokfelé kipróbált 
bevált és be nem vált megoldások palettájáról ésszerűen, felelősséggel, közös jövőben 
gondolkodva? Nekünk sajnos kiderült, hogy nincs választásunk. 

Azok, akik azt, ami most történik – koalíciós partnereiket is megalázva – akarják 
„rajtunk átverni”, éppen jelenlegi felkent vezetőjükkel mondatták ki neoliberális ars 
poeticájukat, amely így szól: „ha a mocsarat le akarjuk csapolni, nem kérdezzük meg a 
békákat”. 

Kedves Békák! Ma még a mocsárban dagonyázók! Holnap talán kiszáradt bőrünket 
cserzi a nap a kátyús magyar út szélén?  

„Eszi, nem eszi, nem kap mást”, szól a már régen paradigmává nemesített pesti mondás. 
A legenda szerint egykor vámosok látta babkávé-madáreleségre dolgozta ki Puskás Öcsi 
bácsi. Mára már a békákat táplálják így? Megkérdezésünk nélkül, nem csupán a munkánk 
minőségét döntően befolyásoló érdekeinket mellőzték, de a gyógyítást szolgáló szakmai 
véleményünket sem vették figyelembe. A folyamatot formálissá züllesztő határidőkkel 
történtek ugyan kirakat egyeztetések, de egyetlen ott elhangzott véleményt sem vettek 
figyelembe. Nevetségessé váltunk az általunk képviselt és nemzetjövőbe vágó tevékenységgel 
együtt. Ezenközben a dédelgetett multik, a Hankókák, számolatlanul seprik be az előnyöket és 
előjogokat. 

„Szép új világ”. Megjósolták ezt nekünk többféleképpen is. Verne Gyula volt az 
optimista, ő még csak villódzó színes gombokat látott a csodás szerkezeteken, melyek az 
emberiség szebb jövőjét szolgálják. De volt nekünk is egy látnokunk, Madách Imrének hívták, 
s ő is lefestette a valódi jövőt, az embertelent. 

Ismét csak politika zaklatta adventünk után Karácsony jön, és aztán átkacagjuk 
magunkat egyik szomorú évből a másikba.  

Minket azonban eskü kötelez. Akinek nem tetszik, ledobhatja magáról a fehér köpenyt, 
vagy felsőbb ösztönzéssel elmehet oda, ahol az eskü betartható. Itt, ebben a kis hazában azt az 
esküt csak akkor tarthatjuk életben, ha megőrizzük Verne gyógyerejű derűlátását, de 
meghallgatjuk a nagy magyar vátesz végső intelmét, és küzdünk: bízva, bízván. 

A kockát megpróbálták elvetni, de a sárkányfogvetemény még nem kelt ki.  
Figyeljük a folyamatot! 

       
2007. december 10. 

 
Fejkvóta és fejvadászat 

 
Több mint egy évtizede küzdök egy tévedéssel. Azóta is kérdéses maradt, hogy miért nem 
talált soha meghallgatásra az az érvelésem, mely a háziorvosi praxisok finanszírozásával volt 
kapcsolatos. A korcsoportos pontértékek valós értelmezéséről volt szó. 

Egyetlen alkalommal sem ismerte el érvelésemre senki, hogy itt egyfajta átalányról van 
szó. Mégpedig a korcsoportokat átívelő, a szolidaritás alapján működő átalányról. Az, hogy az 
idősebb, a betegebb korosztály egy-egy tagja „több pontot ér”, nagyon helyes, de még nem 
jelenti azt is, hogy a praxisoknak érdeke minél több ilyen beteg kártyáját begyűjteni. 
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Ellenkezőleg. Az elöregedett, vagy az idős otthonokat is ellátó körzetek, hátrányos helyzetben 
vannak. 

Miért? Kérdezte mindannyiszor a felületes vitapartner, nem egyszer egészségügyi 
szakember vagy szakpublicista. Hiszen ezekért a betegekért magasabb „kártyapénzt” 
osztanak.  

A lényegre azonban senki nem figyelt. Nevezetesen arra, hogy abból a megemeltnek 
nevezett havi háromszáz vagy akár négyszáz forintból, azt a beteget ellátni nem lehetett, és 
ma főként nem lehet. A minden átlagos körzetben előforduló másfél-két tucat nagyon súlyos 
és néhány száz idült beteg ellátása lehetetlen az értük folyósított összegekből. Egy súlyos 
beteg ellátáshoz 60-80 teljesen egészséges állampolgár szolidaritás alapján befolyó – így 
végeredményében egy átalányt képező – kártyapénze szükséges. Az illető súlyos beteg után 
befolyó havi pénz jó, ha egyszeri meglátogatásának benzin költségét fedezi. 

Az értetlenek kiáltoztak! Ilyeneket például: vannak, akik soha arrafelé sem jártak, mégis 
pénzt kap utánuk az orvos! Micsoda képtelenség! Szólt számtalanszor a méltatlankodás. A 
teljesítményfinanszírozásért lobbyzók ma is gyakran használják ezt az érvet. Az ellenkezője 
azonban senkinek sem jutott eszébe. Sőt hivatalos érvelésekben is „elirigyelték” ezt a 
háziorvostól és a média szakemberei sem ismerték fel vitáikban. 

Hogy ennek mi volt az oka, már nem kutatom, de a felületesség és az előítéletesség 
mindenképpen benne volt, olykor az éppen szükséges magyarázat „terítésének” igénye is. 
Most azonban van ennél nagyobb gondom is, s ez igencsak hasonlatos az elmondottakhoz. 

Az új biztosítási rendszerben felbukkanó magánbefektető – a tőkétől elvárható és 
nyugaton jól ismert – „mazsolázási” módszereit ugyanis a bevezetést erőltető lelkes 
politikusaink azzal ígérik „kordában tartani”, vagy inkább gyanakvásainkat azzal akarják 
elaltatni, hogy a fejkvóta rendszer ezeket a biztosítókat majd érdekeltté teszi, hogy a nagyobb 
fejkvótában részesülő, tehát súlyosabb vagyis „drágább” betegekkel is szerződjenek. 
Készülnek a bonyolultnál bonyolultabb képletek és szorzók s a hozzá nem értő elégedetten 
bólogathat. 

Sajnos azonban a fenti, a kártyapénz kapcsán kifejtett logika itt is érvényesül. Nem az 
utána vagy érte befolyó pénzek határozzák meg azt, hogy egy beteggel – a tőke 
természetesnek tartott nyereségvágya szerint – érdemes-e szerződni, hanem a kiadások. A 
kiadásokra pedig egy ilyen beteg esetében itt is számos egészséges, „arra felé sem járt” 
állampolgár szolidaritási alapon befizetett forintjára van szükség. Ha a sok pénzt felemésztő 
biztosítottat sikerül ügyes „szakmai” módszerekkel (lásd „aranykézfogás”, lásd német 
orvosok biztosítók által történt etikátlan „megkeresése” a drága betegek ügyében) kiutálni a 
rendszerből, akkor azok az egészségesektől származó forintok megmaradnak a biztosítónál. 
Aztán előbb-utóbb kialakul az ehhez szükséges „kivétel vagy kimentés” rendszere és 
módszere is, hogy általa a tőkét gyarapítsák. Az ágazatnak és intézményei fenntartásának, 
netán fejlesztésének gondja marad a duális finanszírozás másik – egyre túlterheltebb és 
soványabb – lábára az önkormányzatokra vagy esetleg a copayment szerű megoldásokra. Ez 
utóbbi irányba tett kísérlet volt a vizitdíj szerencsétlen ötlete is. A csapdaállításnak ravasz 
módja már nem titok, de maguk léptek bele. 

Hát ennyit az egyik bőszen hangoztatott politikusi válaszról. 
Hasonló élményben lesz részünk azonban akkor is, ha a többi választ kaparjuk meg. A 

máz alatt szinte minden esetben ott rejtőzködik a hátsó szándék, az elkendőzés, a félrevezetés, 
jóhiszemű vagyok, ha azt mondom, hogy a hozzá nem értés, a sietség, és természetesen egy 
sor megmagyarázhatatlan kérdésből fakadó új meg új MIÉRT? 
 

         2007. december 17. 
 

A nagy árulás 
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Háziorvosként időm lejárt, már nem kell a gyógyító munkához szükséges függetlenség 
látszata érdekében elhallgatnom keserves gondolataimat. Kérték, hát leírom azt, amit éppen 
advent idején éltem át.  
 

December 17-e van. Felfelé haladok a parlament lépcsőin. Már átjutottam a kordonokon 
és a gépi, meg kézi letapogatásokon. Mint minden alkalommal, most is megilletődve haladok 
felfelé. Velem szemben feltűnik a kupolaterem. Középen díszőrség nélkül árválkodik egy az 
egész világon páratlan ereklye, a nemzet szuverenitásának jelképe, a Szent Korona. Körötte 
sürgölődő emberek nyüzsögnek minden irányból. Senki még csak arra sem fordítja a fejét. Pár 
lépésre tőle egy presszó! 

Újabb lépcsők s már el is foglalom helyemet. Már csak egy csodában bízva szorongok a 
gyönyörű, felemelő és felelős gondolatokat kelteni épült teremben. 

Életem egyik sötét élménye, amint a vendégpáholyból alápillantva végigkövettem a 
néző arcára is pírt csaló színjátékot, a száz százalékos igenek kijelentését. 

 
A hatalmon levő politikai elit, minden észérvet, minden morális meggondolást, egy 

keresztény ország évezredes kapaszkodóit megcsúfolva, csupán a hatalom megtartásának 
érdekében hagyta magát megzsarolni néhány még ennél is mélyebbre süllyedt alkalmi 
szövetségesétől. Ők azok, akik nem csak a pénzéhség, hanem ennek alapján a tudatos 
rombolás megszállottjai. Ők a neoliberalizmus. Felelősségük felmérhetetlen, de azon az 
oldalon nem is próbálják, emitt, a nemzetért felelősséget érzők táborában pedig képtelenek 
kellő súlyú szavakkal leírni azt. 

Ez az év ennek jegyében zajlott, és az utóbbi nyolc hónapban saját szellemi és lelki 
energiáimból is erre pazaroltam a legtöbbet. Többet, mint bármikor. Mindhiába. 

Azok a baloldaliak, akik kéretlenül és személyesen győztek meg arról, hogy könnyedén 
megakadályozhatták volna a tragikus döntést, birtokában voltak nem csupán a lehetőségnek, 
de a hozzá szükséges érveknek és ismereteknek is. Vagyis tudták mit cselekednek! Saját 
lelkiismeretük mérlegén a hatalmat és az ezzel járó hasznot – ha netán fenyegetésnek is 
kitették őket, akkor a saját kis félelmeket – súlyosabbnak érezték a magyarság romlásba 
döntésének, zártabb köreikben szakmailag általuk is felismert, sőt leírt veszedelménél.  

Azok, akik ezt kierőszakolták, nem szeretik a gyűlöletbeszédet, ha lehet, parttalanná 
tennék ezt a fogalmat, s mindent ide sorolnának, ami az ő üzelmeiket leleplezi.. Ők másként, 
– ők cselekedetekkel gyűlölnek. Ennél gyűlöletesebb és veszedelmesebb következményekkel 
járó döntést nehezen találhattak volna ki. Az a megveszekedett ragaszkodás a döntéshez, az a 
gátlástalan hazudozás, a kivitelezésben felhasznált ügyeskedések, csúsztatások kis és nagy 
szélhámosságok melyekre szükségük volt, hogy véghezvigyék, félelmetesebb és undorkeltőbb 
megannyi gyűlöletes szónál. És még most jön a java. 

A hiába kendőzött magánbiztosítási rendszer, ha csak a bölcs elnöki szó vagy 
népszavazásban megnyilvánuló ellenkezés nem jön közbe, elindul pusztító útján. A 
kormánytöbbség szerint ez nem is több és nem is magánbiztosító, a „kiküzdő” neoliberális fő 
érdekeltek szerint hatalmas eredmény, győzelem, céljaik megvalósítása, tehát mégiscsak az. 
Alant a patkóban láthatom is: csókok, ölelések, kinn a bevallottan behűtött pezsgő! 

Szemem előtt lepereg a sok külföldi tapasztalat, a sok elolvasott ellenvélemény, a 
gazdag országokban mások által évtizedek alatt megélt keserű történetek sora. Még érzem a 
példaként emlegetett hollandok egészségügyi miniszterének kézszorítását, elismerte, hogy 
nem tudott ellenérveimre válaszolni. Hallom éppen a baloldal kiváló tudósának intő szavait: 
ez nem igaz, ez félrevezetés, ne tegyétek! Mindhiába. 

Ismét fejet hajtok a korona előtt, s elindulok kifelé. A lisszaboni tézisek olvasatlanul 
történő megszavazásának színjátéka már nem is érdekel. Minden világos. Utunk kijelöltetett a 
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globalizáció országútján. Csak legalább ne dalolnának és tapsolnának neki. Miben különbözik 
ez Kelet-Európa egykori tapstereinek felszabadulási, s egyéb ünnepi felvonulásaitól? Össze 
sem kell gyűlni, ki sem kell menni az utcára. Jaj dehogy, csak azt ne. Megkapjuk készen a 
saját dalunkat és tapsunkat is. Helyettünk sugározzák. Az új gazdi elégedett. 

 
Az utcán két tucat ember hallgat egy szónokot. Ennél sokkal több rendőr kordonokkal 

állítja le a forgalmat. 
Advent van. Egy nemzet várakozik. Keresztényként a Megváltót, emberként, 

magyarként a megváltást várja. Remélni akar.  
Az országházban azonban ellopták a reményt. 
Hazatérek. 
A hírek szerint egy szomszédos – látszólag békés – városka főterén álló szép 

Betlehemből, ellopták a Kisjézust. 
 
u. i.  
Néhány napja az Egészségügyi Minisztériumban, annak ministrálni felesküdött minisztere 
ismét bejelentette, hogy ha a vizitdíjat leszavazzák, a praxisok és intézmények 
költségvetéséből így kieső összeget nem kompenzálják. Szó sem esett arról, hogy az ennek 
megfelelő előre megtippelt összeget már a vizitdíj bevezetése előtt elvonták tőlük. Azt sem 
említette, hogy az egészségügyi szolgáltatás alkotmányos jog, és a magyar állampolgár egész 
élete során befizetett egészségbiztosítási forintjai alapján mindez jár neki. Gondoljuk csak át! 
Ez már a magánbiztosító filozófiája. A betegek elutasításának korszakát vetíti előre. A 
fejlettebb mintaállamokban ez már így szokás. Az USA 50 millió ellátatlanja tudna erről 
többet mesélni.  

 
2008. január 2. 

 
A mus musculus domesticus és a csengőfrász 

 
Baráti levélből idézek előbb néhány passzust. Küldője némethonban élő erdélyi-magyar 
kolléga, kinek érdeklődési köre messze meghaladja hivatásának szűken értelmezett virányait 
és ismert közíró, valamint szak-recenzens is. Dr. Szőcs Károly kollégánk – egy tanítómeséről 
szóló szövegében – mindenekelőtt ezeket írja: 

”Az egerek (Mus musculus domesticus) kongresszust tartottak, és megállapították, 
hogy a világ összes egerei számára az örök boldog élet akkor következik be, ha minden 
macska nyakára csengőt fognak kötni. A végrehajtáshoz önkéntesek szükségeltetnek, akik 
akár életük feláldozásával is vállalják a fényes jövő biztosítását. Azóta sem vállalkozik egyik 
egérke sem erre a feladatra. A Mus musculus látszólag okosabb, mint a homo sapiens? 
Kétféleképpen értelmezhető, bizzuk az olvasóra.  

Ez tehát a tanítómese, ami a német sajtóban látott napvilágot, éspedig a reformokkal 
kapcsolatosan, Az egerek boldogságát jelentő ”csengőt a macska nyakára” metafora a FAS, 
2007. július 19.-i ”Warum mögen die Menschen Reformen nicht?” c. írásában olvasható, 
Thomas Straubhaar tollából, általában, és az egészségügyi reform körüli húza-vona okán 
különösen. Alapjában véve konszenszus van, mindenki egyetért abban, hogy a reform tovább 
nem halogatható, csupán senki nem vállalkozott az első radikális lépés megtételére. Ez a lépés 
pedig a több mint 250 betegbiztosító kassza helyett egyetlen általános és mindenki számára 
kötelező biztosító létrehozása lenne, beleértve a magánbiztosítók megszüntetését is!. Ez 
utóbbi ellen leghevesebben az orvosok hangoskodtak, hiszen ugyanazon munkáért a magán 
biztosító kétésféltől akár háromésfélszeres díjat fizet az orvosnak. (Nota bene: a 
magánbiztosítók csak fiatal, egészséges és egy bizonyos havi jövedelem feletti személyeket 
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vesznek fel.) A pénz körüli vita olyan hangvételű volt, ami alapján sejthető, milyen sok a 
pályatévesztett orvos, aki inkább autószerelő, vagy gáz- és vízszerelő kellett volna legyen, 
akikre egyébként is sokszor szoktak hívatkozni mondván, hogy azok mennyivel többet 
keresnek.  

Feküdtem kórházban, operáltak is többrendbélileg, úgy is mint privát biztosított, úgy is 
mint ”kassza páciens” (ez a neve a nem-privát biztosítottnak), láttam többet is mint kellett 
volna, éspedig a betegágyról, vízszíntes helyeztből. Igencsak tudom ajánlani nagyhangú, 
magukat orvosnak tituláló ”rágcsálóknak.” A magyar viszonyok olyanok amilyenek, írnak 
róla többször, sajnos kellő tárgyi ismeret és tágas szemléleti horizont hiányában. Ez pedig 
minden más témával kapcsolatosan is megemlíthető, ami miatt – kivülállóként nézve – a mai 
magyar sajtóban elrettentő, destruktiv zsurnalizmust folytatnak. Nem tapasztalható hiány: a 
felkorbácsolt érzelmekben, továbbá a felelőtlen állításokban és kijelentésekben, valamint 
előjelzésekben. A képviselők pedig meghunyászkodnak, nem vállalnak felelősséget a 
törvényhozásban (lásd: 2005. dec.), vagy ha igen, akkor az ország érdekeit kevésbé szolgáló 
módon. ” Eddig az idézet. 

Már első pillantásra megdöbben a magyar olvasó. Hiszen e mesében a reformot óhajtó 
egerek a reformot akadályozó macskákra kellene csengettyűt helyezzenek, hogy észlelhetővé 
váljon az egérlétet veszélyeztető magatartásuk. 

Nálunk a helyzet ennek fordítottja, az egerek bár tisztában vannak egy valódi reform 
szükségességével, de az ő macskáik ügyesebbek a német cirmosoknál. Saját öncélú reformot 
találtak ki. Ők most haladnak a macskauralom felé, melynek német és más nyugati társaik 
immáron a végét járják, mivel ott egyre gyakrabban jelennek meg a jelzések arról, hogy az 
egerek bátorságra kapnak. 

A magyar macska több és magánbiztosítós terve a megvalósulás küszöbén áll és jaj 
minden magyar egérkének. A boldogabb országok egerei most ocsudnak és miközben innen 
az ő macskáikat példaképnek állítják be, ott ezek a bálványok már szőrüket hullatva várják 
ledöntésüket. 

A gazdag Anglia éppen most teszi állami feladattá a nagy prevenciós népegészségügyi 
tervet. A mi egyik főmacskánk alig egy éve nyilatkozott a népegészségügyi programok ellen. 

A volt holland egészségügyi miniszter, ki egy most készülő biztosítási hungarikumunkra 
”hajazó” rendszerrel tette veszteségessé a holland egészségbiztosítást, mikor a 
népegészségügyről kérdeztem, újkapunak nézett s bámult reám, majd kezét megadóan 
felemelte.  

Közben bár a médiánk egyik felében már-már az elviselhetőség határát súroló, de sajnos 
megérdemelt szavakkal ostorozzák a törvény hátterében megbújó szándékokat, a karaván 
feltartóztathatatlanul halad. A Köztársasági elnök mellett is félő, hogy úgy mennek el, mintha 
kiszáradt oázis, vagy (hogy maradjunk a németeknél) homok alól kikandikáló Rommel féle 
tankroncs lenne. Aláírásokat gyűjtünk sivatagi vándorrá lett társadalmunk (egér) tagjaitól, de 
a karavánt nem ők vezetik hanem a tanmesebeli macskák és az esetleges csengettyűhangot 
elnyeli a média nagyobbik fele rakta homokdűnék változó elhelyezkedésű és változó szelek 
fújta sokasága. Az írás vagy beszédkészség nem jelent egyben jellemességet vagy becsületet 
is. Csak a naiv tömeg hiszi még most is, hogy ami megengedett az egyben tisztességes is. 
Hogyan is szól a latin szállóige: Non omne quod licitur honestum est!  

Lám, ha a fenti tanmesét a magyar viszonyokra erőltetem, csak egy szinte az agyficamot 
kockáztató pályán vagyok képes egyenesben tartani gondolataimat. Hiszen e tanítómese 
kapcsán először az ötlik eszembe, hogy mennyire más mindezt, ami itt folyik kívülről látni, 
aztán meg, hogy ugyanaz a tanítómese mennyire mást jelent ott és itt, s végül hogy „orvosi 
rágcsálói” mivoltunkban mennyire más a hozzáállásunk a történethez. 

Mert Károly barátunk egy valóban üvegzsebű társadalomban figyelheti az áramlatokat. 
Ott tudják, hogy ki kire akaszt csengettyűt és miért. Tudják kinek érdeke és kinek nem és azt 
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is, hogy az ottani politika minden nagy és demokratikus hagyománya ellenére, igencsak félve 
nyúl e kényes kérdéshez. A leghatalmasabbak bukását is magában hordozza egy ilyen kísérlet. 
Amerika, Anglia téblábolt s téblábol még ma is a megoldást keresvén. Németország velünk 
ellentétes irányba álmodná meg a jövőt, s ott éppen az „orvos rágcsálok” a kerékkötői ennek. 
Náluk a több és magánbiztosítói rendszer hátrányait (erkölcstelen és pusztító erejét) 
megtapasztalva sóvárognának a szolidaritás bismarki áldásait szülőföldjén újra érvényesíteni. 
Arról van tehát szó, hogy a valódi reformot a több és magánbiztosítós rendszerből az egy és 
szolidaritás alapján működő biztosító felé óhajtanák végrehajtani. Vagyis arrafelé a 
csengettyűt tulajdonképpen egyes jól megfizetett rágcsálók akasztanák a valódi 
reformmacskák nyakába, s akadályoznák meg azok lopkodás ellenes lopakodását éléskamráik 
felé, a szolidaritás eltiprásán alapuló és ab ovo nyerészkedésre berendezkedett 
magánbiztosítókkal közös érdekeik alapján. 

Nálunk a sokszorosan alulfizetett orvosok, ahelyett, hogy a kevés működő csengettyű 
leszerelését szorgalmaznák, s azt remélnék, hogy a több és magánbiztosítós rendszer rendezi 
megalázó jövedelmi helyzetüket, éppen az ellenkezőjét teszik, és a beteg érdekét nézve a 
kockázatközösség és a szolidaritás mellett állnak ki. A rengeteg durva sajtótámadást elviselni 
kénytelen orvostársadalomról egy egészséges (nem „destruktív”) zsurnalisztika ezt lenne 
hivatott eljuttatni a „tömegek” tudatához. Bizony e téren is lenne miről panaszkodnunk a 
sajtóról, mert Szőcs Károly nyomán August Wilhelm Schlegel német író-irodalomtörténészt 
(1767-†1845) idézve: ”Az írás – aszerint, ahogyan valaki műveli – ,lehet gyalázkodás, 
szellemi kicsapongás, napszámosság, kézmívesség, művészet, tudomány és erény.”  

De visszaérve az orvostársadalomra, arra kell figyelmeztetnünk nagyon határozottan a 
tájékozatlanokat, hogy annak nagy többsége – ellentétben a most hivatalból híresztelt hazug 
állásponttal a „csak néhány hálapénzes érdekelttel” – esküjének megfelelően kiáll a gyógyítás 
feltételeiért is, a vele együtt egér státusban élő betegekért. A mai magyar társadalomban alig 
van hasonló önzetlen és gyakorlatilag egyöntetű kiállásra példa. Erről az oldaláról 
megvilágítván még mi magunk sem gondoltuk át ezt a csodát. 

Nálunk a reformmacskának álcázott ragadozó pumák egészen másra esküdtek fel. 
Felénk ők azok, akik az egerek számára hozzáférhetetlen éléstárat kifosztani készülnek, és ezt 
nevezik reformnak. Az ő nyakukban a mi fogyó pénzünkből (egészségünk árából) beszerzett 
cifra reklámszövegek lógnak csengettyűk helyett. Ők magukra szerelik azokat fel, és az 
egérkék valóban egzisztenciájukat kockáztatva próbálhatnak csak megszólalni az ott hirdetett 
tévtanokról. És ők csodák csodája megszólalnak. A macskák azonban – a mai erőviszonyok 
között még – macska-egér harcot folytatnak sok kis nevetségessé tett, egzisztenciálisan (lásd 
fizetések) és morálisan (lásd hálapénz) is csapdájukban tartott ellenfelükkel. 

Közben pedig még az egérlyukakat is eladják a sokkal hatalmasabb patkányoknak. 
Ismerjük meg Sz. K. még egy idézetét, ezúttal  II. Pius pápától (*? - †1464) ”Non est de pastu 
ovium quaestio, sed de lana”, vagyis: nem a juhok legelőjéről van szó, hanem a gyapjáról! 

Vajon van-e még musculusa a Musoknak, s képesek lesznek-e okosnak tűnő, valójában 
közönyös, bávatag domesticusból, harcos és kemény vulgarisszá válni a szükséges 
pillanatban?  

Látunk-e még ál-reformer cicusokat csengővel felcicomázva, csengőfrászban menekülni 
saját bűneik következményei elől?  

Vagy a magyar egér még a vállalkozó szellemű bátor társai által felhelyezett csengőket 
sem hallja meg? 

 
        2008. január 30. 

 
„Széfti kár” 

(Safety car) 
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Munkánk élettere, tevékenységünk életterhe, egész életünk munkája az egészségügy. A 
gyógyítás. És ha minden jól menne a megelőzés egyes – csak tőlünk vagy tőlünk is függő –
feladatai is. 

Arra születtünk, hogy csendesen, szépen, megfontoltan, felelősséggel dolgozzunk. 
Orvosok vagyunk, értelmiségiek, életünk pedig azzal telt, hogy különféle hatalmak érdekéből 
ne nagyon érezhessük magunkat annak. Orvosnak csak hivatalnok szinten, értelmiséginek, ha 
lehet sehogy. A felvilágosult elme nem volt érdeke a kommunizmusnak, s hiába reméltünk, 
nem érdeke a globalizációnak sem.  

Történelmi végzetnek tűnik, hogy az orvost hosszú idő óta nem szereti a hatalom, s 
ennek megváltozásáról is csak az idő győzhet meg, szavak, ígéretek már soha.  

Csendesen, szépen, megfontoltan, felelősséggel végzett munkáról beszéltem, most 
azonban versenyláz dúl az egészségügyben. Mesterséges és valójában „versenytelenített” 
versenyláz. 

Olyan ez mint a Forma 1 akkor, amikor begördül a „széftikár”. Magyaros leírása 
bevallom nem véletlen, s arra a bizonyos széfre, illetve elrendelőjére utal, aki mögött most 
rójuk az általa diktált iramú és megváltoztathatatlan sorrendű – bár monotonnak valóban nem 
nevezhető – köreinket. Körorvosok esetében különösen találó helyzet. Sajnos azonban 
egyúttal nem kevés kárral járó. Bocsáttassék meg az erőltetetten könnyed hangvétel, de 
amikor már minden „bedőlni” látszik, hajlamos az ember cinikusan vigasztalni önmagát. Ez is 
egy túlélési technika. Ha figyeljük a velünk kapcsolatos médiát, írottat s főleg elektronikust, 
nem véletlenül találkozunk ezzel az önvigasztaló szerrel. Könnyed, olykor pajzán vagy 
karcos, de távolról sem becsüli le a bajt. Sőt! És kifelé valójában nem sérteni akar, csupán 
figyelmeztetni.  

Ez történt akkor is, amikor legutóbb összegyűlt elnökségünk s napjaink gondjait 
elemeztük. Mráz János szellemesen és színlelet pátosszal így szólt: széf új világ. Hát bizony 
erről szól ma minden és sajnos a profitorientáltra formálódó egészségügy is Mackóba 
keveredett. Hogy mekkorába, azt még nem tudni, eddig csak afféle bocsokhoz voltunk 
szoktatva, és soha nem volt ki „medvédjen”. 

Hiába állítják mackósok és macKókások, hogy az egészségügyben már minden a 
profitról szól, s itt a praxisokat is sűrűn emlegetik, bizony mi tudjuk a legjobban, hogy ez nem 
igaz, s eleddig – míg más célok miatt nem hallgatták el – ott fenn is elismerték a kvázi 
privatizációt. Hiszen adott és elismerten szűkös összeget kezelünk, adott célokra, egyre 
emelkedő követelmények mellett. Mi van itt? Széf-osztás, vagy széf-fosztás? A mi aprócska 
fiók széfjeink ma is nagynak bizonyulnak a benne elhelyezett tölteléknek. Nem áll meg 
benne, csak átfolyik a pénz. Ott benn a kórházban, öreg anyó széfikéjében is több lehet 
olykor. A mi aprócska dobozainkba bele sem kerül, hiszen ahogy jön, úgy megy. Többnyire 
már a bankon keresztül, észrevétlenül És semmi remény arra, hogy ez megváltozzon. Ezek a 
széffosztlott remények.  

Más szándékai vannak a „nagy médiának”, mely a negyvenmillió orvos-beteg 
találkozásból kiemelhető évi 8-10 hírértékű hibát – megnyugtató szenzációhajhászással – 
tálalja az évente négyszer az orvoshoz készülő tíz milliónak. Forma és szemlélet arról győz 
meg, hogy már nem hihetjük véletlennek vagy javító szándékúnak. Javarészt profi 
„vértollnoki” munka. 

De elég a gyógyító iróniából s nézzünk szembe egy-két ténnyel is.  
Törvények születnek a fejünk felett és rendeletek. Hozzá nem értők vagy érzéketlenek, a 

nemzet egészségére – nehéz szívvel – szánt szűk összegekhez méricskélve szabják meg, hogy 
mekkora legyen a teljesítőképességünk, a tűréshatárunk, mi több: az életünk. Ez a foglalkozás 
bizony életéveivel fizet hivatásáért. Valaha ezt még egy-két statisztikus elmondta, mi is 
(magam is) kiszámoltuk. Ma tabu téma lett? 
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Nem képzelődök tovább. Inkább ismét egy részletben mutatnám fel azt, hogy a hatalom 
hozzánk való viszonyulása mennyire álságos. 

A népszavazási kampányban fő érvnek használják, hogy az orvosok örvendenek a 
vizitdíjnak. Hiába sikerült több hónapon keresztül folytatott szívós kommunikációval 
eljuttatni hozzájuk annak hírét, hogy mi a tiszta igazság, vagyis, hogy az elvonásokkal és a 
bérek karbantartásának elfelejtésével ezt az összeget, sok praxisban pedig ennél többet is, 
előre kivontak. Ez a tény nem kerül kellő fórumokon a közvélemény elé. Érdekes módon még 
az ellenzék is csak egy idő után kezdte emlegetni. Válasz helyett – egyik-másik liberális 
politikus – a televízió nyilvánossága előtt kévés és lekicsinylő szóban, s a hozzá illő 
metakommunikációval is lesújt azokra, akik ilyeneket mondanak. A főpolgármester és sokan 
mások azt emlegetik, hogy mi csinálnánk propagandát a vizitdíjnak, a nem szavazatnak. S 
lám, az igazság ismét a sárban hever. 

Aztán viszont azt dörgölik az orrunk alá, hogy ebből adminisztratív alkalmazottat 
vehetünk fel és fejleszthetünk. Ennek képtelensége számunkra evidens, nem úgy a 
közvélemény számára. Várótermeinkben feliratok figyelmeztetnek arra, hogy a pénz a 
zsebünkbe marad. A politika felelősségét sulykoló feliratokról nem tudni.  

Ha ebben a ravasz csapdában vergődve sem látná valaki azt a hatalmas ármányt, mely 
rabul ejtette a magyar orvostársadalmat, akkor régen rossz. Az általam tapasztaltak nem 
mutatnak ennyire rövidlátónak minket. 

Íme, egyetlen aspektus és mennyi minden van benne. Szemlélet, indulat, viszonyulás, 
értékmérés, leplezett cél, múlt, jelen s ne adj Isten: jövendő. 

Akár a gyermekmondókákban, felteszem a költői kérdést: mondjam még? 
Inkább szeretném remélni, hogy egyszer eljön az: itt a vége, fuss el véle pillanata is, és 

felbukkan majdani politikusi agyakban egy régi fogalom: a jobb és baloldalt együtt jelentő 
„nemzet” egészsége! 

És akkor majd talán remélhetünk újra hivatást és munkát: csendesen, szépen, 
megfontoltan, felelősséggel. 

 
2008. január 31. 

 
A KÖR első erdélyi mellékletének vezércikke 

 
Drága Barátaink, - Őrizők! 
 
Nem is sejtitek mekkora öröm és elégtétel, s nem elhanyagolható módon lelki feltöltődés is 
volt az a tavalyi kongresszusunk, melyet Szovátán rendeztünk meg azzal a céllal, hogy 
Veletek formailag is összekapcsolódhassunk. Mert az ott tapasztaltak alapján nem hinném, 
hogy akadt, aki lélekben ezt már előbb ne érezte volna. 

A kongresszus előtt – sokféle ok miatt – talán élt Bennetek némi kétség, hogy ez 
egyáltalán sikerülhet. S mégis megélhettük azokat a szép perceket, s azokat a gyönyörű 
napokat. Mi háromszázan, s Ti egynéhányan, akik nem kételkedtetek. 

Most, bár – hajlani nem kívánó gerincünk okán is – kereteink szűkösek, egy kis Nektek 
szánt melléklettel, és – a győri Petz Aladár kórház alapítványi segítőkészsége folytán – 200 
nektek kinyomtatott számmal jeleznénk, hogy nem feledtünk, és hogy reménykedünk az egyre 
javuló együttműködésben. 

Most csupán arra kérünk, hogy jelöljétek ki azokat a gyűjtőpontokat, ahova jövőbéli 
üzeneteinket eljuttathatjuk, s ahonnan azt számotokra továbbítják. Keressétek meg a 
megfelelő embereket és húzzátok meg az ésszerű földrajzi határokat. 

Hitem szerint az Erdélyi Múzeum Egyesület és a FAKOOSZ, Alapellátó Orvosok 
Országos Szövetsége együtt még sok hasznos, és orvos valamint beteg érdekében szükséges 
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tervet valósíthatna meg. S ezek bizony nem jelentéktelen elemei lennének egy határok nélküli 
haza megvalósításának. 

Míg valaha a lehetőségekben jártunk valamivel előttetek, most a rossz 
megtapasztalásában jut nekünk előőrs szerep. Ki tagadná, hogy jobb a más kárán tanulni, s 
mi, ha már el kell szenvednünk a globalizáció vad világának kelet felé törő tervei nyomán 
kikelő sárkányfogvetemény hatásait, legalább a Ti dolgotokat szeretnénk könnyebbé tenni.  

Adósságot törlesztünk, s egyben előleget is küldünk ez által. Adósok vagyunk azért, 
mert megmaradtatok őrizőknek, és előleget küldünk azért, hogy oly sokat támadott s pusztított 
fogyó belső értékeink majdani regenerálásában vállaljátok fel a lelki génbank szerepét. 

Kérünk, hogy minél többen jelentkezzetek hévízi kongresszusunkra, és áldozzatok rá 
némi időt és anyagi energiát. Mi a magunk részéről mindent elkövetünk, hogy besegítsünk 
azoknak, akik közületek a legszűkösebb helyzetben vannak, s ezért maradnának le az 
együttlét szép napjairól. A részleteket megtaláljátok ebben a szerény kis lapszámban. 

Kiváló Vezetőitekkel együtt, nagy szeretettel üdvözlünk, és várunk Mindnyájatokat. 
 

2008. február 7. 
 

Közhelyekkel a magyar egészségügy jövőjéért 
 

Amikor e sorokat leírom, a második mennybemenetelen még nem esett át a biztosítási 
törvény, de a koalíció elszántságát (mely a két különböző s mégis összetartozó kívánságból 
ötvöződő ösztönző-hajtóerőtől már-már kétségbeesett akarásba csap át) látva nincs kétségem, 
hogy megtörténik. Az elnöki szó meghallgatásának színjátékát eljátszották, talán még az 
utolsó éj leple alatt sem „fésülnek” a közösen véglegesített szövegen. 

Ha jól sejtjük, már csak egy erről szóló népszavazás segíthet, s rettentheti el, a ki tudja 
honnan felbukkanó (vagy rekrutálódó) befektetőket attól, hogy egyetlen alkalommal 
lepengetett, a nyereséghez képest nevetséges (maximum) 120 milliárd forintért, melyet 
semmiféle más befektetés, vagy erről szóló kötelezettség nem követ, örökáron megvegyék az 
évi 1500 milliárdos nagy elosztórendszert. Mert ha megveszik, akkor sejtéseink szerint olyan 
számunkra ismeretlen biztosítékokat kapnak, melyek bármely későbbi magyar kormányt 
megakadályozhatnak visszafordító szándékaiban. 

A helyzet Európa legbetegebb nemzete szempontjából is kétségbeejtő. A bajt tetézi, 
hogy nem tudni mennyire erős az az ösztönző-hajtóerő, mely ennek a nemzetnek a 
választópolgárait megmozgatja, s nem tudni mennyire lehetnek elködösítve a szavazói 
szemek. Látszólag nagy a társadalmi ellenállás, de a túloldali profitéhség is, és még el kell 
jutni addig a másik népszavazásig is. 

Az ügynek ugyanis – mint azt megszoktuk – valódi társadalmi előkészítése nem volt 
(válaszuk csak ennyi: másfél éve erről beszélünk), annál inkább volt félrevezető igyekezet, s 
ez most is tombol az ettől nehezen elválasztható három kérdés ellen is a beteg nemzet 
forintjaiból folyó „felhomályosító” kampány során. 

Megszokottnak találnám, ha most hallhatnám, amint megszólal a fentieket nem ismerő, 
vagy tagadó pártszimpátiából szavazó és – régi szótárát előrántva – megvádol azzal, hogy az 
ellenzék „szekértolója” vagyok. Csakhogy mindaz, amit leírtam száraz tényanyag, s a java 
még most következik. Hiszen hol vannak még azok a szanaszét százszor megjelent, s mégis 
kevésnek bizonyuló közhelyek, melyeknek gyűjteménye hivatott meggyőzni az értetleneket. 
Mert még most is vannak értetlenkedők. Többnyire azok, akik megrögzött módon az 
érzelmeikkel, indulataikkal akarnak gondolkodni, de olyanok is, akiket a látszólag tetszetős 
ígéretek és a csupán a felszínen mozgó érvek félrevezettek. 

Az egészségpolitikai publicista, a magyar egészségpolitika nyomonkövetője, örök 
ellenzéki, mert az egészségügyet több mint fél évszázada maradékelven működtetik a 
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mindenkori pénzügypolitikát legfontosabbnak tartó különféle rendszerek, kormányok és 
kormányzatok. Lehetetlen, hogy az egészségügy mai helyzetében ez másként legyen. A 
semleges publicista számára az csak mellékes körülmény, vagy halovány remény, hogy az 
aktuális ellenzék is olyasmit emleget, mint ő maga. A döntő mindenkor a működő hatalom, és 
annak szándékait a maguk valóságában megmutató cselekedetei. Ezeket a tényeket nem leírni, 
ennek a beteg nemzetnek az elárulása lenne. S mindazok, akik tudva-tudván, hogy mit 
tesznek, megteszik, amit megtesznek, ezt a bűnt követik el. És esetünkben sajnos – különböző 
okokból, de – tudva tudják. 

Amikor a magántőke (befektetőinek nevezett, de csak egyszer és keveset befektető) 
bevonásával működő, több biztosítós (mert egy biztosító önmagával nem versenyezhet, ez 
csak Karinthynak sikerült macskaálma során) rendszert elutasítom, nem a magam feje után 
megyek. Szertetekintve az egész világon, ahol csak működik ilyen, vagy ehhez hasonló, 
rendszer, menekülnének a szorításából. Ahol nem nyúltak még hozzá, ott a szakemberek a 
bátorság hiányát emlegetik. Ezen országok társadalmai kettészakadóban vannak, sőt már 
kettészakadtak (lásd USA: 50 millió ellátatlannal) egy dráguló világegészségügy, és egy ezt a 
betegek javára kezelni képtelen (és ezt nem is szándékozó) biztosítási hálózat szorításában. 
Erre is van válasza az új rendszer hazai híveinek. Azt mondják, hogy a magyar megoldás az 
más. Vagyis mi feltaláltunk egy hungarikumot, a humanitárius tőkét, mely képes lesz 
működtetni azt és úgy, amit sehol és sehogy sem voltak képesek. Ha ezt nekem 
bebizonyítanák, boldogan állnék mozgalmuk élére. Sajnos azonban az itt terjedelmi okokból 
leírhatatlanul sok ellenbizonyítékra a koronát nekem éppen az az Orosz Éva tette fel, kinek 
mint szakembernek nagy tisztelője vagyok, s aki ott az MSZP egészségpolitikusainak 
jelenlétében és felkérésére – és akkor még helyeslésük mellett – mondta el az ellenkezőjét. 
Zárómondatainak jelzőit ismételni sem tartanám most ésszerűnek. Azok az általam eddig 
egyébként – elsősorban tehetségük miatt – nagy figyelemmel kísért politikusok nem saját 
jószántukból változtattak véleményt és főleg indokrendszert, magyarázatot, vagy inkább 
„magyarázkodást”. 

És akkor még nem beszéltem a biztosítás kiváló (szocialista) ismerőjéről, Kiss Józsefről, 
aki szakemberként került szembe ezzel a veszedelmes tervvel. Most elégtétellel tölt el azon 
vitáim emléke, mikor szakembernek neveztem, azokkal szemben, akik pártpolitikusnak 
titulálták. 

Most azonban lássuk azokat a közhelyeket. Hiszen az eddigiek nem biztos, hogy 
elégnek bizonyulnak a meggyőzéshez. Ennek alapján még nem valószínű, hogy elhiszik 
nekem milyen rettentő kettészakadás vár a magyar társadalomra a demográfia és az oktatás 
mellett legfontosabb, s azokkal szorosan összefüggő kérdésben: a nemzet egészségügye, 
valamennyiünk egészségügyi jövője terén. 

Magyarországon a II. világháború előtt az OTI működött. Az ennek védőhálóját nem 
élvező szegények ellátásában az akkor még megbecsült orvostársadalom – saját 
kezdeményezésből – ingyenes szegényrendelésekkel tett igen sokat.  

Az akkori idők viszonyai között ez komoly teljesítmény volt. Az OTI mögött komoly 
vagyon állt, s annak haszna volt a rendszer működésének biztosítéka. 

A ránk köszöntő szocializmus (az SZDSZ kampányának egyik célszavára gondoljunk) 
ezt a közvagyont is úgy államosította, mint a „tőkés-földesúri rendszer haszonélvezőinek 
kizsákmányolásból származó vagyonát”. 

A biztosítás a továbbiakban, bár a szolidaritás alapján működött, de nem azzal a 
vagyonnal a háta mögött, hanem a mindenkor éppen befizetett járulékokból, s ha hiány volt, 
akkor szintén a mi adóforintjaink egy részéből azt kiegészítve. 

Az egészségügy tehát nem volt ingyenes! Megfizettük. 
Az ingyenesség ellen szólt a hálapénz rendszer is, melyet szintén a szocializmus áldásai 

közé sorolhattunk. Gerőék ezzel nem csak egy sajátos és az államot tehermentesítő adónemet 
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találtak ki, hanem a minden hatalom által kényelmetlennek érzett orvostársadalmat is erkölcsi, 
vagy, ha éppen akarták volna jogi hálóba terelték és kézben tartották. 

Az egészségügy a maradékelv alapján működött. Az egészségügyiek világviszonylatban 
is alacsony fizetésüket csendben elfogadva és annak ellenére, szakmailag világszínvonalon 
tartották a gyógyítást. 

Az sem igaz, hogy voltak várólisták! Előfordult, hogy valamire várni kellett, de nem a 
szó mai értelmében és módján, és nem a hálapénz kisajtolása céljából. Ilyen csak 
előfordulhatott. 

A szocializmus évei alatt, ezzel a pénzügyi és politikai szemlélettel még a felszínen 
tartották az ágazatot, de a maradékelvet nem voltak hajlandók feladni. A kérdés 
nemzetstratégiai jelentőségét ők sem érzékelték. Bár a határon túliak megsegítésében igazán 
nem akadályozták a helyi kegyes szabálytalanságokat. 

A rendszerváltás után ezen a területen is lépni kellett. Az egészségügy reformért kiáltott, 
s ebben mindenki egyetértett. 

Először vissza akarták adni a biztosító vagyonát. Volt szó 600 milliárdról, majd ha jól 
emlékszem 360 milliárdról, utóbb aztán az egész feledésbe merült. 

A biztosító ellenőrzésére kitalált rendszer a visszaélések miatt alkalmatlannak bizonyult, 
majd felszámolták. A biztosító gyakorlatilag a minisztérium alosztálya, kifizetőhelye lett.  

Ismereteink szerint a biztosító működésére a befolyó összegek 1 és 1,5 százaléka közötti 
summát használtak fel. Ez a működési költség nem volt elégséges arra, hogy az Országos 
Egészségügyi Pénztárnak nevezett intézmény valódi biztosítóként működhessen. 

Közben a világ egészségügye a hadiiparból stb. oda áramló tőke áldásos és mégis bajt 
okozó fejlesztő hatása nyomán egyre drágább lett. A szakmailag lehetséges és gazdaságilag 
megengedhető ollója egyre csak nyílt. 

A magyar társadalom valóban egy téves illúzióban, az ingyenesség illúziójában ringatta 
magát. Felvilágosításával, a veszélyek felmutatásával senki sem foglalkozott. Csak a szakmán 
belül kezdett a kép világossá válni. 

Az OEP számos vezetőt használt el, számos újdonságot vezetett be sikerrel vagy 
sikertelenül.  

Közben elkezdődött, majd félbeszakadt maga az egészségügyi reform is. Az első lépés, 
a háziorvosi praxisok kvázi privatizálása sikert jelentett.  

A reform előrehaladásának politikai, gazdasági és spontán illetve mesterségesen generált 
belső megosztottságok állták útját. Az orvostársadalom egymásra mutogató magatartása, 
hatalmas hiba volt. Nevezzük nevén: a sorrend miatti irigykedés megbosszulta magát. 

A polgári kormány idején ismét történt egy lépés a reform újraindítására, s érthető 
logikával ismét az olcsóbb alsó szinten indulva, de a praxisjognak a háziorvosoknak 
„adományozása” után kifulladt. .Közben a szolgáltatók privatizálásának módszerei körüli vita 
fellángolt. A háziorvosok még megkapták az amortizáció kvázi pótlását és a 
műszertámogatást is. Az ellátás minősége javult. 

Sokféle és vitatott kísérletezés után az a vélemény látszott ész és korszerűnek, hogy a 
magántőke valóban bevonható, de a szolgáltatás oldalán és nem a biztosító profitorientált 
tulajdonosok kezébe történő átadásával. 

Minden oldali politikusok elismerték, hogy az egészségügy alulfinanszírozott. Általában 
1500 milliárdos hiányt emlegettek. 

Pedig az egészségügy mindvégig valóban pazarló volt. De: a legtökéletesebb 
ésszerűsítés is csak töredékét lett volna képes pótolni a valódi hiánynak. Részletekre 
vonatkozó kísérletek voltak is, hol sikerrel, hol sikertelenül. 

Az OEP ezenközben évről évre hiánnyal zárta a mérlegét, és azt ki kellett pótolni. A fő 
ok a gyógyszerkassza volt, amit viszont évről évre alulterveztek, s így nem is lehetett csoda a 



 23 

hiány. Sokat mondogatták, hogy ez is, akár az egész egészségügy, feneketlen zsák és így kell 
féken tartani. 

Eljöttek a nagy ellenőrzések is, sőt lassan az orvosok megfélemlítésének kora. 
És eljött az idő, amikor a sajtó érthetetlen okokból (?) egyre fokozódó nyomás alá 

helyezte az egészségügyet, s azon belül is az orvosi presztízst. Pedig hát a betegektől – 
szenzációhajszolással és nem valódi okokat kutató bírálattal – elvenni a gyógyítóba vetett 
bizalmat nagy hiba. Növeli a pénzügyi ráfordításokat. 

Aztán szocialista politikusok szónokoltak arról, hogy csakis az egybiztosítós 
rendszernek lehet jövője és elmagyarázták a kinti biztosítók minden hátrányát. 

És végül elérkeztünk oda, hogy először az SZDSZ, de utóbb maga az MSZP is a több 
biztosítót kezdte támogatni. Előbbi először nevén is nevezve, utóbbi azt állítva, hogy ez mégis 
egy biztosító marad. 

Ezt megelőzően pedig az ország megismerkedett a hazugsággal és annak 
következményeivel. Elveszette hitét, bizalmát. 

Ezidőtájt megpróbálták felszámolni a szakmai okokból ellenkező Orvosi Kamarát, de az 
igen váratlan módon feltámadt egykor volt tagjaiból. Ezúttal keményen ellenállt, tette a 
dolgát, s ezért politikai besorolást kapott. 

Míg azelőtt arról beszéltek, hogy sok az orvos, de kevés a szakkáder, most kiderült, 
hogy orvoshiány is van. S mégis elkezdődött a minőségi orvoselvándorlás nyugat felé. Előbb 
bagatellizálták, aztán azt mondták, jó ez így. Majd hozunk máshonnan, s egyszer ők is 
hazajönnek sok tapasztalattal. Mindent betetőzendő, és sok hamis állításra és tévhitre 
rávilágítva, megjelentek az ellátatlan háziorvosi praxisok. 

És ekkor az egészségügyi szolgáltatók számára felépítették az eddigi legzseniálisabb és 
legsátánibb csapdát. Először nem túl nagy zajjal elvontak tőlük. (a háziorvosoktól pl. a sok 
nehéz harc árán elért és a színvonalat jelentősen javító – már említett –juttatásokat) aztán 
bevezették az ezt az elvonást és az 50 százalékosnak nevezett jövedelememelést követően 
azóta is elmaradt szinten tartást részben pótló vizitdíjat, egy újabb ravasz és a költségvetést 
kímélő adónemet.  

A civil szervezetek, akár az élet más területein is, csak formális meghallgatást kaptak. A 
henger egyre jobban dübörgött és haladt a liberális elképzelések megvalósítását jelentő 
irányba, miközben mindent eltaposott, ami útjában volt. Főleg az igazságot Az 
egészségügyben megjelent egy új módszer: a rombolás. A hatalom a végrehajtóit váltogatta, 
de az irányt egyre jobban tartották. 

Következett egy alig titkolható koalíciós válságig menő vita, hatalmi helyzettel zsarolás, 
szégyenletes átverések és kényszerek, meg kapaszkodás, kapaszkodás körmükszakadtáig, 
népszerűségük árán is. 

Miért? Minek, kinek a szolgálatában? Csak a közismerten már hanyatló ágában levő 
neoliberális elv miatt? Vagy többért? Nem nekem kell eldöntenem. 

Most itt állunk az első népszavazás előtt. Többről szól, mint a felvetett kérdések. Nem 
egyedül azokról kell beszélni. Ami az egészségügyet illeti, az említett csapda működik. Ha a 
szolgáltatók elvesztik a vizitdíjat vagy napidíjat, költségvetésük nagyot csökken. Csődközelbe 
kerülhetnek. Ha! Ha az állam nem tartja be alkotmányos kötelezettségeit. Mert azzal áltatni a 
lakosságot, hogy így ellátásuk kerül veszélybe, lehet. Azzal fenyegetni a szolgáltatókat, hogy 
nem kapnak kompenzációt, lehet. De akkor ne beszéljünk alkotmányról, jogállamról és egyéb 
maszlagokról. Valljuk be, hogy itt valami más működik. 

Az egészségügyi dolgozók társadalma tehát akkor, amikor a márciusi igen mellett és a 
biztosítás új rendje ellen foglal állást, ismét áldozatot vállal a betegeiért. Miközben a 
rombolás miatt felbukkanó rendellenességekkel foglakozó sajtó ostorozza, senkinek sem jut 
eszébe erről az egyedülálló jelenségről beszélni. Nyugaton az orvosok védik a 
magánbiztosítókat, mert azok többszörösen fizetik meg őket. Nyugaton már szakma az 
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orvosok kioktatása a „drága” betegektől való szabadulás módjára. Ott már van „arany 
kézfogás” a legravaszabb és legaljasabb módja a szegény betegek megtévesztésének. Itt a 
majdani magánbiztosítói nagyobb jövedelmek reményében is a beteg érdekében nyilatkozik 
az orvosok nagytöbbsége. A propaganda ezt tagadja, de aki köztük él tudja. És hasonló a 
helyzet a vizitdíj ügyében is. 

Miért, miért és újból miért? Kérdeznénk ezerszer. 
Hiszen a magánbiztosító drágább lesz az állami költségvetés számára is. Ami pedig az 

úgynevezett befektetőket illeti, közben az egészségügyből újabb pénzeket vontak ki. Azt is 
tudjuk, hogy működési költségük minimum megháromszorozódik. A profitot ki kell venniük, 
ők is pénzeket kezelnek, és el kell számolniuk annak gyarapodásáról. A tőke már csak ilyen. 
Igaz, az ismert és majd utóbb kiderülő biztosítékok alapján semmi felelősségük nincs. Marad 
az úgynevezett duális finanszírozás és így a közben elszegényített önkormányzatokra zúdítják 
majd a tömeg haragját. 

A szakmai nehézségek terén meg az áldozatvállaló egészségügyiek szembesülnek az 
elkeseredett beteg indulataival. Már érezhető ennek előszele. 

A kórházakkal, amelyeket adósságba kergetnek, éppen ezen a címen nem kötnek majd 
szerződést. Bezárják, jó esetben megveszik azokat és ismét csak saját hasznukra – tehát a 
profit jegyében – működtetik. 

Előbb-utóbb a járulékot is emelni fogják. A beépített fékek nem véglegesek. 
Hollandiában pl. rövid idő alatt többszörösére nőtt a járulék. Ott az állam gazdag és a 
hiányokat kifizette, a gyermekeket zsebből finanszírozza. De mi lesz itt? Nem vagyunk egy 
gyarmatbirodalom utódállama, de félünk, hogy a neokolonizáció áldozatai lehetünk itt, 
Európa szívében. Pedig a bismarcki szolidaritás hazájában most álmodoznak arról, hogy 
ahhoz visszatérjenek. 

És mi lesz a népegészségügy sorsa? A megelőzésé? A meggyőzésünkre idehívott 
holland miniszterrel beszélgetve a megelőzésre vonatkozó kérdésemnél a megadás jeléül 
felemelte kezeit.  

Nem igaz, hogy az azonnali profitot felmutatni köteles magánbiztosító érdekelt a 
megelőzésben. Külföldön ez már közismert tény.  

És mindez Európa legbetegebb országában? A demográfiai örvény szélén, vagy már 
benne? 

Nagy veszedelem leselkedik reánk. Ne engedjék demagógiának nevezni a közhelynek 
tűnő tényeket. Gondolkozzanak! Felelősek vagyunk egymásért, miérettünk, egy testben-
lélekben egészséges és egységes, minden tagját magához ölelő nemzetért. 
 

Naplójegyzet: 2008. február 7. 
 

A népszavazásról és a nemzet egészségügyéről 
 
Ha orvos-ember manapság a maradék haza útjait rója, elkerülhetetlenül találkozik a 

közelgő népszavazásról kérdező állampolgárokkal. Sőt, magam még Erdély földjén is kaptam 
ilyen kérdéseket. 

Mi is a helyzet ezzel a népszavazással? Mi a helyzet azzal a vizitdíjjal? 
Ezt a kérdést nem seperheti le asztaláról az ember, sem az anyaországi érintett, sem az 

erdélyi „egyelőre még nem érintett”. 
Az ügy természetesen és ismét a neoliberális világ által ránk kényszerített, reformnak 

nevezett, de csak pénzelvonást célzó intézkedések egyik mellékterméke. Ugyanakkor benne 
foglaltatik az egész szemlélet, és jelentőségét fokozza egy zseniális gonoszsággal kidolgozott 
mesterséges csapdahelyzet is. 

De lássuk a kérdéskört előbb nagyobb s utóbb közelebbi perspektívából is. 



 25 

Arról van szó ugyanis, hogy a globalizáció fogatának vontatói közé szegődött magyar 
hatalom, az oly régen ismert módon minden idegen érdek kiszolgálására alkalmas réteg 
politikai elitje, végveszélybe sodorta az országot. Hazugságokkal, (neoliberális) világszerte 
ismert és sajnos támogatott módszerekkel, félrevezette a magyar választói közvéleményt. Ami 
pedig ennél is rosszabb: manipulálta, sok tekintetben – és itt elnézést a durva de igaz szóért – 
állandóan zajló folyamatszerűen, és mindenre kiterjedő tervek alapján, lebutította azt. A 
gátlástalanság és hazudozás rövid, sőt középtávon is kétségtelen előnyeivel élve, már két 
parlamenti választáson is csekély előnyt szerzett, melyet, a mellverdeső demokratát játszva, 
„a többség” néven emleget, s azóta szóba sem kerül a másik majdnem fél ország.  

Ez a honi hatalom a globalizációval szembefordulni képtelen világon belül is páratlan 
kiszolgáltatottság állapotába juttatta nemzetünket. És ez szó szerint értendő, határok feletti 
érvénnyel, mert döntő módon érinti az összmagyarságot is. Ha más hasonló pályán járó 
nemzetekkel vetjük össze, legyenek azok gazdag és fejlett demokráciák vagy velünk együtt 
arra igyekvő országok és országocskák, nálunk fedezhető fel egyedül a nemzetstratégia 
tudatos mellőzése. 

Ezenközben a politikai megosztottság és a gyűlölet odáig fokozódott, hogy egy 
katasztrófa elkerülése érdekében sokak által sürgetett ésszerű összefogás nem valósítható 
meg. 

A jobboldal választott erkölcsi korlátait, és az európai normákat betartva nem tudja 
megszerezni a hatalmat, melynek ésszerű, okos és kifelé ravaszabb, másokhoz hasonlóan 
defenzív gyakorlásával kormányozva kikerülhetők lennének a globalizáció nehéz vizein 
elrejtett fenyegető zátonyok. 

Kényszerhelyzet van! Mindenki tudja, hogy ez a népszavazás nem csak a feltett 
kérdésekről szól! A kérdésfelvetést lehet naivnak, feleslegesnek nevezni, bírálni, magyarázni, 
de aki nem lát az orránál tovább, nem fogja megérteni. Sokkal többről van itt szó. Még akkor 
is, ha a győztes népszavazás sem biztosíték, hogy egy mindenre elszánt hatalom figyelembe 
veszi, vagy európai módon válaszol rá. 

Lassan, minden eszközt megragadva lehet csak haladni a hatalom visszaszerzése felé. 
Csúnya dolog a hatalom óhajtása, de ha ez az egyedüli lehetséges megoldást jelenti arra, hogy 
megpróbáljunk egy menekülő pályára állni, akkor elfogadható. Mai helyzetünkben 
ellenzékből semmi remény nincs arra, hogy a nemzet valódi érdekeit érvényesíteni lehessen. 
Ezt a jelenlegi hatalom ezerszer bizonyította, és a nemzet egésze a már említett romboló és 
félrevezető munkájuk miatt nem érti meg. 

Csupán egy hatalomváltás lehet az út a nemzet egysége felé is. Mert arra van a 
legnagyobb szükség. Ha valaha beteljesül az ötven – vagy mára sokkal nagyobb – százalékot 
kitevő szavazói óhaj és hatalomváltás történik, akkor többé nem lehet megfeledkezni azokról, 
akik akkor majd azt képzelik, hogy veszítettek. Na persze nem az elitről beszélek, mert bizony 
mindent el kell követnünk, hogy őket elfeledhessük. 

Eddig a nagy háttérről, s most a közelebbi perspektívát vizsgálva néhány szó a 
tulajdonképpeni kérdések egyikéről, hogy általa mégjobban megvilágítsuk azt a hátteret. 

Gonoszul zseniális csapdát állított az egészségügyet felesleges kiadásnak és ugyanakkor 
profitszerzési lehetőségnek tekintő erő, és az annak hálójában szánalmasan vergődő 
legnagyobb párt. Először kivont az amúgy is forráshiányos egészségügyből egy jelentős 
összeget, majd azt a vizit és kórházi napidíjjal részben pótolta. 

Az elvonás egy tollvonásba került, a járulékfizetők zsebét szerintem alkotmányellenesen 
megcsapoló visszapótlás kissé zűrösebb volt, de végrehajtották.  

Most az így beszedett összeg nélkül az egészségügy nem képes működni. És ez benne a 
csapda. Ők azt mondják, hogy akik ezeknek az összegeknek a befizetését leszavazzák, 
önmaguk egészsége ellen voksolnak. A valóságban azonban ezt a pénzt csupán vissza kellene 
adni az egészségügynek. Onnan ahova kivonása után került. S ha netán a konvergencia 
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programra hivatkoznak meg az Unióra, akkor ismét csak az alkotmányt kell elővenni. Mert a 
járulékfizetőnek az egészéghez való joga alkotmányos jog, s nem függhet egy rosszul vagy 
rabolva gazdálkodó hatalom kénye-kedvétől. 

Ha valaki erre pestiesen annyit mond, hogy ügyes, igaza lehet. Szerintem azonban nem 
is ügyességről van itt szó, csupán egy régi kommunista világban is alkalmazott módszernek a 
más formában történt ismétléséről. 

Mi is a hálapénz? Magyarországon Gerőék által ravaszul elismert, megengedett, 
mondhatni bevezetett adónem, melyért az államot nem terheli felelősség, melyet az egyébként 
egészségügyi járulékot fizetők tesznek borítékba a költségvetés tehermentesítésére (a 
működésképtelenségig menően alacsony egészségügyi fizetések kiegészítésére), és melynek 
segítségével még morálisan (sőt jogilag) is a fenyegetettség állapotában tartható egy 
máskülönben nehezen megfogható, tehát veszélyes társadalmi réteg. 

A vizit és kórházi napidíj is egy a járulékfizetők által kiizzadt új adónem. Itt is kihátrál 
az állam a felelősség alól. Mindenütt feliratok hirdetik, hogy ez a pénz az orvosnál, az 
intézménynél marad. A megelőző elvonásról a publikum mit sem tud. Ugye ügyes? 

Közben pedig feltartóztathatatlanul (?) haladunk a magánbiztosítók rendszere felé. Abba 
az irányba, ahonnan más országok éppen menekülni próbálnak. 

A nemzet egészsége? Ugyan kérem. Népegészségügy? Ugyan kérem. 
Miközben a világot – szakemberek szerint – a TBC újabb és veszedelmesebb hulláma 

fenyegeti, nálunk egyes helyeken már megjelent a magyar állampolgárok postaládájában az 
alábbi üzenet: 

"Értesítjük a falu lakosságát, hogy 2008-as évtől kezdődően a TÜDŐSZŰRÉS 
elvégzésére helyben nincs lehetőség. A vizsgálatot a Területi Kórház Tüdőgondozója végzi, 
melyhez háziorvosi beutaló szükséges." 

És a vizitdíjak. Itt is ott is. 
Öreganyánk pedig a kórházban széfbe rakhatja a hálapénzt, mielőtt eldönti, hogy kinek 

is adja oda. Fogalma sincs róla, hogy a hálapénzt is és a napi meg vizitdíjat is ugyanazoknak 
adja. Azoknak, akik az annak megfelelő összeget nem hajlandók a nemzet egészségügyének 
rendelkezésére bocsátani. 

 
2008. február 20. 

 
Hogyan hazudnak nekünk 

 
- Íme, egy a Medical Online által közzétett szöveg a szaktárca állításaiból: 
Mi lesz veled vizitdíj?  
Jelentősen nőtt a háziorvosok bevétele, az ellátás egyes területein csökkent a hálapénz, a 
korábbinál kevesebb a felesleges orvos-beteg találkozó – csupán néhány dolog, amelyről a 
tavaly február 15-én bevezetett vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetése nélkül ma nem 
beszélhetnénk. Nagyban hozzájárultak e díjak ahhoz is, hogy az egészségbiztosítási kassza 
idén már nem veszteséges – állítja a szaktárca, a sok vitát és eleinte hosszas sorokat kiváltó 
díjak léte azonban a március 9-i népszavazással egyre inkább megkérdőjeleződni látszik. 
Nyolcvanöt háziorvos kedden mindenesetre aláírásgyűjtést kezdeményezett annak érdekében, 
hogy megmaradjon a vizitdíj. 
- Íme ezzel, és a pillanatnyi helyzettel kapcsolatos gondolataink: 
1.A háziorvosi kassza 2007-ben, az előző évhez viszonyítva hozzávetőleg 3,5 milliárddal 
csökkent. 
2.A 2002-ben bevezetett és az alapellátásban kb. harmincegynehány százalékot jelentő 
„ötvenszázalékos” béremelés óta a pontérték nem változott, vagyis az emelést azóta bőven 
„elinflálták”. 



 27 

3.A háziorvosok bevétele tehát a vizitdíjjal, ezzel a modern és kötelező paraszolvenciának 
nevezhető adónemmel, sem emelkedhetett jelentősen. 
4.A paraszolvencia fokozatos csökkenése már a vizitdíjat megelőzően elkezdődött,  
párhuzamban a lakosság elszegényedésével, tehát vizitdíjjal csak igen kis mértékben hozható 
kapcsolatba. Az egészségügyben annál több paraszolvenciára ösztönző helyzet keletkezett, 
főleg a várólisták kapcsán. 
5.Mindezeket összevetve a háziorvosi praxisok működtetésére rendelkezésre álló 
összjövedelem reálértéken folyamatosan csökkent és még a vizitdíjjal együtt is elégtelen, meg 
sem közelíti a számítások szerint szükséges összeget, mely a vizitdíj előtti állapot kétszerese 
lenne.  
6.A 60 éve állandóan maradékelven működő egészségügy forráshiányos volt mindég és ezt 
mindenki elismerte. Ennek járulékainkból fedezett alapjaiból most újabb összegeket vontak el 
és a maradékot fillérekért, örökáron akarják eladni.  
7.Az egészségügyet, elsősorban pedig az alapellátást és a járóbeteg ellátást mesterségesen 
csapdába helyezték. Egy meglevő hiányállapotot elvonásokkal növeltek, utána a lakosságtól 
bevont forrásokból kissé megemeltek, s most azt állítják, hogy e nélkül működésképtelen lesz. 
Ennél nagyobb ármányt ki sem lehet találni. 
8.A fenti megállapításokat az élet cáfolhatatlanul igazolta. Egyre több körzet áll üresen. A 
praxisok elértéktelenedtek, az orvosok nem óhajtanak az alapellátásban dolgozni, az ágazat 
félelmetesen elöregedett. Minden egyéb magyarázkodás felesleges. 
9.A felesleges orvos-beteg találkozók száma valóban csökkenhetett, viszont ki tudja 
kimutatni, hogy mennyivel nőtt az esetleg szükséges orvos beteg találkozók elmaradása.  
10.Ha azt állítják, hogy – az oly hangsúlyozottan a szolgáltatónál maradó – vizitdíjak 
hozzájárultak ahhoz, hogy az egészségbiztosítás kasszája nem veszteséges, máris saját 
kardjukba dőltek. Ugyanis ha ez igaz, akkor bevallják, hogy a vizitdíj és kórházi napidíj 
fejében elvontak az egészségügytől. 
11.Amennyiben a miniszterelnök szerint 200 Milliárdos lehetőség van az adócsökkentésre, 
akkor ebben a pénzben benne van a vizitdíj bevezetésnek ügyes húzása előtt az 
egészségügyből elvont pénz is. 
12.Ha tehát a szavazók igennel döntenek, alkotmányos jogainknak megfelelően e kettőszáz 
milliárdból vissza kell adni az elvonásokat és „elinflálásokat”, s a vizitdíjat el is felejthetjük. 
13. Az aláírásokat nem az első néhány tucat aláíró háziorvos kezdeményezte, hanem egy az 
ANTSZ-en keresztül a szankcionálás jogával rendelkező országos vezető háziorvos, 
nevezetesen éppen az országos szakfelügyelő főorvos kezdte el, és eddig a 6000 háziorvos 
egy töredékét sikerült meggyőznie. 
14.A hálapénz megélhetést biztosító kényszere miatt általában pénzéhesnek lefestett orvosok 
tehát saját zsebük ellenére a vizitdíj és kórházi napidíj ellen vannak. Sőt! A számukra – a 
gyógyítás rovására elérhető – jobb jövedelem lehetőségét felcsillantó magánbiztosítókat is el 
akarják kerülni. 
15.Az IGEN győzelme esetére meghirdetett fenyegetés, miszerint nem pótolják a kieső 
összeget, akár zsarolásnak is minősíthető, de minden esetre alkotmányjogilag megítélendő 
cselekedet. 
16.A kormányzat az ANTSZ-en keresztül a szolgáltatókat, közöttük a szerintük állítólag nem 
csak kvázi privatizált, vállalkozó, tehát önálló orvosokat is arra kényszeríti, hogy saját 
meggyőződésük ellenére, szóró és propagandaanyagokkal támogassák a NEM szavazatokat. 
 
FAKOOSZ, Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége nevében 
A FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének elnöksége 
 

2008. március 7. 
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Nyakatokban a felelősség 

 
A nektek szóló melléklet összeállítása során, az általam megírtak mellé megérkezett „Dóri” 
kollégánk, a tősgyökeres” anyaországi írása is. Ő nem olvasta, amit én írtam, én sem tudtam 
arról, hogy ő írni fog.  

Aztán, mint „kompember”, persze sokat gondolkodtam ezen az egészen. Hogyan is van 
ez? Kik vagyunk mi, és kik ők? Miért vagyunk mi mi, és miért lettek ők ők? 

Sok vita folyik manapság az árkok szabdalta magyarság soraiban. Már-már odáig megy 
ez, hogy vita tárgya magyarságunk is. E szó emlegetése gondot jelenthet, vagy legalábbis 
besorolást. Kinek jó, kinek rossz értelemben. Fekete Gyula, leghatalmasabb veszedelmünk a 
demográfiai örvény leghitelesebb ismerője mondta még a rendszert váltani próbálkozó 
időkben, hogy fiaim, itt a választóvonal nem politikai táborok között húzódik, hanem emberek 
és emberek között, s meghúzása a nemzetben való gondolkodás vagy annak tagadása alapján 
történhet csupán. 

Mennyire egyszerű ez felétek, azoknál a többségieknél, kik autonómiatörekvéseitektől 
szoronganak. Ha ilyen kérdés merül fel, azonnal összezárnak.  

És mi? 
Nos, a miértemre is errefelé keresendő a válasz. Trianon csapdájánál, melyet nem mi 

akartunk, melyet méltósággal, és ami a legfontosabb békésen elfogadtunk, eltűrtünk, s ím 
mégis gyanakvás vesz körül. Ezért nem nacionalizmus gyanús a zászlóját naponta felhúzó 
amerikai polgár, s ezért néznek görbén arra a magyarra, ki március 15.-én házára kiteszi a 
nemzeti lobogót. Ő már nem csak magyarkodó. Magam hallottam ennél sokkal durvább 
vádakat. 

Igen, ez Trianon csapdája. Mások állították nekünk, de közülünk valók azok is, akik 
benne maradni marasztalnak minket. Ők persze nem a nemzethez tartoznak (mert nem 
akarnak), még csak nem is a Kölcseyféle sokasághoz, hanem egy új elithez, a láthatatlanhoz. 

Pedig a megoldást meg kell keresni. Békésen, európai módon. Mást nem is tehetünk. S 
eddig sem tettünk. Elég lenne egy kis őszinteség. Elég lenne, ha hagynák kívül-belül 
kibeszélni azt a kimondani is bűn Trianont, anyaországban és kisebbségben egyaránt, hogy 
oldódjanak a fájdalmas görcsök, az igazságtalanságokkal tetézett igazságtalanság, elég lenne 
egy bármelyik utódállamot csak erősítő, és végső soron megnyugtató autonómia. 

De mi köze mindezekhez az orvosoknak? Miért keveredünk mi politikába? 
Nos azért, mert belekevernek. Mert mindent átitat a politika. Akarva, akaratlanul. S ez is 

mind abba a Párizs-környéki cifra palotába vezethető vissza. 
Mi azonban ebbe beleszólni csak egyféleképpen tudunk. Azzal, ha harcolunk hivatásunk 

körülményeinek javításáért, azért, hogy a munkánkkal is hozzájárulhassunk a demográfiai 
gondok reánk tartozó részének megoldásához.  

Senki ellen, de saját közösségünk érdekében is. 
Hogy ne irigyeljük a génbankként megőrizni óhajtott védett rovarokat, hanem 

megpróbáljuk átmenteni magunkat az egyen-szürkeségre törő globalizáció utáni szebb, 
színesebb, minden nemzet értékeiből épülő új világba. 

Az elkövetkező időszakban ebben a küzdelemben közös a felelősségünk, de ami 
azoknak a színeknek és átmentendő értékeknek az őrizgetését illeti, egy ideig nyakatokban 
van a nagyobbik teher, mert felkészültebbek vagytok fejben és lélekben is. Mint a török 
időkben, a három részre szakadt ország korában, amikor Erdély ezt már egyszer megtette, 
elvégezte, végrehajtotta. 

Ebben a munkában pedig a kézfogás, a találkozások szerepe tagadhatatlan. 
 

2008. március 10. 
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Egységben az erő 

 
A határon túli magyarságot feledni óhajtó negyven esztendő után nagy reményekkel vágtunk 
neki a rendszerváltásnak. Sok mindent óhajtott a magyar, s annak a negyven éves 
memóriaromboló időszaknak ellenére ott volt óhajai között a határon túl  szakadtakkal való 
valamilyen egyesülés óhaja is. 

Történelmi tanulság intett arra, hogy ez az egyesülés nem lehet csupán lelki, szellemi. 
Azt is reméltük azonban a szép új világtól, hogy az érinthetetlen határok felett átnyúló módon 
akár anyagi, szervezeti is. Amúgy európai módon. 

Valami megmozdult, okos gesztusok is voltak. Főleg spontán népiek s ritkábban a 
politika részéről. 

De jött a fekete március és itt is jöttek fekete évek. 
Mit részletezzük. Következett december 5 és a körülötte tapasztalt szégyenteljes napok a 

maguk mindnyájunk számára nehezen kiheverhető traumájával. 
A FAKOOSZ tagjai között végig ismertünk olyanokat, akik erdélyi kötődéssel, sőt e 

nélkül is jelentős érdeklődést tanúsítottak felétek. 
Amikor megszületett a gondolat, hogy formailag is megkössük a szövetséget, a 

lelkekben felébredt valami abból a régi egészségesből, az azóta alig emlegetett 
összmagyarból, s a fejekben annak a decembernek a kitörlésére tett óhajokból. És tavaly az 
óhajból valóság lett. Minden várakozást felülmúló emelkedetten szép és reményt keltő. 
Szováta pillanata kegyelmi pillantnak nevezhető. 

Sajnos mindezt a magyar egészségügy szétrombolására tett kísérlet legaktívabb évé 
követte. Egyelőre túléltük, de ismét saját áldozataink árán s éppen most lessük, hogy a 
politika mit dönt a fejünk felett. Az az eddig csak egyféleképpen jelző hüvelyk még nem 
tudjuk, hogy lefelé avagy felfelé fog mutatni. 

Mint azt már annyiszor emlegettük, érdemes figyelnetek arra, ami itt történik. Nézzétek 
csak a magán nyugdíjpénztárak esetét! Máris nyomdokainkba léptetek s még durvábban. 
Hasonló lépések várhatók az egészségügyben is, hiszen – bár itt most, saját rövidlátó anyagi 
érdekeink ellenébe is, ünnepelünk egy sikeres népszavazást – a globalizáció és annak 
neoliberális ideológiája feltartóztathatatlanul halad kelet felé, és nem tudni mikor, hogyan és 
mekkora katasztrófát okozva következik be elkerülhetetlen kifulladása. 

Vagyis az együttműködésünk nem csupán lelki, szívből fakadó. Ez csak az alap. A 
hasznossága azonban ott látható az elkövetkező mindennapokban, a nekünk szánt jövőben. 
Megmaradásunk nagy közös óhajában. 

Vegyétek hát komolyan kinyújtott kezünket. Most azzal, hogy minél többen jöttök el, 
utána pedig azzal, hogy magatok is megszervezitek működésetek kereteit. Mi amennyire 
szerény erőnk engedi, ott leszünk veletek. S mivel előbb utóbb változásnak kell 
bekövetkeznie, lehet, hogy újból megerősödve ez nem is lesz olyan jelképes. 

Arról, hogy a ti együttműködésetek mit jelent nekünk, ezeken a nektek szánt oldalakon 
még olvashattok. 

 
      Tehát: gyertek, várunk, legyünk ismét együtt!

    
2008. március 23. 

 
Végjáték a Duna mentén? Vagy ezt is bírják arcbőrrel? 

 
A Kárpát-medence összefonódott sorsú magyarsága, melyet saját megosztottsága már talán 
jobban sújt mint ama elátkozott békediktátum, vigyázó szemeivel befelé tekint.  
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Ki így, ki úgy. 
Alig telt el három hétnél több mióta – egy népszavazásnak köszönhetően – számokban 

is kifejezhető, hogy hány az így és hány az úgy tekintgető. 
Az egyik fél tekintettel van a hazára, arra is amelyik a magasban van, vagyis valamennyi 

magyarra, a többi vagy látászavarral küzd, vagy nagyon is tudja miért nézeget úgy. Érdek és 
vak előítélet egyaránt vezérelheti, sőt a kettő együtt is. 

Mostanában sok beszélgetés foglalkozott e csonka országban a fentiekkel. Bár az 
ellenzék által szellemesen új többségnek nevezett csoport most dominál, a nem 
elhanyagolható ellenérdekeltek észjárása és véleményformálása, ha nem csak zsebbel, de 
szívvel, sőt ésszel is gondolkodunk, – szinte követhetetlen. 

A globalizáció szabályainak megfelelően szélesedő elszegényedett sokaság, a még túlélő 
és vagy minden szolgálatra kész, vagy megmaradásáért élet-halál harcot folytató, de egyre 
keskenyedő középréteg felett ott trónol az új elit. Azok, akik az első százmilliók vagy 
milliárdok megszerzésének módjával soha nem fognak dicsekedni. A magyar történészeknek 
néhány évtized múlva, egy-két generációváltást követően, jelentős munkát kell majd 
elvégezniük, hogy ennek a technikáját és ismert, s jórész félreismert felelőseit 
megnevezhessék. Mindez azonban akkorra már valóban történelem lesz. Vagy reméljük, hogy 
a történészeket legalább a legkirívóbb esetekben megelőzik a bírák? 

Most ők, tehát az elit, védettségük biztos tudatában a sokaságot arcátlanul provokálják, 
vádolják és semmibe veszik. A valódi sokaság – mely maga sem tudja, hogy egy nemzet 
egyenjogú részének kellene lennie – most már jobban érzi elnyomottságát és a 
megmérettetésen a vártnál több esetben tette a dolgát. Többsége azonban még most is 
közönyös, fásult, fáradt, helyzete igazi felismerésére felkészületlen, egyszóval szellemi és 
lelki vonatkozásban globalizált állapotban tengődik. Az ország sorsába ők demokratikus 
eszközökkel beleszólni jelenleg alkalmatlanok. Aki erre képesek azok voksaikkal 
hozzájárultak e leleplező erejű felméréshez. A tudatos rétegek a szokottnál is nagyobb 
aktivitással tették ugyanezt.  

Ők azok, akik most megrengették a diktatúrába hajló vezetést, a háttérben vígan élő elit 
politikai exponenseit. Valamiért azonban még nem szakadt le a lavina. Sőt a politika hatalmon 
levő aktorai tovább provokálnak, ágálnak, vádolnak és rágalmaznak, kinevetik a sokaságot. 
Sokaságot mondok következetesen azért is, mert ők a nemzetet már nem akarják ismerni. 

A sokaság, vagyis a víznek árja egyelőre megmutatta magát, nagyobb hullámokat vetett, 
de a gálya még magabiztosan úszik. Csak azt nem tudni, hogy a fedélzeten játszó zenekar 
muzsikája mennyire őszintén vidám. A kabinokban a rothadás szaga terjeng. Egymással 
birkózó utasokat látni, s a parancsnoki hídon is egyre bonyolultabb koreográfiákat dolgoz ki 
magának a táncoskedvű karmesterszerű kapitány. 

Annyira vakok nem lehetnek, hogy a veszélyt ne érezzék. Nyilvánvaló, hogy leplezik 
félelmeiket. A mentőcsónakokat is kinézték már maguknak, s egyeztetik azok teherbírását és 
kincses zsákjaik súlyát. De a demokrácia klasszikus mércéivel mérő megfigyelő számára 
annyira más a magatartásuk, az erkölcsi értékrendjük, durván fogalmazva: arcbőrük 
vastagsága, hogy rövidtávon egykönnyen nem lehet jósolni. Középtávon azonban a süllyedés 
elkerülhetetlen. Viharral, vagy még azt megelőzően, a fedélzeti dulakodás okozta rossz 
manőverek miatt? Minden lehetséges. 

A vád alá helyezett sokaság hallja és látja a fedélzetről lekiabálókat, sőt leköpködőket. 
Ez a provokatív magatartás csak újabb közönyösöket ébreszthet fel. A maradék 
megvásárlására már csak a kapitány bűvészcilinderében vannak szemfényvesztő módszerek. 
A kincstulajdonos elit nem hajlandó áldozatot hozni. 

Ők készülnek a szűkebb esztendőkre s a politikai hatalom után megmaradó gazdasági 
hatalom kihasználásának lehetőségein gondolkodnak. 
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Fel kellene készülni arra, hogy ha eljön az idő, ezt is megakadályozzuk. Nem lehet ismét 
elmulasztani a nagy lehetőséget.  

 
2008. március 26. 

 
Patetikus sorok drámai helyzetben 

 
Kedves Kollégák! 

 
Három évvel ezelőtt feladatot vállaltam! Arról volt szó, hogy eljött az idő saját magunk 
rehabilitációjához. Szerettük volna újra elfoglalni felelősségteljes helyünket ezen a sok 
barázda által szaggatott és annyit szidalmazott magyar ugaron. Az értelmiség soraiban egykor 
volt helyünket kutattuk. És a becsületünket. Elegünk volt abból, hogy akárki bértollnok a 
40000 orvos között elkerülhetetlen hibákat, tévedéseket általánosítsa, és sokszor felnagyítva 
vagy akár kitalálva szolgálja a hatalom irántunk érzett eredendő ellenszenvét. 

Terveink a sok és kitartó munka ellenére látszólag meghiúsultak. 
Soha nem tapasztalt mélységben találjuk most magunkat. Ami rosszat megéltünk valaha, 

ami hihetetlent ki lehet találni, azt mind megtették velünk. 
A nagy félrevezetés éppen akkor és ott Gyulán kezdődött, amikor három éve hazug 

ígéreteknek lehettünk szem és fültanúi. A többit e lap olvasói jól tudják. 
S mégis! Azt kell mondanunk, hogy eredményesek voltunk. 
Eredményesek, mert túléltünk, de másért is. Egy magatartásformát is jelentő munka 

eredményességének legfőbb mércéje az ellendrukker reakciója. A mi jelenlegi vezetőink – 
finoman szólva is – ellendrukkerek. Ők nem ministrálnak, vagyis nem szolgálják rajtunk 
keresztül a nemzetet. Ellenségnek tekintenek, s ezzel nem ritkán direkt vagy indirekt módon 
szembesítenek is. Nemrég a nemzet munkájából emelt székhelyükön vágták szemünkbe, hogy 
a hatalmat megrendítő népszavazás eredményében bűnösök vagyunk. 

A magyar orvos azt várná, hogy végre elismerjék generációkon át hordott keresztjét, 
melyet az egészségügy saját áldozatból történő szinten tartásáért felelősségérzetből viselt. 

A magyar orvos elvárná vezetőitől és a magyar társadalomtól is, hogy vegyék észre 
áldozatkészségének legújabb bizonyítékát is. Nevezetesen, hogy néhány félrevezetett, vagy 
valamilyen más módon is érdekeltté tett tagjától eltekintve, most két dologban is saját anyagi 
érdekei ellen választotta a beteg érdeke melletti kiállást. Nem csak a vizitdíjjal szembeni 
fellépése, de az őket kiszolgáló orvosoknak mindenkor és mindenhol jobban fizető 
magánbiztosítók elleni állásfoglalása is ezt igazolja.  

Nos, barátaim, ez az a pillanat, amikor kiderül, hogy a magyar orvostársadalom, s ezen 
belül különösen a háziorvosok közössége, az utóbbi évek hatalmas nyomása dacára, a vele 
szembe felvonuló hatalom és annak szolgahada ellenére, megtette azt, amire vállalakozott. 
Cáfolhatatlan bizonyítékát adta, hogy nem taszítható le arról a piedesztálról, melyet nem ő 
óhajt, hanem betegeinek igénye állít neki. Onnan ahol s ahonnan az ősi hippokratészi elveket 
nem feladva képes gyógyítani. 

Tehát nem adtuk fel. Itt állunk, szálka a rombolók szemében, a nemzetmegtartó erőket 
gúnyoló és semmibe vevő hangulat közepette és teljesítve hazánk elvárásait. Nem 
látványosan, nem melleinket verdesve, sőt! Jórészt csendben, észrevétlenül, szerényen. 

De arra is kell lennie erőnknek, hogy szembenézzünk saját hibáinkkal, mert jobbak 
akarunk lenni. Ez az, ami leginkább megkülönbözet minket azoktól, akik nem örülnek annak, 
ha fogyó nemzetünk bármely téren is támaszra lel. 

Köszönöm, hogy ebben a három évben is ilyenek voltatok. Így éltetek, ezt tettétek. 
Talán úgy és olyan természetességgel, hogy magatok sem vettétek észre. 
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Hiszem, hogy eljő az idő, amikor ezt még elismeri az orvostörténelem, sőt talán a 
pusztítás szándékát túlélő nemzet történelme is. 

Mi azonban most élünk, most dolgozunk, napjaink és a jövő gondjaival próbálunk a 
magunk nem elhanyagolható jelentőségű területén szembeszállni. Ez felelősség. És ezért 
egyre nagyobb határozottsággal kell követelnünk, hogy váltsanak szemléletet. 

Az egészségügy a nemzetstratégiák egyik alapköve. A gyógyítás – már Hippokratész 
megírta – nem lehet üzérkedés színtere. Ennek megfelelő megbecsülést és hátteret kívánunk. 

Az orvostársadalom most bizonyított. Ezután már a hatalom egészséges reakciójának 
kellene következnie. És az egész magyar társadaloménak, saját egészsége érdekében. 

Ha van, aki úgy gondolja, hogy soraim esetleg patetikusak vagy túl drámaiak, elég ha 
elgondolkodik az alapellátás mindenki által ismert helyzetén. Gondolok itt egyaránt az anyagi 
hátteret nélkülöző ágazat mesterségesen kiprovokált és rövidesen elkerülhetetlen 
generációváltására, ennek semmibevevésére, a nem létező generációváltókra, a szakma 
vonzásának elsorvadására, a heroikus helytállásunkra számítás minden erőt meghaladó időbeli 
elhúzására, a hála helyett kapott cinikus vádakra.  

Bizony az a hatalmi arrogancia elsősorban nem csak rólunk szól, nem csak minket érint.  
Befejezésül nem marad más lehetőségem, mint ismét a pátosz vádjának megkísértése. Itt 

mi csak szerény szolgálók lehetünk, mert a valóságban egy nemzet kér életet vagy halált! 
 

2008. március 27. 
 

Kötelező ellenségkép a célkeresztben 
 

Már évek óta gondolkodom, sőt írogatok arról, hogy a mindenkori hatalom – persze változó 
oldalak szerint változó intenzitással és érzelmekkel, miért tekinti ellenségnek vagy legalábbis 
ellenfélnek az orvosokat. 

 
A már régen nem jobboldalt jelentő, de annak nevezett vezetések esete az egyszerűbb. 

Ott legfeljebb egyes funkcionáriusok éltek ezzel a lehetőségnek hitt módszerrel a pillanatnyi 
nehezen megoldható feladatokkal folytatott küzdelmeikben, stratégiai jelentőségű 
döntésekben stb. Így lett példának okáért gyenge kamarai törvényünk. Az esetek döntő 
többségében persze az anyagi kérdések, a pénzhiány megmagyarázása, vagy 
következményeinek elfogadtatása szült helytelen lépéseket, kijelentéseket, intézkedéseket. 

Más a helyzet a valóságban sokkal inkább, s immár bizonyítottan diktatórikus hajlamú 
baloldalinak nevezett, s már régen nem baloldali hatalom eseteiben. 

Mindenek előtt itt a másik oldalon is gondot jelentő anyagiak miatt, a fináncszemlélet a 
szokottnál is erőteljesebben nyilvánul meg. Elgondolkodhatunk azon, hogy ebben mennyire 
részes a „módszerváltás” utáni időkben eddig megtapasztalt három balsorsunkat fokozó ciklus 
kényszerű koalíciós partnere? Vagyis a neoliberális, mindent a piacnak – esetünkben akár az 
üzérkedésnek – alávető kicsiny, de befolyásos erő. 

A végeredmény azonban világos. Ahelyett, hogy az ország egészségének szolgálatát 
vezérelvnek elismerve próbálnák megoldani az egészségügy – s benne az abban dolgozók – 
gondjait, ők éppen ugyanazokat szemelik ki bűnbaknak és egyben teherhordónak is, akik 
valóban szolgálnak. Igen a hálapénz! Máris hallom az egyik közbeszólást! S válaszolok is rá: 
a hálapénz nem csupán bevett káros szokás, hanem évtizedeket átívelő megoldás és 
nélkülözhetetlen módszer is kordába tartásunkra. 

Mert ők azt hiszik, hogy kordában kell minket tartani. 
Meddig? Kérdezhetjük. 
Nos mindaddig, amíg nem keletkezik forrás a munkánk ellenértékének megfizetésére. 

Addig ugyanis az államot tehermentesítő, s egyben a villámhárító szerepét is betöltő 
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adószedők lehetünk. Hálapénz, vizitdíj? Egyre megy. Hogy ez sorainkon belül igazságtalanul 
oszlik meg, hogy ez a valóban olcsó gyógyításhoz nélkülözhetetlen bizalmat rombolja, hogy 
semmiképpen sem szorítható a moralitás korlátai közé, az őket nem érdekli, sőt! Így válik 
igazán jó megosztó és korlátozó eszközzé. 

Amióta a fejlett nemzetek és államok felismerték, hogy az egészség ügy, azóta került a 
gyógyító elvileg és óhaja ellenére látszólagosan kiváltságos helyzetbe.  

Na és a többi? Kérdezik. Ők miért nem? 
Az oktató ennél is fontosabb a jövő szempontjából, nem is veszélytelen, hiszen tudatot 

olthat be, de mégis nélkülözhető. Legfeljebb kicsit „bunkóbbra” fogják a népet. Ez a 
globalizációban már-már elvárás is. 

A művész, ha van van, ha nincs az sem okoz túlzott gondot a gazdasági hatalmat a 
politikaival ötvözni óhajtóknak. 

A műszaki értelmiség jó ha van, valamivel jobban megfizetik, más módszerekkel fogják, 
korlátozzák s ha gyenge, van belőle más országban is. Egyébként pedig jöjjön a multi a maga 
technikai kultúrájával meg a késztermék. 

A középosztály s az azt leginkább kitevő kis,- és középvállalkozó úgy általában 
fokozatosan sorvad. Amilyen mértékben nem támogatják, amilyen mértékben semmibe veszik 
munkát teremtő, ország fenntartó erejét, olyan mértékben gyengül, lesüllyed, fel sem tud 
kapaszkodni, létéért küzd, esetleg bízva-bízván vagy törleszkedik. Iparos réteg lassan nem is 
lesz, mert a képzés megszűnt s a hiátusokat elözönli a fusizva kaszáló szélhámosok sokasága. 

Ipari munkás is nemsokára csak betanított formájában lesz fellehető, aztán ha a multi 
továbbállt ő is alászállhat a munkanélküliek vagy a szürkegazdaság világába. 

A parasztság, amely mint hagyományőriző génbank a globalizáció szempontjából 
legnagyobb ellenség volt, már a múlté. A maradék farmerek haláltusájukat vívják, földjükre 
keselyűk lesnek. 

Van azonban egy réteg. Egyre sorvadó, egyre öregedő és erőtlenedő, utánpótlás nélkül 
kihalni készülő vagy csak a képzés idejére még itthon maradó. Bár fennen hirdetik, hogy 
hiányát majd külföldről pótolják, de az ezt hirdetők is tudják, hogy erre már nincs remény.  

Nos sejtik ugye? Az orvosokról beszélek. 
Orvos nélkül nem maradhat az ország, nagyobb felzaklató erejű probléma ez, mint a 

viszonylagos éhezés. És orvos nélkül még az elit (írjam azt, hogy az elnyomó elit?) sem lehet 
biztonságban. Nem lehet minden kis bajjal külföldre utazni. 

Fölöttébb zavaró, indulatokat gerjesztő tény ez mindazok számára, akik diktálni 
akarnak. A demokratúra kenta-urai nem tudják elfogadni. Kell is meg nem is. Használnák, de 
kezet mosnának utána. 

Ha akad, aki nem ért egyet a fentiekkel lehet igaza, lehet nem. De az, amit megélünk 
ezeket a gondolatokat hozza felszínre az okokat kutatni merészkedőből. A következmények is 
ezt igazolják. 

És mi várható? 
Vagy egy gyökeres szemléletváltást hozó felismerés annak minden jó 

következményével (beleértve akár a felismerők politikai érdekeit is), vagy egy felmérhetetlen 
zuhanás, melyre jobb nem is gondolni. 

Ezen a borotvaélen egyensúlyozva gyógyít ma 35000 magyar orvos, közöttük pedig a 
kimondhatatlanul magas átlagéletkorú még aktív, és kimondhatatlanul alacsony átlagéletkort 
megélő háziorvosok is. 

 
   

2008. május 05. 
 

                                                  Megy a bicikli? 
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Kedves Kollégák, Barátaim, Tagtársak! 

 
A FAKOOSZ, Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége új ciklusába lépett. 

Közösségünk nehéz éveket élt meg és a megosztás, a közöny, a kiégetés és kifárasztás, a 
presztízsrombolás évei során sem szűnt meg munkálkodni. Sőt! Most újabb magaslatok felé 
próbál pillantgatni. 

Tevékenységünk három évvel ezelőtt felvállalt új profilját a történelmi kényszer ismét 
harciasabbra szabta, de hála Istennek igencsak kézzelfogható jelek mutatják, hogy az ismét 
reánk kényszerített terepruhában is megálltuk a helyünket. A FAKOOSZ megint példát és utat 
mutatott az egész orvostársadalomnak. Az önfeladás „nem lehetje” helyett az életet jelentő 
„lehet mert kell” elve győzedelmeskedett. 

A sors is úgy akarta, hogy az ütközet színhelye a mi felségterületünkre kerüljön és a 
sikeresen megrendezett kongresszus erre méltónak bizonyult. Ezért ismételten köszönetet kell 
mondanom a szervezőknek. Gondolom nevük felsorolása teljesen szükségtelen. 
Valamennyien szívetekbe zártátok már őket. 

Ehhez a kollektív tetthez egészséges veszélyérzet, a pillanat bölcs felismerése, a MOK 
belőlünk indult vezetőibe vetett bizalom, bátorság és felelősségérzet s még ki tudja mennyi 
minden kellett. Mindezek most e kegyelmi pillanatban együtt voltak. 

Akik eljöhettek örömmel tapasztalhatták meg a már akkor nyilvánvalóvá vált sikert, 
akik nem engedhették meg magunknak, hogy ott legyenek, azóta talán hallottak a történtekről. 

Szép volt, felemelő volt, jó volt megélni az egység e pillanatait s azt az érzést, hogy erő 
vagyunk. Nyugodt, egyáltalán nem önző, hanem felelősséggel döntő, higgadt, nemzetben 
gondolkodó erő. 

Szeretném, ha azok, akik ennek részesei voltak elmondanák a távolmaradottaknak s 
főleg a kétkedőknek, a kishitűeknek vagy elégedetleneknek, a nem ok nélkül 
türelmetleneknek. Mert tudjuk, hogy még ma is vannak olyanok, akik nem hisznek abban, 
hogy lehet küzdeni, hogy érdemes összefogni és a megosztásunkra játszóknak felmutatni ezt 
az erőt. 

Az elkövetkező ciklus remélem ezt fogja igazolni.  
A csatát megnyertük, de a háború (csúnya szó s szeretném, hogy ne legyen az a szó 

szoros értelmében is) még előttünk áll. Végig kell vinni és ezzel párhuzamosan meg kell 
valósítani azt a célt is, melyet három éve tűztünk magunk elé: a presztízsünk helyreállítását. 
Soha ennyire aktuális nem volt, soha ennyire nagy gyakorlati jelentősége nem volt. Ráadásul 
– merjünk optimisták lenni – (?) most az új miniszter is a mi jelszavainkat emlegette. A 
bizalom helyreállításáról és az egészségügy presztízséről beszélt. Ha ez a szándéka valódi, 
akkor bennünk jelentős támaszra lelhet. Ő és mindenki, pártállástól függetlenül, aki az 
egészségügy, az orvostársadalom, benne az alapellátás valódi gondjainak valódi megoldására 
törekszik, nem ellene, hanem érte és vele. 

Mert csak aki ezt teszi az lehet valóban a nemzet egészségének szolgálója.  
Mi egész életünkben ezt tettük. Csendben, áldozatosan, lehetőségeinket messze 

meghaladó eredményességgel, megbecsülést nélkülözve, gyakran megbántva, támadások 
tüzében, megosztva és lebecsülve. 

Patetikusnak is nevezhető felsorolás a fenti, de sajnos tagadhatatlanul és szárazan igaz. 
Az elmúlt hetek tanulságai alapján mint a FAKOOSZ elnöke is szeretném remélni, hogy 

bár eddigi erőfeszítéseinket sem honorálták a megérdemelt elismeréssel, s bár máris olyanok 
tolakodnának a siker fénycsóvájába, akik éppen annak kerékkötői akartak lenni, lendületünk 
nem törik meg és a szolgálat életfilozófiánkká vált szemléletét nem feledve elérjük, hogy a 
ciklus végére pályaképpel rendelkező tagjai legyünk egy ismét emelkedő pályára került 
magyar társadalomnak. 
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Az újabb öt évre kapott bizalmat köszönöm, s ha a jósorsom is megengedi minden 
erőmmel igyekszem megszolgálni. 

 
2008. május 5. 

 
Félúton a megoldás és az egység felé? 

 
Az ébredező magyar társadalom kegyelmi pillanattal szolgált nekünk, s bár eléggé 
megpróbálták az egészségügy ellen hangolni, mégis ez segítette a kivéreztetettnek hitt 
háziorvosi réteget megtenni a jólismert eredményhez vezető lépést. 

A szemléletváltás még várat magára, de a szemrebbenés nélkül arcunkba bámuló 
hatalom most sűrű pislogásba kezdett. Itt lehetne a pillanat, hogy a társadalom által most 
szinte tudtán kívül nyújtott segítség, egy tudatos egészségügypárti gondolkodássá fejlődjön. A 
sikerhez nem elég az orvostársadalom egységének helyreállítása, elkerülhetetlenül kell az 
orvos és a beteg természetszerűen közös érdekének össztársadalmi tudatosodása is. 

A nagypolitika mellett a mi házunk táján is bizalomra lenne szükség. Ezt viszont éppen 
az előbbi rombolja saját kárára, mert miközben az orvostársadalom ellen uszít, hogy a nagy 
elosztórendszer olcsó működtetéséhez elérje annak egységes kussolását, éppen a gazdaságos 
működtetés legfőbb eszközét – a beteg bizalmát – semmisíti meg. 

Tárgyalásaink során a FAKOOSZ, AOOSZ nevében ezt mindég hangoztattam. Amikor 
az új szakminiszter az egészségügy presztízsét és a bizalom helyreállítását említi, örömmel 
nyugtázzuk e szándékot. Ugyanis a hatalom részéről eddig ennek az ellenkezőjét 
tapasztalhattuk, tiltakozásunk pedig a megosztottság miatt erőtlennek bizonyult. 

A MOK és a FAKOOSZ, AOOSZ. példás, méltóságteljes és fegyelmezett, s ezért 
eredményes együttműködése is támadások célpontja volt. Nem csak a természetes ellenfél a 
saját szempontjából is hibásan gondolkodó hatalom, de az egyáltalán nem természetes belső 
meg nem értés, sértettségek, indulatok, a sokszor érthető türelmetlenség is érezhető volt 
olyanok részéről, akik szeretik hangjukat hallatni, de – a cáfolhatatlannak hitt tanácsaikon túl 
– bizony nem sokkal járulnak hozzá a küzdelemhez. Mert az munkával és kockázatokkal jár? 
Vagy, mert már kiégtek s csak dohogásra képesek? Ahány eset annyi magyarázat. És akkor 
még nem beszéltem azokról, akik pozícióikat a „mindenkori lojalitásra” szeretik építeni. Akik 
minden hatalomnak buzgó, de egyáltalán nem igazán megbízható hívei, s akik a nehezen 
megvívott küzdelem kerékkötőiből, a siker haszonélvezői is képesek lenni. Erről azonban elég 
ennyi. 

Most inkább arról, hogy szükség lenne mindenkire! Az eltérő véleményen levőkre is. 
Hiszen akár elismerik, akár nem, történt egy kísérlet és sikerült valami. Nem minden, de egy 
precedens értékű eset, melynek, ha valóban jószándékúak, akkor őket is az egységbe kell 
szólítania. 

Egység és méltóság meg higgadt érvelés. A csapdák elkerülése! Bátorság! Hit! 
Maga a történet ismert az interpretációk sokfélék. Most ennyit lehetett elérni. 
Kiderült, hogy vannak módszerek az ellenszenvessé démonizált sztrájkon kívül is. A 

hatalmat is megingatni képes és ugyanakkor nem politikai lehetőségek. 
A maradékelven tartott egészségügy mindenkor és minden hatalom számára 

ellenzékinek látszik. Pedig éppen az ő népboldogító jelszavait szeretné életbe ültetni. Most is 
ez történt. 

Míg a média azt akarta kikényszeríteni nyilatkozatainkból, hogy „az orvosok pénzt 
követelnek” és majd „megmutatják, hogy összeomlik az alapellátás”, a szokatlan kockázatot 
felvállaló kollégák éppen azért küzdöttek, hogy ezt – a kormányzat hibájából immáron 
elkerülhetetlen – összeomlását elodázhassuk. 
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A reformnak nevezett rombolást siratók mai napig is ellenzékiséget, politikai 
elkötelezettséget, jobboldali uszályt emlegetnek. Mint a kamara átalakulása során mikor a 
közel 100 százalékos szavazattöbbséget nevezték jobboldalai puccsnak. Vajon az 
orvostársadalom csak jobboldali küldötteket delegált? Vagy baloldali orvos nem is hajlandó a 
közösségért feladatot vállalni? Vagy a gyógyítás jobboldalivá tesz? Megannyi képtelenség. 
Bizony a vereséget nem könnyű elviselni.  

Most azonban örüljünk, hogy nem omlott össze az alapellátás. A társadalomnak és a 
hatalomnak egyaránt rá kell jönnie, hogy csak időt nyertünk, a megoldás még ezután 
következik. Úgy hívják, hogy szemléletváltás!  

A sokat bírált orvosok most saját anyagi érdekük ellen a betegek érdekeit képviselték. A 
következő lépést már nem nekik kell megtenniük.  

Tudomásul kell vennie mindenkinek, hogy az ember esendő. Hogy a halál az élet része, 
de a minket eddig vezető egészségpolitikusoknál mégis alkuképesebb. És ezt az alkut 
gyógyításnak nevezik. Az alku módszereinek ismerői pedig különleges elvárásoknak 
megfelelni kényszerülő, e különleges tudás birtoklásáért egész pályájukon át tanulni 
kénytelen, saját életéveiket (a halállal kötendő magánalkujukat) is áldozni kénytelen 
embertársak. Olyanok, akik nem tartják magukat másoknál többnek, de annyit kérnek, hogy 
ha tőlük másoknál többet várnak el, akkor ahhoz társadalmi támogatást kapjanak. 

Figyelem magyar társadalom, figyelem magyar politikai osztály. Mindenki számára eljő 
a pillanat, amikor alkura kényszerül. Segítsetek, hogy segíthessünk! 
 

2008. október 29. 
 

Évszakjainkról Antonio Vivaldi nyomán 
 
Őszi ködök surrannak a völgyek ölén, elszálltak s elszóltak már a nemes bikák bőgései is. A 
világ nehéz esztendő emlékeit hullatná, mint fák a sárguló levelet. Hullatná avarnak, jövőt 
szolgáló termőtalajnak, tapasztalatnak.  

De nem lehet! Azok a színesedő levelek most eddig alig ismert szokatlan színeket 
öltenek, s csak nem akarnak aláhullani. Pedig durva szelek is ébredeznek. Ráznak, rángatnak 
könyörögve az ég felé tárt ágakat. Csakhogy a tarka leveleket mintha valaki felkötözte volna. 
Mintha világ csúfjára átszínezte volna. Hogy takarjanak valamit. Hogy ne láthassunk valamit. 

Csak azok a madárfészkek ne hullanának alá. Mert azok hullnak. Azokat senki sem 
próbálja menteni. Minek az? Kinek az? Fontosabb a csalfa színekben pompázó, szemet 
gyönyörködtető, keletebbre élt diktátor szemléje alkalmából felkötözött érett gyümölcsök, az 
általa bölcsen s jó helyre telepítetett gyümölcsös haldokló fáin. 

- Ez az esztendő rideg téllel indult. Széfek és kórházak ajtóit csapkodta az egyre 
vékonyabb, egyre kellemetlenebb szél. Furcsa tél volt, kegyetlen tél volt. Pusztító. Persze 
voltak bundás emberek is. Ők nem áztak, nem fáztak, csak bundáztak. 

- Aztán felcsendült a tavaszi madarak kórusa s a harcba hajló tél ismét csak olvadással 
ért véget. A kedves évszak csatanyeréssel örvendeztetett meg. Persze sejtettük, hogy a siker 
csak rövidtávú túlélést jelenthet. A saját kis diktátoraink sora azonban megtörni látszott s jött 
helyette bársonyos reformer. Jött a kedélyek kedélyes csillapítása, megfontolt ritmusú 
csendesebb szó, együttműködés ígérete. És a lázas helyreállító munka látszata. Olyannyira 
látszat, hogy meg sem jelölte a romhalmaz keletkezésének okát. Pedig most először az eredeti 
hiányállapot elérése is szép célnak látszott. 

- De elindult a lézerszimfónia. És a „színfónia”. A tarka programok egymást érték, a 
véleményünket sűrűn kérték. Csak a zene nem szólt valahogy sehol. Nem, mert a prímásnak 
nemhogy a vonójába nem került semmi, de még a vacsorája is bizonytalan lett. 
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Ez már azonban a nyár tapasztalata volt. „Biztonságról és partnerségről” beszéltünk s 
erről értekeztünk agyba-főbe. Véleményt vélemény követett s nyitott fülek fordultak felénk. 
Sajnos azonban a túloldalon is nyitva voltak. Aztán jött az elvonások takargatása közben 
emlegetett minőségbiztosítás véleményezése. Minőségről, a létért való küzdelem közepette. 
Keményített kötény a szurkot öntögető egri nőkön. Apropó! Közben folyton és folyvást Eger. 
A politika presztízsét rombolva is, érthetetlen makacssággal és csakazértis. Ekkora konc 
lennénk? Még büszkék lehetünk a végén. Vagy csak az EU-s pénz vonzereje? Minden esetre 
erős önbizalom és merész távlati tervek. 

- Most „itt van az ősz, itt van újra”. De ez nem az, amelyik „szép mint mindig 
énnekem”. Ez az ősz fájdalmas, veszedelmes ősz. Fejünk felett kardként lebeg az igazság 
órája. Apokaliptikus látomásnak is tűnhetne akár, amint a neoliberalizmus legnagyobb 
ellenségétől és áldozatától, az államtól kér segítséget, s amint legfőbb célját, az eltompított és 
atomizált, gyökértelenített embert szeretné áldozatvállalásra bírni. Ez azonban nem ennek az 
emberfajtának a sajátja. Az a fajta ember nem a neoliberális világban terem. 

 
Hát itt tartunk most és tudjuk, hogy jön a fűnyíró és sok sok évszakon át fog nyírni, ott 

is ahol kopott és csikorgó kései már csak a felvert homokot gyűjtik a zsákba. 
Mi közben nézzük a borús égre rajzolt szép lézerfényeket, nézzük a furcsán tarka 

leveleket. 
Azt hiszik gyönyörködünk benne. 
 
                                                   2008. november 11. 

 
Nyílt levél a magyar társadalomhoz 

 
Már bevezetőben megnyugtatom a következő sorokat olvasót, hogy e fellengzős cím mögött 
inkább egy segélykiáltás és egy mindnyájunk sorsát jobbítani, jövőnket biztosítani próbálkozó 
figyelmeztetés található. 

Arra bíztattak, hogy a FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége is forduljon 
levéllel a legfőbb közjogi méltóságokhoz. Szorult helyzetben, csapdában vergődve valóban 
ezt is kell tennünk, de arra gondoltam, hogy tevékenységünk sajátosságai, annak 
nélkülözhetetlensége s az eddigi tapasztalat alapján a legeslegfőbbhöz: a Magyar 
Társadalomhoz is fordulhatnánk, vagyis – ahogy azt manapság nem szívesen emlegetik – a 
Magyar Nemzethez. 

Minthogy a politika és az azt nagyobbik részében kiszolgáló média minket is folytonos 
közhelyekkel bombáz, amit fordított esetben ők demagógiának szoktak nevezni, magam is 
kénytelen leszek az általam és sokak által két évtizede hangoztatott közhelyeket ismét 
felemlegetni. 

Magyarország mindnyájunknak édes hazája. Ezt az érzelmi megközelítésű definíciót 
még a most már látható romlásnak indult neoliberális világ is használja, mikor úgy hiszi, hogy 
hasznos számára. Mi azonban – s ez a MI bizonyítottan a magyar orvostársadalom döntő 
többségét jelenti – ezt valóban így éreztük és érezzük. 

Bizonyítottuk egy életen át, hiszen hivatástudatból és állandó ostorozás, anyagi 
ellehetetlenítés, a szürke gazdaság lelkiismereti válságába sodró kényszer, a legmagasabb 
elvárások hangoztatása és az ehhez szükséges legminimálisabb támogatás és megbecsülés 
hiánya közepette mentettük a magyar egészségügyet a túlsó part felé azzal, hogy (sokáig igen 
jó színvonalon) puszta áldozatvállalással működtettük. 

Fontos ágazat ez. Nem is ágazat csupán, hanem a jövő egyik legfontosabb oszlopa, mely 
több létfontosságú területen jelent támaszt, természetesen egymagában nem elegendőt, de 
mégis nélkülözhetetlent. Ott tüsténkedne minden veszedelmesen ketyegő időzített bombánk 
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tűzszerészei között. Hiszen működőképessége és minősége úgy a demográfiai, mint a morális 
és a most éppen oly aktuális anyagi válság okaival, és főleg megoldásaival szervesen 
összefügg. 

,Nagyon bonyolult és nehéz pillanatban szólalnak meg most leveleink. Hiszen az 
országot többszörös válságba sodró politika éppen a maga okozta válsággal képes takarózni, 
érvelni, ellenkezni. Ezen azonban képesnek kell lennünk átlátni. 

Cselekedni kell, és a fenti nagy összefüggések miatt számos téren egyszerre. 
 
Most azonban feladatom az egészségügy segélykiáltását tolmácsolni. Az pedig csak 

rövid lehet. 
A magyar egészségügyi ellátás valóban végveszélyben van. 
Ha a kérdést a lényegre szűkítjük, akkor a mindenért felelős pénzt kell emlegetnünk, de 

ez így nem elég, nem hatékony, nem érthető és elsősorban is félremagyarázható. 
A magyar egészségügy munkásai a legnehezebbet vállalták. Nem vértanúságot, amiért a 

nemzet évszázadokon át méltán hálás szokott lenni, hanem lehet, hogy ennél is többet. Leélt 
életüket tették fel erre a munkára. Ezt pedig méltánytalanság, reménytelenség, bántások és 
becsületüket sértő folyamatos és céltudatos aknamunka közepette s a társadalom többi 
részéhez képest lényegesen alacsonyabb anyagi és presztízs szinten végezték. Vagyis egy 
állandósult szükségállapotban. Maradékelven tengődve, mai napig a szocialista évtizedekből 
örökölt és letörölhetetlen: improduktív jelző következményit viselve. 

A felületesen gondolkodó mondhatja azt, amit nemrégen a királyi TV riportere: „Miért! 
Más is a fizetéséből él.” Ha kissé alaposabban elgondolkodik, rá kell jönnie, hogy egészen 
másról van itt szó. Ennek az országnak körülbelül 40000 jólképzett, lelkiismeretes, nyugodt, 
kiegyensúlyozott, pihent, empátiára mindenkor képes, a szakmai objektív és a lelki-bizalmi 
szubjektív elvárásoknak megfelelni képes – tehát gondtalan – orvosra van szüksége. Minden 
munkához kellenek ilyen feltételek, de ez az a hivatás, ahol ezek nélkülözhetetlenek. 
Különösen áll ez hosszú távra. Egy egész életre. Léteznek a világban átmeneti és 
szükségállapotok, de ezt az érintett csak ideig-óráig tudja elviselni. A magyar egészségügy 
ebben nőtt fel, s jelek szerint így is hal meg. 

Igen meghal, mert ma már évente annyi orvos tántorog ki, ahány végez. És a maradék 
rohamosan öregedve megtér – talán boldogabb – őseihez. Ami pedig a szakkádereket illeti, a 
helyzet még ijesztőbb. 

Mi lesz tehát? Ki hajlandó felfogni, hogy az említett három időzített bomba ketyegését 
hallani sem akaró politikai osztály erre a helyzetre sem akar felfigyelni. Nem képes rájönni, 
hogy már hiába emlegeti a hippokratészi esküt, a hivatástudatot, s ami a legálságosabb: a 
beteg érdekét. Ezzel már elkésett. Ez már nem lehet elég. Ez maga a demagógia. Hiszen 
éppen ezért kell megoldást találnia. 

Egyébként pedig a világ megnyílt. Tőlünk nyugatabbra a magyar egészségügyinél 
tízszer nagyobb anyagi és erkölcsi megbecsültség mellett is tiszta lelkiismerettel sztrájkolnak, 
ha úgy kívánja a helyzet. Előfordult már, hogy a katonaság orvosai látták el a Belga 
egészségügyet. És mit mondott ott a társadalom, vagyis a betegek, na és a sajtó? Támogatták 
és egyetértettek. Ott valamiért megértették, hogy az egészségügyi és a beteg érdeke azonos. 
Hogy a sztrájkoló, követelő, vagy kérő egészségügyi kötelességét teljesíti, esküjének felel 
meg, hiszen az egészségügy működőképességét akarja megvédeni. 

Más is a fizetéséből él,- cseng vissza a fülemben. A százezer nettóból az ezt 
többszörösen meghaladó szakképzési költségeit fedezni kényszerített, omladozó vakolatú öreg 
kórházak folyosóin alamizsnáért túlórázó szakadtköpenyes fiatal magyar orvos mellett lelki 
szemeimmel elegáns, sötét öltönyben, üvegfalú paloták halkan muzsikáló folyosóin suhanó 
ifjú titánokat látok. Ők is a fizetésükből élnek. A náluk tagadhatatlanul nagyobb felelősséget 
viselő, egész életén át tanulást felvállaló, életéveiből áldozni kénytelen és életminőségét 
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feledni kényszerített másik fiatalnak pedig ennek a fizetésnek a töredékéből kellene 
tengődnie? Lakásvásárlás reménytelensége, családalapítás ellehetetlenülése, gyermekvállalás 
képtelensége lehet csak osztályrésze? Miért? Mi az, hogy: ja kérem az a versenyszféra! Az 
orvos a beteg életéért folytatna életre szóló versenyt. 

Így hát útrakél. Nem, mint peregrinus, tapasztalatot szerezni és aztán hazajönni. Mert 
nincs, s ha így megy tovább nem is lesz hova. Pontosabban tehát: kitántorog.  

Kedves Magyar Társadalom! Tudják Önök is, hogy már egy új világban élünk. (Többes 
számban vagyok kénytelen írni, mert annyiféle ez a magyar társadalom. Annyifelé szaggatott. 
Annyiféle hazugsággal félrevezetett.) Az idősek lelépnek hivatásuk gyötrelmesen szép 
színpadáról. Az új világ neveltjei pedig nem fognak tízezer szám mártíromságot vállalni. 
Hiába az eskük szövegének környezetéből vagy a politikai szótár lomjai közül kiemelt 
lózungok. A megmaradáshoz egészségügy, az egészségügyhöz szakember kell. Magyar 
szakember!. Itt a társadalom támogatására van szükség. A közös érdek felismerésére. 

Ezt kéri a magyar egészségügy azoktól, akikért annyi mindent felvállalt. Akik észre sem 
vették, hogy működése a politika sorozatos hibái, az ellenségesre hangszerelt környezet, s 
mostanság a maradékelvet követő és azt végletekig fokozó „zsákmány állapot” közepette – 
rideg statisztikai tényekkel is bizonyított – életáldozatot jelentő teljesítmény volt. 

 
Szász István Tas 

                                            A FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének elnöke 
 

2008. november 12. 
 

Advent és Godot? 
 

Régen tervezett hírlevelét adja postára a PMOK. Talán nem véletlen, hogy éppen advent 
idején. Adventi várakozásunk szakrális tartalmai ma igencsak összefonódnak a mindennapok 
éppen földhözragadtságukban oly fontos reményeivel. 

Az öregedő, fogyó, kitántorgásra késztetett orvostársadalom több generációja élte le 
életét átmeneti állapotban, mondhatni szükségállapotban. Mindenkor a jövőt kémleltük, 
vártunk, reméltünk valamit. Azok, akik két-három generációnyit éltek meg a várakozásokból, 
valaha a „távolban egy fehér vitorlára” figyeltek volna és építették a soha fel nem építhetőt. 
Aztán felsejlett valami. No, nem az a vitorla, hanem egészen más. És máris elérkezett a nagy 
reménységek vélt változása. Elkezdődött és nagyon hamar befejeződött azonban a naiv 
remény és megismertük a szép új világ rejtett visszáját. Most viszont várakozásaink ismét új 
pályára állnak. Hiszen elkezdődött ennek a világnak is a válsága, és ha csak nem vagyunk egy 
hatalmas pénzügyi szélhámosság áldozatai, át kell élnünk a paradigmaváltás évtizedeit is. 
Újabb generációs áldozatvállalás is lehet belőle. De most születtünk, pontosabban, akik ennek 
a végére érhetnek, most születtek. 

Az egészségügy számunkra nem csupán megélhetés. Ha nem fogadjuk el a 
kontraszelekciónkról szóló elméleteket, akkor ennél magasabb céljaink is vannak.  

Ez lesz az a korszak, amikor eldől az annyit emlegetett megmaradásunk. Az, amiről a 
politika nem szeret sokat beszélni. Ami sok fontos a mindennapi és az említett szakrális 
közötti területet betöltő, manapság kényelmetlen, ha lehet elfelejtendő fogalom közé 
sorolódik, de ami a legnagyobb kihívás egy – az ezeréves, mindenkit befogadó toleranciánk 
értelmében – nemzetnek nevezett közösség számára. 

Az országház felsőházi termében rendezett nyílt parlamenti napon a népegészségügy 
gondjait tárgyaltuk a napokban. Nem először. És nem először állapíthattuk meg, hogy nem 
történt előrelépés. Jeles tudós idézte Beckettet és emlegette a Godot-ra várást.  
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A magyar orvostársadalomnak cselekednie kell. A cselekvés felelősség és adott esetben 
kockázatvállalás is. És mindenekelőtt egységet kíván.  

Egy nemzet egészségének legfőbb indikátora a demográfia. Ennek egyik legfontosabb – 
bár tudjuk, hogy nem egyedüli – oszlopa az egészségügy. 

Kedves kollégák! Kívánom, hogy Advent szent várakozása és a remélt meghitt 
karácsony mellett, mindennapos kötelességünk, hivatásunk gyakorlásával összefüggő 
várakozásaink is teljesüljenek. Ugyanakkor arra figyelmeztetnék, hogy a lehető legnagyobb 
hiba az, ha a Godot-ra várás céllá „nemesül”. 

Rajtunk is múlik. Ki kell lépni a közönyből az anómiából, kis depresszióinkból és meg 
kell próbálnunk végre a helyünkre kerülni. Teljesítményben éppen úgy, mint az ahhoz 
nélkülözhetetlen elvárásainkban. 

 
                           Áldott ünnepet kíván: Szász István T. 
 

2008. november 25. 
 

Az öreg doktor látogatása 
 

Döbbenettel hallgatom a híradást, mely szerint egyik még működő kórházunkból 17 kolléga 
ment már el a boldogabb országokba. Tehetetlen keserűség marja a torkomat. Érzem a 
megalázottság szégyenét. Félgyarmatai lettünk saját – annyi vérrel védelmezett és oly sokáig 
vágyálomnak számító – Európánk szerencsésebb felének. Felvettek és most feláldoznak azért, 
hogy ők még egy darabig jólétben húzhassák. Mert ebben a jelenségben, mint megannyi 
másikban, ez a lényeg. 

Gondolkodjuk csak el barátaim! Milyen jövőkép rajzolódik ki a horizontra. Az általános 
helyzet elemzésébe itt nem kezdhetünk bele, de a mindent iszonyatosan rombolni képes 
munkanélküliség réme egymagában is elég. És a válságot hetekkel előbb még tagadó magyar 
politika már ezt is elismerte. Mellé pedig itt az adósságcsapda, az ennek árán elkerült 
államcsőd s az utolsó maradékok elprédálása is. Becsületes közgazdász nem hazudhatja már, 
hogy gazdasági kiút lehetséges. Itt más megoldást kell találnia a politikai osztálynak. Ha 
nevezhetjük őket – valamennyiüket – így. Az ország egész helyzete újratárgyalandó. Kívül és 
belül egyaránt. 

Vannak felelősök, történtek nagy bűnök és hatalmas tévedések. Ezúttal is sajátjaink, a 
hazai komprádor burzsoáziánk vetett oda a globális lánctalpak alá, sőt – most más módon, 
más értelemben s más fegyverekkel, de lehet, hogy még pusztítóbban – még lő is reánk a 
háztetőkről.  

Pedig ezt ebben a formájában elkerülhettük volna, amint azt nálunk gyengébbnek hittek 
meg is tették. 

Fogyó népességünket már nem tudja pótolni a szabályozott (sőt sokáig akadályozott) 
ésszerű bevándorlás, de működésbe léphet egy demográfiai vákuum. Az pedig már nem 
válogat. A várható nagy népvándorlás ugyanakkor veszélyesen teszi ezt. A válságövezetek 
politikai és morális vonatkozásban szétzüllesztett, s számunkra alapjában véve is idegen 
kultúrát képviselő szerencsétlen tagjai indulnak először neki a nagyvilágnak. 

Mi nem vagyunk még „elég mobilisak”. Röghözkötöttnek csúfolnak. És valóban! Köt a 
kis ház, a kis kert, a magyar rög. Még köt. De az eredményből ítélve éppen a mi hivatásunk 
kapta a legnagyobb övön aluli ütéseket, s éppen közülünk indulnak el arányainkhoz mérten a 
legtöbben? Ez sem közömbös. Vajon azok az övön aluli ökölcsapások tévedések voltak 
(lesznek)? 

Milleri látomás gyötör. Nagy külhoni karrierjüket követően évtizedek múlva 
hazalátogató doktorbácsikat, öreg doktor”hölgyeket” látok magam előtt. Az addigra már 
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gyarmatiasult tömegben még vannak, akik emlékeznek rájuk, s akikre ők emlékeznek. Az 
ökölcsapások elkövetői, az elüldözők is élnek még részben. Vajon milyen lesz ez a 
találkozás? Színpadias? Drámai? Bosszúálló? Megbocsátó? Elemző?  

És mindennek lesz-e akkor már értelme? 
 

2008. december 14. 
 

Magunkr(t)ól szólván 
Avagy: közös (n)evezőre jutva 

 
Igen aktuálissá vált esetünkben is a közhely, mely szerint nehéz év végén vagyunk, de a 
következőnél bizonyára könnyebbet zárunk. 

Az MTV1 riportere kérdezgetett a minap arról, hogy mit szólunk a sokmilliárdos 
pénzösszeghez, melyet az egészségügy fog kapni. A szomszédos kín-kanapékon ülő 
riportalanyok is felkapták a fejüket. Ilyen nehéz időkben az egészségügy kap? Nahát! 

Aztán sikerült tisztázni, hogy a milliárdok demagóg tálalásban oly hatékony varázsa mit 
jelent a valóságban. Felidéztem példának a népegészségügy esetét. Ott is nagy költségvetési 
és óriási Uniós pénzek röpködtek a levegőben. Aztán mikor egy sajtpapíron pár percig 
osztottam-szoroztam, kijött, hogy ha mindez igaz is lenne, az egy lakosra jutó havi összeg az 
elkövetkező években nem közelíti meg a 10 forintot sem. Ebből minden évben egyszer fel is 
lehetne adni egy körlevelet, melyet a népegészségügy ilyeténképpen haszonélvezőjévé vált 
polgár kifüggeszthetne falára. Mondjuk, ez állhatna rajta: „Öngondoskodásra felszólító üzenet 
az Ön gondoskodó és népért síró vezetőitől: Vigyázzon az egészségére! Egészségére!” A 
bélyeg és a nyomtatvány ára éppen kitelne a 12 haviból. 

A válóság az, hogy folyamatos forráshiányban élő ágazatunk lesz az egyik fő szenvedő 
alanya a várható és a már ismert megszorításoknak. 

De hát – mondják – válság van. Mi pedig megértően arra gondolunk, hogy ha így megy 
tovább, akkor ott áll majd az ártatlan honatya elszámolható harapnivaló nélkül és nem tudja 
melyik ujját kezdje harapdálni. A legkisebb kritikát mégis akkor kapja, ha a fűnyíró bevált 
elvét alkalmazza. A nemzet egészsége? Az is olyan, mint a többi. Menjünk csak rá. 
Legfeljebb ő is rámegy. 

Mennyire hasonlatos ez a minapában – ismét és még mindég – hallott kijelentéssel: A 
háziorvos? Az is olyan vállalkozó, mint a többi.  

Egyébként mikor e sorokat írom, érdekes megfigyelést teszek. A nyelvhelyességi ellenőr 
program a válság szót kiveti. Ilyen nincs. Mint a székelynek a zsiráf: illen állat nincs es. 
Akkor meg miért haragszunk olyan vezetőre, aki a 25. órában is ezt állította. Ilyen ez a nyelv, 
ilyen ez a nép. A válságot nem ismerjük, csak éljük, tűrjük, hordozzunk és életformává 
nemesítjük. Ebben pedig élenjáró az egészségügyi, aki mikor esküjét betartva teszi a dolgát, 
egyben önmaga ellen is tesz. Mert ha életéveit és létminőségét áldozva teljesít, akkor azt 
mondják: látjátok feleim! Kapott ez eleget. Hiszen működik a gépezet. 

Év végi, szinte szilveszteri káoszban ugrándoznak gondolataim. Ismét az említett riport 
témái jutnak eszembe. Hogy a románok szakszervezeti nyomással rendezték az egészségügy 
botrányos fizetéseit. Így a riporter! 

Felénk az eszébe sem jut már egy gyakorlott kérdezőnek, ami máshol és máskor 
megszokott és már régen az. Mégpedig, hogy vannak nemzetstratégiai kérdések. Mint például 
az egészségügy. Pedig ezt nyílt színen tagadni már csak azért sem lehet, mert aki ezt teszi, az 
szavazókat veszíthet. Ugyanis ez egy alapigazság. Vagy mondjuk úgy, hogy paradigma? 

Na de arról már senki nem beszél, hogy mi az a nemzetstratégia, s hogy éppen pont 
nekünk miért nincs, sőt miért gyanús ilyenekről még beszélni is. 
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A románoknál ez természetes dolog. Nem tettek ők csodát, nem húztak (még) el tőlünk, 
de utolértek. Ide már nem fog átjönni a munkaerő. Nyugatra még igen, de léptek egyet a 
kívánt irányba. Magától értetődően, azonnal és sok hűhó nélkül. Még nem kell irigyelnünk 
őket, de az is elkövetkezhet. Hiszen felfigyel-e valaki arra a nemrég megjelent hírre, hogy az 
egészségügy és a szövőipar áll ismét a fizetések rangsorának utolsó helyén? Hatvan éves 
bérleményünk ez a pozíció. Ezért inkább mást emlegetnek. A Medgyesy féle 50 százalékot. 
Igen. Mégpedig gyakran. Az tett minket tönkre, mondogatják. De minek? Hiszen mint látjuk 
(és érezzük) már nyoma sem maradt. Ki is mondta azt, hogy nincs az az osztogatás, amit nem 
lehet – saját szava szerint – „elinflálni”? Egyre megbecsültebb ember ő. Ebben az esetben 
pedig éppen ez történt. 

Hát effélék jutnak eszébe az embernek manapság ahelyett, hogy ünnepi hangulatból 
öltene magára védőburkot. 

Megy a szöveg, és semmi sem történik, ami akár a megoldásról való gondolkodásra 
utalna. Egyfelől színpadi ködök, részünkről meg bámult köldökök.  

De mit várhatunk el ott ahol annyi évig azt sem tudták megmondani, hogy mi orvosok 
sokan vagyunk-e vagy kevesen? Egyik évben azt hallottuk, hogy itt van Európában a legtöbb 
orvos 100000 főre számolva. Borzalom! Le is csökkentették a képzés létszámát. Aztán 
kisvártatva azt hallottuk, hogy csak bizonyos szakmákban van hiány. Alig telt el 2-3 év s 
kiderült, hogy valóban kevesen vagyunk, sőt elszívják agyunk. Most meg már nagyon 
kevesen s egyre kevesebben. Így számolgattak agyban-főben. Azt is jelenlétemben mondta 
illetékes szakember, hogy évi 300 kivándorló nem veszélyes. Ma ez az álláspont öngyilkos 
véleménynek számít. Eddig ugyanis majd 3000 orvos ment el és ez egy egyetemünk 10-12 
éves „termése”. Lehet erre legyinteni. Van, aki ezt is megteszi. Mit képezzünk mi másoknak 
orvosokat. Norvégiának nincs is egyeteme, szól a bölcs hasonlat! Azzal a vélekedő már nem 
számol, hogy viszont van olaja sok évre előre, és ezért futja velőre. 

Beszélgetünk erről-arról a hozzánk immár közvetlenebb hatalommal. Most már 
bársonyosan. De a hatalmat képviselőkön a hatalomnak csak árnyképe fedezhető fel. Sehol a 
szándékaik, véleményeik megvalósításához kellő pénz, elvárható pouvoir. Hiábavaló az 
esetleges szándék. Ötleteinket, véleményünket bekérik s mi alapos munkával azt 
rendelkezésükre is bocsátjuk. De mit tehetnek ők? Nagyjából semmit. 

Így aztán szétgombolják avittas és annyiféle színt látott köpenyeiket és széttárják mint 
hátszelet remélő vitorlákat, de valójában csak azért, hogy egyéb igazságok feltárulása árán is 
azzal takargassák a szomorú valóságot.  

Alattuk a tenger árja nem mi vagyunk. Velünk eveztetnek! Íme megvalósult remélt 
egységünk! Végre közös evezőre jutottunk. 

Ütemesen szólnak a dobok! 
 

2009. február 26. 
 

Gondolatok a Lelki Egészség Országos Programjáról, a „LEGOP”-ról 
 

                         Orandum est ut sit  
               mens sana in corpore sano 

     Juvenalis 
 

Tegnap zajlott le az Egészségügyi Minisztérium VIII. emeleti termében a LEGOP 
programhoz beérkezett válaszokat összesítő konferencia. 

Az elkészített anyag éppen úgy, mint a beérkezett kiegészítések vagy vitairatok, tehát az 
egész kezdeményezés – témájánál fogva is – tisztességesen vizsgázott.  
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Lehet-e tisztességtelen egy olyan kísérlet, mely még ha szinte lehetetlennek tűnik is, de 
egy ilyen kérdésben keres megoldást. Az egészet összefogó szakemberek szándékait, bár 
mostanság ez „nyerő” lehetne, nem vitathatjuk. 

Egy a szakma iránt elkötelezett államtitkár mondta el: tudja nem sok az amit tehetünk, 
mégis azt kéri, erre összpontosítsunk s nem arra, hogy mit nem lehet. 

Ezzel az ott elhangzottakról többet nem is mondanék. Más forrásokból előbb-utóbb 
remélhetőleg mindenki megismerheti. 

 
A következőkben, kívül a konferencia termén és a minisztériumi kapukon, mégis 

kénytelen vagyok elgondolkodni azon, hogy ennek a kevésnek a megvalósításához is 
mennyire korlátozottak reményeink. És nem csupán pénzügyileg, de szemléletileg is. És 
ismétlem, hogy ehhez a programkészítőknek nincs köze. Ők elvégeztek egy munkát, melyet 
az Unión belül amúgy is el kellett végezni. Ha van remény a megvalósításra, ha nincs. 

A LEGOP tavaly ősszel postázott anyagára kért válaszom, melyet a FAKOOSZ AOOSZ 
vezetőség egyetértésével küldtem el, azóta még aktuálisabbá vált. Az összegzők sem 
feledkeztek meg róla, s ezt köszönjük. Maga a programot szükségessé tevő „állapot” romlott 
meg, egyes területeken már-már végletesen „fokozódott”. 

Induljuk ki abból, hogy az egészségpolitikának természetesen kötelessége a kérdéssel 
foglalkozni, azonban önáltatás lenne azt hinni, hogy egymagában megoldást tud nyújtani. 
Amikor tehát a „LEGOP” ötletének és remélt megvalósításának örvendünk, éppen annak 
érdekében, ezt nem szabad elfelejteni. 

Tudjuk jól, hogy a nagy gondjainkkal kapcsolatos narratíva ezer sebtől vérzik. Nem 
tudjuk már megbeszélni a létünket veszélyeztető gondjainkat. A magyar társadalom a benne 
feszülő kérdéseket nem tudja kibeszélni. Tojástáncot járunk a szakadék szélén és besározott 
szavakon, önmagukból kiforgatott, bűnbe kevert alapigazságokon vitázunk életveszélyben. 
Íme mindjárt egy a lelki egészségünk megromlásának okaiból. 

Az, hogy ide jutottunk, a magyar politikai osztály közös csődje. Miközben több mint fél 
évszázadon át arról papoltak rendszer-semlegesen, hogy a tömegé a hatalom, hogy a 
demokrácia jegyében minden megoldódik, a tömeg tudatos lelki-szellemi leépítésének tanúi 
lehettünk. Az így kialakított silány tudatú tömegben, melyet ráadásul szintén tudatos, 
mondhatni tudományos módon atomizált egyedek alkotnak, a lelki immunitás megsemmisült. 

Tömegről beszélek, mert felénk – más hozzánk valaha hasonló országokkal ellentétben 
– már gyanút ébresztő beszéd a nemzetet emlegetni. Ennek megfelelően pedig a 
nemzetstratégia is ellenszenves fogalom, bár ha kell, a politika – mint éppen most is – 
meglengeti előttünk. 

A magyar egészségpolitika, legyenek résztvevői a legelkötelezettebb, leghozzáértőbb, és 
legtiszteletreméltóbb szakemberek is, – csak akkor remélhet eredményt egy hasonló 
programtól, ha a nagypolitika is mögötte áll. Ha nem csupán egy Uniós elvárás 
kötelességszerű papírra vetése történik meg. Ha összetett, az élet minden területére kiterjedő 
intézkedések történnek. 

Ma, a helyileg – évek elképesztő döntéssorozatával – megalapozott és a világméretű 
által katasztrofálissá bővülő válság idején, a magyar politikai osztálynak be kell ismernie, 
hogy nem csupán hatalmas öngólt lőtt – hiszen az lehet egyetlen téves mozdulat eredménye is 
– hanem egész mérkőzés alatt saját kapuja ellen játszott. Egész taktikája erre volt kidolgozva. 
Akik a kispadon ültek, azok pedig fegyelmezetten hallgattak. Nem szóltak igazán bele az edző 
döntéseibe. Az az egy-két grimasz, az az egy két elfojtott káromkodás, az a másik padonülő 
fülébe néha odasúgott ötlet nem bírt jelentőséggel. 

Most mutogathatunk rájuk és egymásra és vádolhatunk. Csakhogy ez már semmit sem 
old meg. 
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Megoldást csak egy minden síkon kidolgozott és a gyakorlatban is látható nagy 
paradigmaváltás jelenthet. Jelek szerint a világ erre indult, de még távolról sem omlott össze 
az a fal, amely a berlininél is nagyobb veszedelmek felismerését takarja előlünk. 

Nem riogatás, hanem tényekre alapozott ismeret mára a hatalmas veszélyek több 
csomagja. A morális, az ökológiai, az energetikai, a gazdasági és mindenek felett a 
demográfiai időzített bombák ketyegése. Ez a hang mára mindent elnyomó zajjá vált. Nem 
lehet már süketnek lenni, mert a föld is mozog alattunk. 

Nem véletlenül említem első helyen a lelki egészséggel szorosan összefüggő morális 
válságot. Ennek megoldása nélkül a többi kérdés megoldhatatlan. Vagyis a LEGOP 
kulcskérdés lehetne, ha egy önmagánál sokkal nagyobb összetett és szemléletváltást igénylő 
intézkedéscsomag, egy új gondolkodásmód, egy kidolgozott nemzetstratégiából eredező 
cselekvéssorozat középpontjába kerülhetne. 

Hogy aki ezt kimondja ma az utópiák őrültjének bélyegét vonzza magára, ez maga az 
öngyilkosság. 

A magyar politikai osztály tevékeny közreműködésével és a magyar értelmiség részben 
aktív, részben passzív hozzáállása folytán, egy világviszonylatban bukás felé vezető 
irányzatnak ismét élharcosai lettünk. Az elkövetők még nem váltak megkövetőkké és bőven 
vannak követők is. Csak a követelők hangja vész el a nagy zajban. Ez a követelés pedig a 
megmaradás imperatívusza.  

Minden csak pótcselekvéssé válik, minden csak félrevezető kulisszává lesz, ami nem ezt 
szolgálja. 

Tetszik, nem tetszik elközelgett az igazság pillanata. 
Az ország lelki egészsége nem állítható helyre egészséges, normális nemzettudat nélkül. 
A más célok érdekében tudatától megfosztott nemzettől most áldozatvállaló 

nemzettudatot követelnek azok, akik ezt eddig sárral dobálták és megbélyegezték, 
veszedelmesnek kiáltották ki. Itt ma a lelki egészségét elvesztett tömeg egy gazdaságilag és 
szellemében is elkótyavetyélt országban lakik. Egyetlen tudatunk a bűntudat vagy a másik 
tudatában turkálás, egyetlen igényünk a fogyaszthatatlan fogyasztása. Az ország 
kettészakadva egymással harcol s ezt a politikai osztály felelőtlensége csak szítja, nem veszik 
észre, hogy nem győzhet egyik oldal sem, mert egy ilyen győzelem lenne a legnagyobb 
vereség. A legnagyobb lépés a pusztulásba. Az egyedüli megoldást jelentő egység, a 
megbékélés pedig a morális válság felszámolásával, a lelki egészség helyreállításával egy 
közös és záruló kört alkot. Együtt jöhet csak létre. 

A csak gazdaságban gondolkodók számára elveszett a legolcsóbb üzemanyag. Nem 
kitermelték, hanem felgyújtották, elégették vad tüzekben. Ez pedig a hatékonyság és a 
minőség legfőbb biztosítéka, a meghurcolt, egészséges, ősidők óta befogadó, valaha hungarus 
tudatnak ismert, nemzettudat. 

A LEGOP nem valósítható meg az egészségügyi kormányzat és az általa vezetett esküt 
tett szakma elszigetelt erőfeszítéseivel. A bajt valóban kezelni képes intézkedések 
összességének ki kell terjednie az élet minden területére. 

A LEGOP tehát vagy egymagában elindítva, alkotóinak jószándéka ellenére 
levethetetlenül ölti fel a pótcselekvés köpenyét, vagy megkapja egy valódi, csak tudományos 
alapon és politikusok által nem befolyásolt módon kidolgozott nemzetstratégiában őt 
megillető helyét. A politikusok vegyék tudomásul, hogy az ő idejük majd a széleskörű 
megvalósításkor jöhet csak el. Ha nem ez történik, akkor e fontos program sorsa máris betelt. 
Olyan helyzetbe kezdi el offenzíváját, mint a lengyel lovasság, melyet a német tankok és az 
egész Wermacht ellen küldtek mészárszékre. 

A póz mindenestre hősi lehet! Ez azonban ma már nem elég a megmaradáshoz, melynek 
egyik záloga éppen lelki-testi egészségünk lehetne. 
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2009. április 24. 
 

Nem közölt válasz az Orvosok Lapja szerkesztőségi kérdésére 
 

Tisztelt Szerkesztő Úr! 
 
Sajnos az elmúlt időszakot kórházban töltöttem ahonnan most érkeztem haza. 

Felkérésüket most olvastam el és sztrók utáni gyenge állapotomat leküzdve próbálok annak 
eleget tenni  (úgy is mint lapjuk szerkesztőbizottsági tagja). Előrebocsátom, nem szoktam 
túlzottan diplomatikus lenni. Szeretem az egyenes beszédet. Tehát, ha van valami gond a 
szöveggel, elfelejthető és nincs harag, vagy sértett hiúság. Rengeteget publikálok, belefér. 

 
Tehát: 
A magyar egészségügy legutóbbi öt évére gondolva eredménytelen panaszáradatunk jut 

eszembe. Elmerültünk a napi gondban, hiszen kilátástalan jövőnk mellett, szakmai 
felelősségünket tetézve, ezzel is terheltek. S vittük vállunkon a nagy egészet, annak minden 
egyéb bajával. Nem kímélték becsületünket sem. A valóságban azonban még a napi gond is a 
lényegről terelte el figyelmünket. Ez részben természetes volt, de a hazugság virágzásának és 
erénnyé „nemesítésének” e korában az sem kizárt, hogy a napi gond kettős eszközzé vált. 
Erőnk idegen érdekek szolgálatára történt elszívása mellett tudatosan terelte el figyelmünket 
az igazi nagy problémákról. 

A humán erőforrás újratermelése és karbantartása a rövidlátó és kapzsi globalizációnak 
és neoliberális ideológiájának csak felesleges gond, mellékesen pedig még egy profitforrás. A 
demokrácia jelszavait és világméretű exportját hirdetve folyik újgyarmatosításunk, s ettől 
Uniós tagságunk sem véd meg. Sőt az is ezt szolgáló eszközzé vált. A drága egészségügy 
világszerte probléma s ez az utóbbi öt évben kicsúcsosodott. Minden szakember erre 
hivatkozik, annál kevesebben az emberi élet szentségére. Sem mint általános humán érték, 
sem mint keresztény alapérték nem szívesen látott gondolat. A globalizációs henger halad és a 
pillanatnyi válság sem állítja meg. Legfeljebb reményt jelent a következő generációknak arra, 
hogy majd önmagát falja fel. Ennek az újfajta nagy bummnak a szenvedéseit talán éppen a 
humán erőforráshoz való viszonyán keresztül fogjuk megélni.  

A zűrzavar és morális válság s az ennek alapján kialakuló egyéb válságok (gazdaság, 
energia, ökológia, demográfia) exponenciális sebességgel rohannak velünk együtt a szakadék 
felé. Már-már elérkeztünk a szabadesés fázisába. Ujjukat kevesen emelik fel, akadályt (bár 
szimbolikust) csak néhány megszállott mer állítani. 

Ebben a drámai körképben mi – mint egészségügy – csupán kis részlet vagyunk, de 
olyan, amely az egyszerű embereknek is bepillantást enged az ármányos 
boszorkánykonyhába. 

Hogy a neoliberális szellem szétzúzta ezekben az években az egészségügyet, hogy 
közben sikerült itt-ott kis csatákat nyerni is – mint pl. tavaly éppen a FAKOOSZ 
kongresszuson visszaszerzett 8 Milliárdos kompenzáció – csupán részletkérdések. 

Hatalmas szemléletváltásra van szükség és ezt csak hatalmas változások hozhatják el. 
Nem az úgynevezett jobb és bal harca, hanem a nemzetet semmibe vevők károkozását 
helyrehozni képes nemzetben gondolkodó és szolgálni kész – reményem szerint többségben 
levő – jobb és baloldali emberek közös erőfeszítése.  

Az egészségügy ma nem ügy. Egymagában meg sem oldható. Hogy ügy lehessen, ahhoz 
a világszerte ébredező nemzetállamok mintájára egy ébredező magyar állam által 
kimunkálandó nemzetstratégia szükséges. Ennek egyik tartópillére a humán erőforrás 
védelme és újratermelése.  
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       2009. augusztus 9. 
 

Néhány sor dr. Bene Éva gondolatainak védelmében 
 

Az alábbi sorokat a Bene Éva július 30-án megjelent háziorvosi témájú cikkére adott Kassay 
Ákos válasz kényszeríti ki belőlem. No meg „ami itt folyik”! 

Ez a néhány mondat nem rekontra, és nem is Kassay Ákosnak szól, aki valóban létező 
kormányrendeletek bástyái mögül szólal meg, mint kötelességtudó végrehajtó. Nem vele van 
dolgunk. Igen, - a pénztár csak a dolgát végzi! A neki kijelölt módon, - tehetnénk még hozzá. 
Hiba lenne azonban a részletekről vitatkozni akkor, amikor a baj ennél sokkal nagyobb. 

Ha a vitatott témát kellene elmagyarázni, egész oldalas írás sem lenne elég, hogy a 
kérdésben járatlan olvasó megértse milyen felületes (ha jóhiszeműek vagyunk) vagy 
céltudatos (ha egészségesen gyanakszunk) az a kormányrendelet. Mint sajnos általában a 
rendeletek, a cikkelyek és paragrafusok, a minket szabályozni szánt minden leírt szó. 

Mert válság ide, válság oda, évtizedek óta éli, tengeti napjait maradékelvre szorítva a 
magyar egészségügy. 

 
Itt nem hivatkozhatna senki semmire addig, amíg a nemzet jövőjének kevesebb, mint 

középtávon felhorgadó veszedelmeit nem írják le őszintén. Ma már a megmaradásról van szó. 
A megmaradás biztosítása pedig nemzetstratégiáért kiált. Az viszont napjainkban szinte 

ismeretlen fogalom, sőt emlegetése is gyanakvást, nem egyszer gúnykacajt fakaszt. 
A válság által csupán alacsonyabb szintre állított nagy neoliberális fűnyíró csak 

folytatása a szocializmus építése idején működött primitívebb kasszák kaszájának. Az 
egészségügy improduktivitását néha hangosan hirdető, de csendes munka közben is 
alapigazságként elfogadó szemlélet megváltoztatására egyelőre nem látszik remény. 

Hogyan lehetne elfogadtatni most egy ilyen szemléletváltás szükségességét, mikor 
aránylag jobb években sem jöhetett az szóba? 

Elégedett és ezért hasznos állampolgár, jövőt szolgáló-nevelő család, alkotó 
kisközösség, az emberiség nagy közös asztala számára értékeit felkínáló nemzet! - bármely 
sorrendben is készítünk belőle gúlát, az két olyan pilléren nyugszik, melyeknek 
érinthetetlennek kellene lenniük. E két egymást is támasztó pillér pedig az oktatás és az 
egészségügy. Ezek képezik azt az alapot, melyen a többi ágazat biztonságosan működve 
képes a nemzetet átmenteni nehéz, akár a maihoz hasonlatosan szűk esztendőkön is. Mert 
ehhez egy ép testében ép lelkű nemzet szükségeltetik. 

Az egészségügy reformnak nevezett rombolása (mint maga a nagy váltás is) már a 
változás évének megjelölt időpont előtt elkezdődött. Azóta is tart. Hol csendben, hol zajosan s 
egy két szünetjeltől eltekintve egy irányba mutat. Ez az irány pedig azonos a pusztulásunk 
felé mutató jelekével. 

Nem silány vagy célzatos kormányrendeletekre kell itt hivatkozni, ha egy 
nemzetstratégiában gondolkodó állampolgár megszólal. Nem vezet az semmire. Olcsó 
takargatása a lényegnek. 

Nemzetstratégiára van szükség s benne átgondolt és fontosságának megfelelő 
egészségügyi stratégiára. No meg sajnos gyors operatív intézkedésekre is. Mert a veszedelem 
ajtónkon kopog, sőt már lábát is befeszítette abba. 

Ne magyarázkodjunk, ne hivatkozzunk a világra, nézzünk inkább magunkba, előre és az 
égre! 
 

2009. augusztus 23. 
 

Van ami örökké aktuális 



 47 

 
Miközben a fogyatkozó magyar orvosok papírkosarait naponta kell megszabadítani a 
környezetpusztítást jelentő és drága színes reklámszövegek, meg más célzatos szirénhangok 
nyomdai nyomaitól, miközben annyi és annyiféle véleményt hordozó média ad teret a 
reklámhordozó szövegek mellett az egészségügy létkérdéseiről folyó vitáknak, mégis azt kell 
tapasztalnunk, hogy tevékenységünk híre alig jut el az érintett nyilvánossághoz. 

Ezt a megállapítást tettük a FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének 
legutóbbi országos elnökségi ülésén is. 

Az utóbbi bő egy esztendő sok munkáját áttekintve újra rá kellett jönnöm, hogy bizony 
az arról megjelent hírek alapján nem sokat tudhatnak kollégáink tevékenységünkről s ez is 
oka lehet annak, hogy akár a MOK esetében, a mi szövetségünknél is akadozik a – 
nevetségesen alacsony, de életet jelentő – tagdíjak befizetése. A kör pedig bezárul. E nélkül 
nem tudunk lapot megjelentetni és így az információ tovább fogy. 

Az Orvosok Lapjának szerkesztősége most azt a nehéz és megtisztelő feladatot helyezte 
vállamra, hogy aktualizáljam a megírt, de fiókban maradt anyagokat, hiszen e hosszú és 
forrongó nyár után az aktualitást keresi az olvasói szem. 

A feladatnak megfelelni igyekezvén is az jut eszembe először, hogy a nyakunkba zúduló 
kisebb-nagyobb aktualitásokra pazarolt küzdőkedv elenyészése közepette nem marad erő a 
valódi nagy gondra. Legkiválóbb gondolkodóink is hajlamosak – az immáron szinte mindenki 
által elismerten gátlástalan hatalom által – bő választékban tálalt bosszantó vagy akár 
veszedelmes jelenségek részletein rágódni, s nem a legfontosabbra koncentrálják erejüket. A 
magyar egészségügy legutóbbi éveire gondolva is eredménytelen panaszáradatunk jut 
eszembe. Elmerültünk a napi gondban, miközben vállunkon vittük a nagy egészet, annak 
minden terhével. A hazugság virágzásának és erénnyé „nemesítésének” e korában az sem 
kizárt, hogy a napi gond „biztosítása” kettős eszközzé vált. Erőnk idegen érdekek szolgálatára 
történt elszívása mellett tudatosan terelte el figyelmünket az igazi nagy problémákról. 

A humán erőforrás újratermelése és karbantartása a rövidlátó és kapzsi globalizációnak 
és neoliberális ideológiájának csak felesleges gond, mellékesen viszont mégis egy 
profitforrás. A demokrácia jelszavait és világméretű exportját hirdetve folyik 
újgyarmatosításunk, s ettől Uniós tagságunk sem véd meg. Sőt az is ezt szolgáló eszközzé 
vált. A drága egészségügy világszerte probléma s ez az utóbbi öt évben csak hangsúlyosabbá 
vált. Minden szakember erre hivatkozik, annál kevesebben az emberi élet szentségére. Ez sem 
mint általános humán érték, sem mint keresztény alapérték, nem szívesen látott gondolat. A 
globalizációs henger halad és a pillanatnyi válság sem állítja meg. Legfeljebb reményt jelent 
következő generációknak arra, hogy majd önmagát falja fel. Ennek az újfajta nagy bummnak 
a szenvedéseit talán éppen a humán erőforráshoz való viszonyán keresztül fogjuk megélni.  

A zűrzavar és morális válság, s az ennek alapján kialakuló egyéb válságok (gazdaság, 
energia, ökológia, demográfia) exponenciális sebességgel rohannak velünk együtt a szakadék 
felé. Már-már elérkeztünk a szabadesés fázisába. Ujjukat mégis kevesen emelik fel, akadályt 
(bár szimbolikust) csak néhány megszállott mer állítani. 

Ebben a drámai körképben mi – mint egészségügy – csupán kis részlet vagyunk, de 
olyan, amely az egyszerű embereknek is, akarva nem akarva, bepillantást enged az ármányos 
boszorkánykonyhába. 

A neoliberális szellem néhány év alatt szétzúzta az egészségügyet. Hogy közben sikerült 
itt-ott kis csatákat is nyerni – mint pl. tavaly éppen a FAKOOSZ kongresszuson visszaszerzett 
8 Milliárdos kompenzáció – csupán részletkérdés. 

Hatalmas szemléletváltásra van szükség és ezt csak hatalmas változások hozhatják el. 
Nem az úgynevezett jobb és bal harca, hanem a nemzetet semmibe vevők károkozását 
helyrehozni képes nemzetben gondolkodó és szolgálni kész – reményem szerint többségben 
levő – jobb és baloldali emberek közös erőfeszítése.  
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Az egészségügy ma nem ügy. Egymagában meg sem oldható. Hogy ügy lehessen, ahhoz 
a világszerte ébredező nemzetállamok mintájára egy ébredező magyar állam által 
kimunkálandó nemzetstratégia kelletik. Ennek egyik tartópillére a humán erőforrás védelme 
és újratermelése.  

 
Ha viszont az utóbbi idők aktualitására tartanak igényt, megpróbálom felsorolni az 

utóbbi bő egy esztendő – számunkra egyenként is – nagy munkát jelentő történéseit. Ugyanis 
ez a lánc összefüggő sora a nagy gondokat elfedő hatalmi pótcselekvésekkel folytatott 
hadakozásainknak. Szövetségünk a MOK-kal közösen megvívott, említett kompenzációs 
„csata” után először a Biztonság és partnerség programban hallatta hangját. Írásos 
anyagunkban és a minisztériumi viták során itt elsősorban azt kértük számon, hogy a szépen 
hangzó szövegek mögött sehol nem jelent meg az azokat „életrekeltő források 
forrásvidékének megjelölése”. Aztán újabb munka következett a minőségbiztosítás ügyében. 
A kiváló szakmai team által felvázolt elképzelések is a levegőben lógnak mindaddig, amíg 
ezeknek életbeléptetésére a praxisokban nem biztosítanak keretet. Vagyis ez – egy majdan 
remélhetőleg hasznos és valaha életképessé váló – kísérlet marad. A Lelki Egészség Országos 
Programjáról az Orvosok Lapjának hasábjain sikerült elmondanom véleményünket. Alapot 
nélkülöző építkezésnek érezzük, ha nem születik meg egy olyan gondolkodásmód, mely 
minden egészséges lelkületű országban ennek feltétele és úgy hívják, hogy korszerű 
nemzettudat. 

Ezeket követően jöttek a nekünk szánt csapások. 
Az elvárt adó ügyében benyújtott tiltakozásunkra nagy késéssel és feltehetően csak az 

állami főméltóságok leveleink nyomán történt közbenjárására kaptunk választ. Ebből 
megtudhattuk, hogy amennyiben a praxis dolgozói után az elvárt bérezés alapján fizetünk adót 
és járulékot, jobban járunk!  

Amikor a méltánytalan bírságolások ügyében emeltük fel szavunkat, a végrehajtók a 
sajtón keresztül üzentek és válaszaikban az ismert, tudatosan zavaros, jó esetben csak 
silánynak nevezhető paragrafusok mögé bújtak. Megtudhattuk, hogy a vergődő és 
önkizsákmányolással életben tartott alapellátástól elvont összegek is jó útra térítésünket, 
vagyis az egészségügy érdekeit szolgálták. 

A jövő évtől esedékes új szerződéseinken nyoma sem látszik a diktátum jelleg 
felszámolásának. A számunkra csak jogászok segítségével „megfejthető” buktatókat sejtető 
szöveg véleményezése a képtelen határidő miatt lehetetlenné vált. 

Az OEP pénzek fillérre történő elszámoltatása ügyében azt tanácsoljuk kollégáinknak, 
hogy tegyék azt meg nyugodtan. Ebből majd kiderül, hogy mire elég a finanszírozás, melyről 
a szakminisztérium minden józan számítást mellőzve azt állította, hogy 70 százalékkal 
emelkedett az utóbbi években..  

A nyár vége pedig örökzöld ötlettel örvendezetett meg mindnyájunkat. Ismét 
felbukkantak a hálapénz-számítás bajnokai. Bár elismerték, hogy a bűnös orvostársadalomban 
mi háziorvosok vagyunk a legkisebb gonoszok, azért elhangzottak már havi fél, sőt egymilliót 
emlegető számadatok is. Nehezen hihető, hogy ez csupán tudománytalan és nem szándékos 
hangulatkeltésről van szó. 

Ha tehát aktualitásra vagyunk éhesek itt a kínálat a legfontosabbakból. 
 
Én azonban makacsul visszatérek a kiindulóponthoz, és arról gondolkodnék, hogy 

miközben a józan értelmiségi, pártállásától függetlenül, hanyatt homlok menekülne az 
összeesküvés elméletek naponta reázúduló áradatától, bizonyos jelenségeket egyszerűen nem 
tud a szakszerűtlenség, a hozzá nem értés megbocsátható (de valójában megbocsáthatatlan) 
magyarázatával elintézni. 
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A jelenlegi egészségfinanszírozás-politika nem biztos, hogy csak a maradékelv, vagy az 
ezt is meghaladó konvergencia elméletek elvonási tünetei miatt olyan amilyen. Ugyanis egyre 
világosabb, hogy akár az ellátás más szintjein működő intézményeket, az alapellátásban is 
tulajdonképpen tudatosan terelgetik a praxisokat a csőd felé.  

Kinek jó ez? teszi fel a kérdést az áldozat. Vagyis a beteg és alapellátója. 
Igaz lenne, hogy távlati privatizációs tervek húzódnak meg e cselekménysorozat 

mögött? Vagy igaz lenne, hogy az IMF hitel kapcsán az egészségügyből történő további 
elvonásokra tett ígéretet a minket szívósan vezetni akaró politika? Jó lenne tudni. Sajnos 
azonban kevés a remény arra, hogy éppen erre kapjunk őszinte választ most, amikor egyre 
jobban belegabalyodunk a nekünk szánt hazugságok és csúsztatások szövevényébe. Mit 
tehetünk hát mást, minthogy tiltakozunk, nyilatkozunk és kétségbeesett kísérleteket teszünk 
arra, hogy legalább a betegeink átlássák:  a hiba nem bennünk van. 

Egyelőre! De ha ez így megy tovább, a gyógyító ember is beleroppanhat. 
Az pedig nagyon nagy és nagyon nehezen helyrehozható hiba lesz, mert ugyanez 

történhet egy egész nemzettel. 
 
Ha létezik még döntésképes és lelkiismerettel rendelkező aktora az egészségpolitikának, 

akkor az egy egészségügyi nemzet-stratégiáért kiált. És tesz! 
                                                              

2009. szeptember 08. 
 

Papírra vetett gondolatok egy egészségpolitikai konferencián 
 
Már jó ideje tudjuk, de nem emlegetjük kellő nyomatékkal és megfelelő helyen azt, hogy 
mennél nagyobb gond van egy nemzet egészségi állapotával annál inkább nő az egészségügy 
s azon belül is az alapellátás jelentősége. Az egészség állapotának elérésében 7 és 20 százalék 
között említik az egészségügy szerepét. A mi helyzetünkben ez feltehetően magasabb 
százalékot jelent. S minél inkább csökken az egyéb szektorok hozzájárulása, annál inkább nő 
a reánk eső rész. 

Ma Európa, nem véletlenül, beteg nemzetének egészségügyét olyan vezetők irányítják, 
akik csak a költséghatékonyságot emlegetve és az öngyilkos megszorításokat követelő 
pénzügyi szemléletet szolgálva folyamatosan a költségesebb – tehát az elvonások 
szempontjából számukra ígéretesebb – fekvőbeteg ellátás körül járják már-már rituálisan 
monoton táncukat. Miközben a – rossz irányítás miatt is költséges – következményeket 
próbálják „ócsítani”, az okok megszűntetése és pláne megelőzése terén alig-alig lépnek előre, 
sőt itt is elkezdték a minden másnál veszedelmesebb megszorításokat.  

A magyar egészségügy s az annak szilárd alapját képező alapellátás jelentőségének 
megbocsáthatatlanul tudatos vagy a felismerés megmagyarázhatatlan hiányán alapuló 
alábecsülése most valóban egyenlő lehet az öngyilkossággal. 

Az épülő új világ – mely, jegyezzük meg, történelmi tapasztalat szerint nem biztos, hogy 
jobb lesz a réginél – köröttünk emelkedik, miközben mi ellenkező irányba teszünk lépéseket. 

Hogy miért van ez így, azzal másoknak kellene foglalkozniuk, olyanoknak, akik jobban 
beleláthatnak abba a nagy vegykonyhába, melyet leplezendő szokásjogot nyert a magyar átok 
és egyéb altató szlogenek emlegetése. A mi feladatunk a lármafáé, mert a veszedelem 
elközelgett s immáron nincsen időnk reménykedve és szerényen várakozni. 

De sajnos úgy látszik, alig vannak nemzetért küzdő gladiátoraink, és ezért – az 
ébredésért szóló riadó megfújását követően – nekünk kell kiállanunk a porondra is.  

Leleplező erejű tény, hogy a végrehajtáshoz egyre inkább erőltetik a sokat emlegetett és 
bankjegyek helyett előszeretettel használt eskün kívül álló menedzserek szerepét. Őket sem 
szakmai ismeret, sem hippokratészi eskü nem köti gúzsba. Vigasztaló ebben az, hogy ilyen 



 50 

gondolkodásra az orvosi karból nem tudnak elegendő alkalmas, gátlástalan személyt 
válogatni. Természetesen ismerjük az ellenpéldákat is.  

Valamiért nem jó, ha jó a hírünk. Megosztásunk, egymásnak ugrasztásunk, társadalmi és 
szakmai presztízsünk célzott rombolása már jól tudja mindenki, – nem véletlen. Pedig ezzel 
többet veszítenek pénzben is e vámon, mint amit nyerhetnének a réven, vagyis annak révén, 
hogy nem rendülne meg gyógyítóiban a betegek oly annyira óhajtott és igényelt bizalma. 

A válságok mai kavalkádja, melynek tengelyét a morális züllés olajozza, előrevetíti még 
az esetleges végveszélyt is. Az emberiség maga okozta gondjait, az önző egyedek 
felemelkedésének kedvező környezet adta lehetőségek következményeit, csakis maga az 
emberiség tudja megoldani. 

Az emberi társadalmat élő testként elképzelve az orvostársadalomnak – mely valamiért 
mindenkor valamivel többet látott (érzett) meg a bajokból – abban azokat a részeket kell 
jelentenie, melyek figyelmeztetnek és felkorbácsolják a védekező rendszert. 

Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy egy modernkori hippokratészi eskünek erről 
kellene szólnia. 

  S hogy ne drámaian zárjam, mondjuk el, hogy akkor eskünket jóval ritkábban 
emlegetnék OTT. 
 
Budapest, Margitszigeti Termál Szálló 
         

2009. november 
 

         Keserves válaszlevél 
 
Kedves fiatal Kolléganőm! 

 
Bíztatni szeretném Önt, mikor ezredszer gondolkodom el örök s csak olykor-olykor cserélődő 
miértjeinken. Igen, generációról-generációra ismétlődő örök miértjeink vannak, közösek, 
fájdalmasak, s immáron megmagyarázhatóan megmagyarázhatatlanok. 

Ha most éppen felsorolt miértjeire egyenként kellene válaszolni, akkor oknyomozó 
riporterek sokaságát kellene elindítani különféle hivatalokba, hogy ott hosszadalmas, 
körülményes és általában a megoldást nélkülöző válaszokat kapjanak, s ezeket külön 
lapszámban közöljük. 

Sajnos azonban, bár természetesen az ördög itt is fellelhető a részletekben, a nagy 
egészet kell szemügyre venni. A nagy egészet, melynek megoldása nélkül teljesen 
reménytelen a részletekről vitatkozni. Mert például lehetséges, hogy könnyítnek a rezidensek 
elhelyezkedési gondjain, de hol vagyunk attól, hogy a lelkes pályakezdő jövőépítő, életművet 
létrehozni szándékozó tervei ne bizonyuljanak hiú ábrándnak. Mert a sokat szidott, egy 
időben balga módon sokat irigyelt, aztán ismét semmibe vett háziorvos – bizony életmű 
létrehozójaként lehet csak az, amire igazán elhivatott. Amint ez örömömre, éppen az Ön 
leveléből is kiérezhető. 

A nagy egész a világgal kezdődik, azzal a globalizálttal, és ideológiájával, a minden 
felelősen gondolkodó értelmiségi előtt érthető módon már túlkoros liberalizmus, mára 
neoliberalizmusnak nevezett kései torzójával, mely sajnos nehezen egyeztethető össze a 
Hippokratész szellemében nevelkedett, s még inkább a felebarátjáért felelősen cselekedni 
szándékozó gyógyító etikai elveivel. Amennyiben pedig ez az antagonizmus, erővel 
megoldást nyerne, újabb nagy lépéssel távolodnánk el attól, ami emberré és emberi 
közösséggé tesz bennünket. 

Tudom, hogy ismét sokan csóválják a fejüket, hiszen az utóbbi időben engem is 
elkeserítő példáit láttam annak, hogy a megosztott, a napi gondok kalodájába zárt, indulatait 
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már egyre kevéssé uraló s ezért a dolgokat és eseményeket átlátni kevéssé képes gondolkodás 
elvész a részletekben, az asztalcsapkodásban, s ezzel csapdáról-csapdára lépve halad semerre. 
Mikor a napi gondok tömkelegét elismerve és felsorolva a legnagyobb veszedelem, a reánk 
leselkedő demográfiai katasztrófa, rémét emlegettem több fórumon, senki nem válaszolt. Sőt! 
Volt, aki durván rámszólt. Engem nem ez érdekel, hanem a holnapi villanyszámla. Mikor 
nemrégiben a politika avatkozott dolgainkba s próbáltam elkerülni, hogy az előre megfontolt 
szándékkal reánk sütni tervezett pénzéhség vádjának csapdáját kikerülve éppen a sanda 
szándékra hívjam fel a figyelmet, bizony megszólaltak az erre nem gondoló hangok s árulást 
vagy gyávaságot gyanítottak. 

Sajnos itt tartunk. A hatalom győzelmi tort ülhet. Megosztottak, rabszolgákká 
silányítottak, elvették látásunkat és fáradt, kiégett közönybe, olykor egymás ellen fordulni is 
képes indulatok rabságába tereltek. 

S mégis! 
Ami a részleteket illeti, azzal vigasztalhatom, hogy már vannak, akik érzik az alapellátás 

összeomlásának veszedelmét. Ami elhelyezkedését illeti, feltételezem, hogy megoldást fog 
találni. 

Ami a jövőjét illeti, ott csak az említett nagy egészben szükségszerűvé vált 
paradigmaváltás segíthet. Itt már nem lesz elég az, hogy itt-ott apró látszatmegoldásokkal, 
filléres juttatásokkal, nagy elvonások némi vékonyításával, a presztízsünk elleni botor 
hadjárat lassításával próbálkozzanak. 

Az egészségügyet sokszor támadták a világban, sokszor láttak benne pénzügyi 
ellenséget és kevésszer vették észre, hogy lehet a megoldások kulcsa is. Mert akit a profit 
elvakít, az nem látja az embert, és nem látja, hogy ember nélkül nem lesz profit s minden 
értelmét veszti. Egy azonban tény, eleddig a gyógyítók közössége igazán és végleg még sehol 
sem győzetett le. Mi lennénk az első ellenpélda? 

És vigasztalhatom egy éppen az Ön korosztályában már talán létező paradoxonnal. Az 
az új generáció, amelyiket az a bizonyos neoliberalizmus, az önmagát kiteljesítő és minden 
mást ennek alárendelő szemlélet szellemében nevelt, nem lesz alkalmas az előző korosztályok 
rabszolgai szerepkörére. 

A pálya üres lesz. A pályára lépők más játékteret fognak keresni. És akkor – bár elkésve 
– de eljő a nagy ébredés. A globalizmus és ideológiája önmagát falja fel, saját gyermekeivel 
együtt. Fájdalmas lesz, veszélyes lesz. De lesz. 

Mi öregek is „fájtunk” egy életen át, átmeneti korok sorát kaptuk és felvállaltuk azt, 
amit utánunk már senki nem fog, és nem is kell felvállaljon. 

Áldozatunk részben átmentette a gyógyítást több pusztító koron, részben azonban 
elmulasztotta létező erejét megmutatni. Mindig volt, aki tegyen ezért. A háziorvos, különösen 
a kistelepülésen, akadálya lett a falu tervezett felszámolásának. Iskolát bezárni, postát 
megszűntetni, vasutat elvenni, háziorvost ellehetetleníteni. Logikus sornak tűnik. 

Mégse csüggedjen és kortársait is erre bíztassa. Puszta indulatok és keserűség helyett 
próbálják erejüket bölcsen felmutatni és úgy, hogy tovább szolgálják azt, amit mi is 
szolgáltunk utolsó energiáinkkal is. A nemzetet. Az egész nemzetet. 
                                    

2010. október 09. 
 

Az alapellátás ablakán át 
A józanész igénye mindenekelőtt 

 
A megszólaló előre is kéri az olvasó szíves bizalmát, hiszen mint nyugdíjas háziorvos, szavait 
lehet akár bekiabálásnak nevezni, onnan az üveghegyen is túlról. 
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Egyetlen mentségem, hogy ugyanebben a szellemben immáron félezer felett van 
közzétett megszólalásaim száma és azok közel 50 éven át a pályán belül hangzottak el, 
mindenkori kormányoktól függetlenül. 

Mostani felindultságomat az alapellátás féltése mellett, az egész magyar egészségügy és 
az utolsó pillanatban még remélt nemzeti talpra álláshoz szükséges józanész igénye is 
alátámasztja. A számunkra sorsdöntő téma csupán csepp a tengerben, de tanulságos lehet. 

De nézzük miről is akarok szólni, honnan is indult el kényszerű gondolatsorom? 
Ismét hosszabb idő óta folyik a vita az úgynevezett „elvárt jövedelem utáni adózásról”. 
Már az előző – egymást alulmúlni próbáló – egészségügyi kormányzatok idején 

felháborodást keltett az ügy. 
Ismétlem, nem erről akarok vitázni, hiszen véleményem szerin, aki erről vitát nyit, az a 

tragikomikus képtelenségek világában köszörüli elméjét. 
Inkább arra használnám fel a több éves múlttal rendelkező példát, hogy az egészségügyi 

vezetésben, sőt, általában a vezetésben előforduló valóságtól való elrugaszkodottságáról s az 
ebből eredező, egyéb képtelenségekről is szólhassak. 

Mert miként lehet megadóztatni egy olyan jövedelmet, melynek fedezetét nem 
biztosítottam. Vagyis ki nem fizetett fizetés után adóztatnék magyar állampolgárt. Ha ez 
lehetséges, akkor például – ad absurdum – bármely munkavégző esetében a jövedelemadót le 
lehetne vinni a minimálisra, de ugyanakkor ki lehetne jelenteni, hogy az illető elvárt 
jövedelme – mondjuk – az európai átlagnak felel meg, adóznia tehát ez után kell. Az állami 
bevétel így minimálbérek és minimáladók esetén is garantált lehetne. 

Na, de próbáljunk visszatérni a valóság talajára. 
Hogyan lehetséges, hogy ez nem világos a felső vezetésnek, hogyan lehetséges, hogy az 

Alkotmánybíróság ezt szentesíti? A jelenség magyarázható okkal kellene bírjon és ezt 
kommunikálni lenne szükséges. Valahol a törvényalkotás bikkfanyelve, a felterjesztők 
fogalmazásgátoltsága szólt közbe? Vagy valami más? Hiszen a nemzeti kormány felállása óta 
igazán nem lenne okunk ármányt sejteni a kormány mögött. Mert ha igen, akkor… erre 
gondolni sem akarok. 

Tudjuk, hogy pénz nélkül vette át az egészségügyi kormányzat az ágazatot, sőt 
adósságokkal. Tisztában vagyunk azzal is, hogy nem várhatunk Kánaánt. Viszont elvárjuk azt, 
hogy mindent megtegyenek a józanész uralmának visszaállítására. Ebben pedig hatalmas a 
deficit mindenütt. Nagyobb, mint a pénzhiány. Esetünkben, az alapellátás terén is. 

 
Csak egy-két megjegyzés erről. 
Mikor remélhetjük, hogy megkülönböztetik egymástól a valódi és a kvázi vállalkozót. 

Mikor ismerik el azt, ami van, vagyis, hogy a vállalkozó háziorvos nem rendelkezik 
profittermelő képességgel és az állampolgárok forintjainak neki kiosztott részéből lát el 
közfeladatot. Próbálom utánozni a bikkfanyelvet, tudom,… nehezen megy. 

Ameddig ezt nem akarják kimondani – ugyanis azt el sem tudnám képzelni, hogy nem 
ismerték fel – addig Kolumbusz tojása folyamatosan legurul az asztalról. 

Mikor remélhetjük, hogy a duális finanszírozás soha meg nem valósult elméletét a 
gyakorlatban döntik meg – ugyanis azt sem tudnám elképzelni, hogy nem ismerték fel – 
miszerint ez a gyakorlatban nem létezik. Sőt. Az önkormányzat inkább elvon a szűkösből.  

S akkor már itt is van a harmadik, de nem utolsó példa, az iparűzési adó, a nemlétező 
ipar, nemlétező bevételének, nemlétező forintjaiból. Pontosabban az állampolgárok 
egészségük megvédésére befizetett forintjaiból. 

A csendes háttérmagyarázat minden esetben a hálapénz feltételezése. Elképesztő 
számítások látnak napvilágot erről is, miközben minden oldalon annak felszámolását tűzik ki 
célul. 
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A józanész szabályait sepri le minden olyan elképzelés, mely a felszámolandó hálapénzt 
bekalkulálva finanszíroz, adóztat, von el. Tehát nem megszűnteti, hanem hallgatólagosan 
használja! Él vele! 

S mindez a törvény erejével, az Alkotmánybíróság, a jog és tudomány minden 
eszközével körülbástyázva. 

Nem vagyok egyik vezetői tudomány értője sem, csak az alapellátást egy életen át 
művelő és annak szenvedéstörténetét mélyen átélő, volt és ma is empátiás alanya. 

Ismét elmondom hát. Nem a Kánaán várásának délibábja, nem is e pénzéhesnek 
kikiáltott „orvosi klán” képviselőjének telhetetlensége (nyugdíjamat nem befolyásolja), nem 
az egészségügyiek – a megoldatlanság miatt – eredendő módon újratermelődő, kvázi 
elkerülhetetlenül örök ellenzékiségének kisördöge mozgat. 

Egyszerűen arról van szó, hogy egy borotvaélen tántorgó ország, egy minden vésztől 
sújtott nemzet talpra állásának egyetlen esélyét próbálom az őt körülvevő védőmű egy kis 
szakszán erősíteni. Alapellátás nélkül nincs egészségügy s egészségügy nélkül nincs egy 
nemzetnek alapállása. Mert mire lehet képes egy testileg-lelkileg beteg egyedekből felálló 
társadalom? 

A gátak erősítésének fontosságáról pedig minden értelemben érdemes gondolkodni. 
Mert egy kis szakasz átszakadása is katasztrófához vezethet. 

A múlt vörös iszapja itt is felgyűlt! 
A megoldás elsősorban nem csak pénz, hanem józanész után kiált.  
A sajtóban arról olvasni, hogy talán januártól az elvárt jövedelem utáni adózás 

megszűnne?  Ha igaz, akkor felcsillant a remény és várhatjuk a további képtelenségek 
felszámolását is. 

Mindez azonban már nem az alapellátáson múlik.  
Sok egyéb viszont annál inkább! 

 
2010. október 17. 

 
Szemléletváltásról és türelemről egy új átmeneti időszak kezdetén 

 
Sokáig gondolkodtam azon, hogy valaki, kinek a szekere rúdja már régen kifelé áll az 
egészségügy „valóvilágából”, egy ennyire kényes, életek sérelmeit és szenvedéseit 
felhalmozó, egy egész társadalmi réteget megalázó – és nevezzük nevén a gyermeket – 
átnevelő kor végén, megszólalhat-e a zagyként szétterülő közös gondok kérdéseiben? 

 
Mert a gond közös. Olyannyira, hogy a legfontosabb érintettől, a betegtől, a magyar 

társadalom ezen alkotóelemétől kezdve, a problémát szakmailag vállukon hordókon keresztül, 
egészen az annak megoldására választott kormányzatig, mindenkit egyformán nyomaszt. 

A megoldás keresők örökös kalodája a pénzhiányból épült fel. A pénzhiányt okozók – 
az elvonók – örökös módszere a megoldáskeresés álságos hirdetése volt. 

Régi gond, világjelenség, mondhatja az olvasó és továbblapozhat. Szíve joga. De… 
És itt érkeztünk el a gondolatfüzér kényes pontjához. 
Miként lehet elvárni a fenti helyzetben levő áldozatvállalóktól – a nemzeti gond erejüket 

meghaladó hordozásának évtizedei után, az után, hogy rendszerek és kormányok sora élt 
vissza munkaerejükkel, életéveikkel, családjaik visszahozhatatlan hétköznapjaival és 
tagadhatatlanul tudatosan becsületükkel is – azt, hogy megértsék: ismét átmeneti kort élünk 
meg.  Ismét türelem szükségeltetik, ismét áldozatvállalás következik? 

A türelem elfogyott, a bizalom még nem látszik olyan erősnek, mint amilyen erős volt 
eddig a megalázó kényszer. Az „ez van, ezt kell szeretni” életek leélése. És akkor még nem 
számoltunk azzal, hogy mindez 40 évig egy börtönrendszerben s még utána is jó ideig erős 
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korlátoktól határolva telt, míg ma a kitágult világ a kézenfekvő megoldás aranykapuit 
nyitogatja. 

Lehetne még ellenszere ennek egy ideig, – lehetne! De az nem általános és azt éppen a 
40+20 év szellemi gyalázata pusztította tűzzel-vassal. A legtermészetesebb dologból 
üldözötté, szégyellnivalóvá, veszedelmessé züllesztett illetve nyilvánított nemzettudatra 
gondolok. 

Tudjuk, hogy a hatalmas kísérlet, a megmaradás útján tett első látható lépések 
próbálkozásainak felelőssége, mekkora súllyal nehezedik kormányzatra és kormányzott 
országra egyaránt. 

A történelem most – borzalmas és nem jóságos Gulliver módjára – valóban döngő 
lábakkal lépeget körülöttünk. Sikerül-e megszelídítenünk? S, hogy magyarul beszéljünk: 
sikerül-e szembemenni – kellő óvatossággal – azzal a külső (és belső) világgal. Azzal a 
világgal, amelyikben a neoliberalizmus (mint megtapasztaltuk: éppen pont az egészségügyi 
ellátásnak is legnagyobb ellensége) meghosszabbított haldoklása folyik.  

Mert folyik!  
De meddig. Az erő látszólag még birtokában van, de a betegség csírái már elárasztották. 
Amíg a nagy világváltás be nem következik, s amíg éppen ennek az élet-halál harcnak a 

közepén nem sikerül minden jóslatot megcáfolva elindulnunk kicsit is felfelé azon a rettentő 
lejtőn, addig az elmúlt években megszokott pénzért szóló jajkiáltásaink olyanok, mintha víz 
alól szólnának. 

Az olvasó felháborodása most hág a csúcsra. Tudom többen árulást kiáltanak. 
Pedig sajnos sokkal egyszerűbb a helyzet. Mert nap, mint nap láthatják, hogy ami nincs 

az nincs. Hogy miért nincs? Erről tonnányi papírt írtak már tele és egész életünk ennek a 
története. 

A szakadék építői, a mélységbe rántásunk bűnösei nyugodtan ülnek. Az általuk 
megúszott s az általunk végigszenvedett évtizedek náluk már nem számítanak. 

Most adjatok pénzt! ... szól a kiáltás. És a mai kormányzaté a felelősség. 
Eddig volt türelem! Elfogyott!  És ez a körülményeket ismerve logikusnak is mondható. 
Ugyanakkor nagyon igazságtalan is. Mert eddig kellett volna sokkal türelmetlenebbnek 

lennünk. Eddig, amíg azért kértek türelmet, hogy a rajtunk megtakarított pénz őket és 
céljaikat s főleg uraikat szolgálja. Mert tudjuk jól, komprádorok kezében voltunk. 

Most először volna alapja a türelemre való felkérésnek. És most fogytunk ki belőle. 
S ezzel még nincs vége. Mert ez csupán az úgynevezett humán erőforrásra vonatkozik, 

vagyis reánk. De az egészségügyi ellátásnak vannak objektív feltételei is. És azokat nem lehet 
semmire sem „megkérni”. Azok vannak s azok hiánya kérlelhetetlenül hat. 

Ráadásul az egészségügy áldásainak nélkülözése, éppen egy demográfiai katasztrófa 
borotvaélén, azt a végzetes irányba boríthatja. 

Mit várhatunk hát el? Mit remélhetünk mégis? 
Mindenekelőtt a türelmet pénz nélkül is erősíteni képes bánásmódot! Azt, hogy 

felemeljenek lesújtott állapotunkból. Hogy végre olyan politikusok irányítsák sorsunkat, akik 
képesek felfogni fontosságunk mellett lényegünket is. A presztízs mindenki számára 
szükséges jelenlétének fontosságát. Mert igénye ez a betegnek és okos korlátok közt 
működtetője a gyógyítónak. Anyagi erőt, pénzt is képes jelenteni. 

Ezzel kezdődik minden. Innen indulva lehet remélni, hogy minőségi emberek 
jelentkeznek a pályára, hogy ismét hívatásnak tekintik azt, hogy ébredő nemzettudatukra 
hallgatva itthon maradnak egy most már remélhetőleg és hihető módon valóban átmeneti 
időszakra is. 

És folytatódik azzal, hogy akik már benne vannak a taposómalomban, érezzék az 
anyagiakon túl is oly fontos megbecsültséget. Hogy ne legyenek eszközei a politikának és 
játékszerei a médiának. 
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S végül azokat, akik már leléptek a porondról, de akiknek a szava még számíthat, – tehát 
azokat, akik egész életüket áldozták átmenetinek nevezett korokban a magyar betegre – ne 
tekintsük feleslegesnek. Segítsük őket is változatos gondjaikban. Bennük ugyanis a ma 
pályára lépni óhajtók, saját jövőjüket látják.  

Úgy hívják mindezt, hogy pályakép. Nagy freskó ez és még a pénz megérkezése előtt 
felvázolható. 

Arról, hogy a szakemberek a struktúrák változtatásával, a létező pazarlások 
megszűntetésével, a korrupció felszámolásával mi mindent érhetnek el, nem beszéltem, de 
meggyőződésem, hogy itt is lehet elérni eredményeket. Ezek azonban önmagukban nem 
elégségesek a nagy kibontakozáshoz. 

Annak elérkeztéig, ismét csak türelem kell.  
A türelmet azonban szükséges felépíteni. És ehhez a politikának kell hatalmas 

szemléletváltást mutatnia irányunkba. 
Ugyanakkor a meddő kiáltozás hívei, az okoskodók, a hitevesztettek, a gúnyolódók ideje 

nem most van. 
Amennyiben a politikusok e szemléletváltást magukévá teszik, amennyiben a jelenleg 

aktív s a jövőben ezt a hivatást választók tábora is képes hazában, nemzetben, 
megmaradásban gondolkodni, akkor, csak akkor, lehet remény a megoldásra. 

 
Naplójegyzet: 2011. május 9. 

 
A soha nem tapasztalt elkeseredettségről  

 
Ősi népmeséinkben is „egy életem – egy halálom” kiáltással indul a legkisebbik fiú a 
lehetetlennek! Vajon léteznénk-e még, ha eleink azzal térnek ki a nagy feladatok elől, hogy 
„csak egy életem van”? 
        Az egészségügy történelmi léptékű forráshiányosságból eredő és folyamatos válsága a 
mai gazdasági helyzetben csak minimális prioritásmódosításokra és ésszerűsítő 
intézkedésekre számíthat. Emellett még jelentősége lehet egy jövőkép felvázolásának, 
amennyiben az érintettek a politikai erőviszonyok hosszabb távú stabilitásában bízhatnak. A 
kérdés megközelítésének vannak azonban egyéb oldalai is. Most ezekről szeretnék 
elmélkedni. 

 
Évtizedek óta, már-már közhelyszerűen ismételgetik, hogy az egészségügy 

problémájától, s így a benne dolgozóktól, mindenütt fél a mindenkori kormányzat. 
Egészségpolitikai írásaimban magam is számtalanszor emlegettem az elmúlt két 

évtizedben, de ezer más közhely között kallódott ez a hétköznapi, mégis nagyon 
figyelemreméltó tény. Talán, mert ebben is kivételek voltunk? Vagy megtalálták rajtunk a 
megfelelő fogást? 

Hasonlóképpen nem figyeltek arra sem, amikor a legújabbkori lebutításra és 
tudatrombolásra építő világ egyre keményebben begyűrűző és belülről lelkesen támogatott 
hatásait látva, figyelmeztettem arra, hogy éppen ennek az átnevelésnek (átprogramozásnak) az 
eredménye lesz majd egy olyan orvos generáció, amelyik nem fogja folytatni a régi 
nemzettudattal vagy annak töredékeivel „megterhelt-megáldott” elődök néma és önfeláldozó 
vagy – ha nem vagyunk jóhiszeműek – akkor mondjuk, hogy csupán modern-rabszolgasorsra 
szocializált életmódját. A „varázsfogás” is elveszti erejét. 

A neoliberális világ a hagyományos kereteket lebontva nem csak a „pénzügyi szférát” 
kergette válságba, hanem a hazaszeretettől és más hagyományos kapaszkodókat nyújtó 
tudatától megfosztva, a „humán szférát” is. 
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Most az egészségügyiek soha nem látott elkeseredettségéről cikkeznek. A fiatal és a 
képzettségük csúcsidőszakát élő orvosok sorra távoznak az országból. A szívóerő hatalmas. 
Európában egymilliós orvoshiányt prognosztizálnak. A késői gyarmattartók sokszoros 
fizetéssel csalogatják a szolga országok szakembereit magukhoz, s ezzel átmenetileg ismét 
időt nyernek. Nagy igyekezetükben még egymással is versengenek. 

Jól tudjuk, hogy az egészségügy eddigi működőképessége az egészségügyiek áldozatos 
életének volt köszönhető. Ha lenne rá „kapacitás” pontosan kiszámíthatnák, hogy hány 
elveszett életévvel és hány megélt év életminőségének elsilányítása árán váltotta ki immáron 
vagy két generáció azt, amit a politika nem tudott megoldani, vagy éppen nem is akart 
felismerni. 

Pedig nem volt titok az egészséges humán erőforrás egyre növekvő jelentősége, mint a 
fejlődés elengedhetetlen feltétele, s fordítva is, adott esetben, mint hatalmas veszteségeket – a 
pénzügyérek világában nevezzük nevén – felesleges kiadásokat követelő költségvetési oszlop. 

Azt is ismerték a szakemberek, hogy az egészségügyi beruházás nagyon jó befektetés, 
minden másnál nagyobb és főleg biztosabb hasznot hozó. Csak hát nem rövidtávon. S mi 
folyton tűzoltással foglalkozó kormányok vezetése alatt álltunk. Ha akadt, amelyik 
megpróbált kitörni e pozícióból, hamar hűtlenek lettünk hozzá s ismét az utódok jövőjét felélő 
adakozókat emeltük hatalomba. Azokat, akik ugyanakkor a külső erők eladósodásunkra játszó 
politikáját is támogatták, hatalommegszerző és megőrző kényszerből és önös érdekből is. 

Mielőtt a velem egyet nem értők felháborodnának, megjegyzem, hogy sajnos ez 
világszerte minden pártpolitikára jellemző, csak nem egyforma mértékben. 

Az egészségügy helyzete, s ebben a nemzet egészsége és egyben fennmaradásának 
egyik pillére egy furcsa mérleg billegésének egyik áldozata. Az ettől való függő viszonya 
elkerülhetetlen. 

Ez a mérleg a nemzetpolitika és a pártpolitika nehezen összeegyeztethető kettősségének 
mérlege. Ha egy skálát képzelünk el ezen a nemlétező műszeren, akkor azt láthatjuk, hogy 
minél nagyobb hatalomra tesz szert egy párt, annál közelebb kerül a nemzetpolitika 
megvalósításának lehetőségéhez, mert az először áldozatokat kíván, a népszerűségvesztés 
felvállalását követeli, s ez, egy hatalmát őrző párttól csak akkor remélhető, ha az ezt biztosítva 
látja. És ez nem egyszerűen a ma annyit emlegetett hatalomvágy miatt van így, hanem azért, 
mert másként a tőle elvárható nemzetpolitika terén cselekvőképtelenné válhat. 

Elméletileg csupán egy demokratikus, de mégis teljhatalmú és a hatalmat a 
szándékainak eléréséig birtokló párt tudná ezt az ideális célt megvalósítani és csak akkor, ha 
szándékai ilyenek is lennének. Ez természetesen elképzelhetetlen. 

Minden más – reális – esetben bölcs össztársadalmi kompromisszumra lenne szükség. 
Napjaink eseményei erről, pontosabban ennek hiányáról szólnak. Egészségügyön belül 

és kívül. 
A nemzettudattól jórészt megfosztott társadalom nem elhanyagolható része, szemben 

más annyit emlegetett sikeres nemzettel, az ország legkétségbeesettebb helyzetében követel 
magának – egyébként érthető – jogokat, előnyöket, térítéseket. 

A politika mai élcsapata egy aránylag erősebb pozícióban (lásd a képzeletbeli skálát) 
felvállalta a kényes és fájdalmas feladatokat s elődeivel ellentétben hozzá mer nyúlni ezekhez. 
Az áldozatvállalásra kevéssé képes társadalmi rétegek erre bizalomvesztéssel és 
elégedetlenséggel reagálnak. A megértéshez szükséges képességek és lehetőségek híján, egy 
nem egészen jó kommunikáció mellett ez nem is meglepő. Várható volt. Erre játszik rá a 
másik oldal politikai ereje, mely a pártpolitika rideg szabályai szerint nem az ország sorsával, 
hanem a hatalom visszaszerzés lehetőségeivel van elfoglalva. Az is megszokott, hogy ennek a 
harcnak gyakorta hangzatos, nemzeti érdekeket emlegető, megtévesztő felvezetése van. 
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Azt is tudhatjuk, hogy ezer ellenérvet lehet felhozni, s joggal vitatkozhat bárki a most 
cselekvési helyzetben levők hibáit, gyengéit felemlegetve. Ez azonban a lényegen nem 
változtat.  

Jól vagy óvatoskodó (és egyéb) bírálók szerint nem annyira jól, de elkezdődött valami. 
A siker egységet, konstruktivitást, türelmet kívánna. Mindenkitől! 

A tragédia az, hogy éppen ezektől állunk most messzebb, mint reméltük. 
A fenti eszmefuttatás az egészségügyben dolgozókra is vonatkozik. Nehezíti ennek 

megértését a fentiekben előbb vázolt többgenerációs előéletünk, melyet pátoszosan akár 
szenvedéstörténetnek is nevezhetnék, könnyíthetné a más nagyobb társadalmi csoportokhoz 
viszonyítva – talán elvárhatóan – fejlettebb helyzetfelismerő képesség. 

A döntő tényező mégis az lesz, amin nem lehet változtatni. Mégpedig az új hullám, a ma 
csatasorba álló generációk tudata, neveltetése. Erről ők nem tehetnek. Ha mindenáron bűnöst 
akarunk keresni, akkor az inkább éppen az a lelépő generáció, mely miközben büszke lehet 
áldozatvállalásra, pironkodhat azon, hogy ennek a szellemnek minden ellenkezés nélkül 
helyet adott. Ennek magyarázata az lehet, hogy ez az áldozatvállalás nem egy mindenkire 
kiterjedően tudatos és önkéntes vállalás volt, hanem egy immáron történelmileg reánk 
kényszerített meghunyászkodás kényszerű terméke. 

A tudati válság megoldási módozatai egytől egyig folyamatok, tehát időigényesek. 
Szükséges ez, de azt is tudjuk, hogy most ennyi idő nincs. 

A többi tehát csak azon múlik, sikerül-e valami csoda folytán hamarabb beindítani a 
gazdasági fejlődés motorjait és adósságfelvállalás nélkül biztosítani az oly régen várt, 
megérdemelt, de éppen most oly nehezen elérhető prioritásokat. 

A minket szorongató külső erőket most saját belső tudati hiányosságaink 
következményei is támogatják. Ugyanis nem elhanyagolható az a belső erő, amelyik ezt fel is 
használja, hiszen éppen ennek a tudathiányos állapotnak a létrehozásáért tett meg mindent 
annyi éven át. Ezért igaz, hogy nem az a hibás, akinél hiányzik ez a tudat, hanem az, aki ettől 
megfosztotta. 

A megmaradásért tett sok ezer éves sikeres áldoztavállalás után itt áll egy nemzet és 
külső-belső ellenérdekeltek akadályozzák ennek folytatásában. Kicsiben ez vetíthető ki saját 
ágazatunkra is. 

Az ellenpéldák jórészt más kultúrkörökben lelhetők fel. Dél-Korea össznépi adakozása 
az ország pénzügyi tönkretételének spekulációja ellen itt megvalósíthatatlannak tűnik. Az 
azonban mégis érdekes kontraszt, hogy míg itt is vannak, akik féltve őrzött kis pénzeikkel 
hozzájárulnának az előző hatalom által reánk zúdított adósság csökkentéséhez, addig mások 
éppen most követelnek olyasmit, amit az adósságfelhalmozók vettek el tőlük. 

Egy ilyen sokat szenvedett és tudatilag megzavart társadalom kivezetése a 
mesterségesen létesített csapdából, egy hasonlóképpen zavaros világban, rettenetesen nagy 
feladat. 

Ha van, aki úgy érzi, hogy ebben már nem képes részt vállalni, legalább annyit 
próbáljon meg, hogy ne tetézze a bajt. 
 

2011. július 6. 
 

Egy 91 év óta szükségállapotban élő országnak, szellemi szükségállapotnak 
is nevezhető helyzetében szintén szükségállapotával küzdő egészségügyét 

kellene átmentenie a remélt jövőnek 
 

Magyarországot 91 évvel ezelőtt olyan békefeltételek aláírására kényszerítették, melyeket, ha 
bárki közülünk veszi a fáradtságot és elolvassa azokat, megállapíthatja, hogy 
megsemmisítésére találtak ki. 
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Nem ezeken az oldalakon kell ennek okairól beszélni, csupán arra figyelmeztetek, hogy 
azok távolról sem azonosak a közszájon forgókkal vagy azokkal, melyeket kritikus vagy akár 
önkritikus elmék az eltelt évtizedek során elénk tálaltak. Az érdeklődő elmélkedőnek talán a 
globalizáció szárba szökkenésének tanulmányozása adhat némi támpontot. 

A helyzet az időközben tapasztalt és átélt legkülönfélébb nemzetközi erőviszonyok 
között egyben azonos volt. Mindenkor kiszolgáltatottak voltunk és szükségmegoldásokkal 
kellett a túlélést vagy esetleg némi rehabilitációt megkísérelnünk. 

Mai helyzetünk sem különbözik ettől, csak erről nem illik beszélni. 
Voltak ugyan olyan szakaszai az eltelt közel egy évszázadnak, amikor megpróbáltunk 

valamivel többet a túlélésnél, és voltak kis sikerek is, de csak részsikerek, és itt nem az 
átmeneti terület visszaszerzésekről beszélek, bár ezek is idesorolhatók. 

Legnagyobb gondolkodóink sora figyelmeztetett arra, hogy nem áll módunkban külön 
kezelni sorsunkat a világban zajló folyamatoktól, de azt is elmondták, hogy ha nagy közös 
problémák megoldására rácsatlakozva, netán ilyen kísérletek élére állva próbálkozunk saját 
gondjaink megoldásával, talán még lehet esélyünk. 

Az utóbbi nagyjából háromnegyed század arról szólt, hogy akarva akaratlanul 
kiszolgálói politikát folytattunk s csak, mint parázs a hamu alatt lehetett jelen a saját érdek. 

Az eltelt szűk évtized ennek a politikának is egyik nagy kudarctörténete volt. 
Most egy a fent említetthez hasonló kísérlet folyik. Hogy mennyiben jól és mennyiben 

rosszul? Erről nem itt kell beszélnünk, de elkezdődött. 
Minden gondolkodó értelmiségi láthatja, hogy egy-két generáción belül számunkra 

végzetes fordulatot eredményezhet az, ami a világban történik és ami az eddigiekben velünk 
történt. 

Minekutána ezt látja, két dolgot tehet. 
Vagy a „szükségállapotunkat” megelőző ezer vagy több ezer esztendő ki nem mondott 

természetességével próbál tenni és vállalja ennek terheit, vagy a modern (és vesztébe rohanó) 
világ mai szabályai szerint int és jelzi, hogy ebben nem akar résztvenni. Ma „használatos” 
erkölcsi normáink szerint mindkét megoldás jogos és elfogadható. 

Tehát itt teljesen felesleges azokhoz szólni, akik a második megoldást választják. Akik 
úgy vélik, hogy csak egy életük van. Én azokkal váltanék néhány szót, akiknek eszébe jut, 
hogy a megmaradásunkat eddig biztosító elődeinknek is csak egy élete volt és erről még csak 
nem is tettek említést. Tettek azonban mást. Elérték, hogy eddig és mégis és csodák csodája, 
megmaradtunk. 

Nehéz feladatok várnak az őrizőkre, a maradókra. Legyenek ők kényszerből, vagy 
meggyőződésből maradók. 

A feladatok között természetesen ott van az is, hogy a mindenkori vezetőinkből 
kikényszerítsék a legjobb megoldásokat, de feladataik között van az is, hogy próbálják 
minden eszközzel maradásra bírni a távozni akarókat. A kérdés összetettségét bizonyítja, hogy 
a távozás puszta kilátásba helyezésének figyelemfelhívó felhasználása lehet ilyen eszköz is. 

Nem hálás az ilyen feladat egy süllyedő hajón. De a léket már foltozták be menet 
közben is és volt már olyan mentőcsónak, melynek utasai visszakérezkedtek az immáron 
dagadó vitorlával haladó hajóra. Arra, amelynek gyomrából a vizet nem az ő verítékes 
munkájukkal szivattyúzták ki. 

Persze voltak olyanok is, akik más, büszkébb hajókról dagadó mellel integettek vissza, 
miközben a zenekar tust húzott nekik.  

De emlékezzünk csak! A csodás Titanic utasai szívesen elfogadták volna egy 
lélekvesztő kényelmetlen fedélzetét is, ha az biztos partra vitte volna őket. 

Kis magyar gályánk most megkísérli a 91 éves szükségállapot Bermuda háromszögéből 
való kitörést. A másik – több változatban kipróbált módszer –, mint láttuk, sorozatosan 
kudarchoz vezetett s még közelebb kerültünk a véghez. 
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Én azokkal értek egyet s azokra vagyok büszke, akik ráéreznek arra, hogy ez a kísérlet 
nem akármilyen kihívás. 

Ismét és ismét egy körorvost kell emlegetnem. 
Úgy hívták, hogy Németh László. 
Járt itt, járt amott, még Moszkvába is elment. De minden idegszálával ezt a kis hazát 

szolgálta. 
Pedig… 
 
Magam most jártam végig küzdelmes életem régvolt színhelyeit. Sok helyen látszólag 

romokban találtam egykori munkám szemmel látható eredményeit. De találkoztam az általam 
meggyógyítottakkal, a világra segített gyermekekkel és utódaikkal, meg azzal a csodával, 
hogy a legnagyobb nyomorban élve (melyben annak idején osztoztam velük) sem felejtettek 
el. Ha újra kellene kezdeni, higgyétek el, újrakezdeném. 

  
A szellemi szükségállapot folytatódik. 
Aki segíteni tud, segítsen. A leggyengébb is képes lehet valamire. 
Ötlettel, okos tanáccsal, intő szóval is.  
Ha kell. 

 
Kelt a Partiumbéli Szilágyságban, Kusalyban, első körzetem központjában, a 
vendégmarasztaló sár szeretetteljes világában, fél évszázad után, 2011. július 6-án.  

 
2011. szeptember 17. 

 
Ismét a szellemi szükségállapotról 

 
Az általam megélt közel háromnegyed évszázadra visszatekintve – a határvonalak 
húzogatásának kényszerén is túllépve – három korszakot különböztetek meg. A három 
korszak hozzávetőlegesen három generációnak és azokra gyakorolt három egészen más 
hatással és ráhatással bíró időszaknak felel meg. 

- Az első negyedszázad, mely engem és kortársaimat nevelt, egy korszakváltás időszaka 
volt. Szüleink szellemiségén keresztül még átnyúltak gyökereink egy ellentmondásaival is 
nosztalgiákat ébresztgető keresztény és nemzeti Magyarországba, melynek hibáit oly sokat 
emlegetik, de azt kevéssé, hogy a Trianon utáni traumából lábra állván, e történelmileg 
másokhoz alig hasonlítható helyzetben – a túlélés külső erők által nem várt sikere mellett – a 
tévedések, sőt ballépések s főleg a kényszerek szülte csapdák, szinte elkerülhetetlenek voltak. 

Ez a generáció a kettősség, az otthon és a külvilág ellentmondásainak ütközése, a 
kényszerű hazugság levegőjét szívta magába, no meg annak örök reményét, hogy egyszer 
vége lesz. Vagyis átmeneti korszaknak tartotta és örökös várakozásban élt. A Kárpát-
medencei összmagyarságra kivetítve pedig a nemzet közel harmadának még a nemzetiségi 
elnyomás és a homogenizációs kísérletek nyomást kettőző hatását is el kellett viselnie.  

Ezekben az években a gondolkodást a hagyomány még befolyásolta és a tudás értéknek 
számított, szemet nyitogató hatása észrevehető volt, – és hatott a nemzeti öntudat. 

- A következő negyedszázad szülöttei már a puha diktatúra „merjünk kicsik lenni” és 
örvendjünk a napi sörünknek meg Trabant kiutalásunknak szellemében nevelkedett. 1956 
emlékének formájában a kettősség szelleme azért még kísértett és a határon túl rekedteknél a 
puha diktatúra puhító hatása helyett egy bizonyos fajta csakazértis nemzettudat is felépült. 
Egészében véve az: „amíg minket fizetgetnek, addig mi csak dolgozgatunk” tudat alatti 
szelleme élt és hatott a tömegekre. A napi valósággá dermedt hazugság és a legalizált 
lopkodás átrendezte az erkölcsi normákat. A vallás és a hazafias szellem jelentősen háttérbe 
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szorult. A szocializmus majdani felépülésének előrevetített képei nem nagyon ébresztgettek 
reményeket, de valamilyen majd csak lesz jobb is azért a fű alatt megbújhatott.  

A tudást a három T határai között adagolták, s a tömeg látószöge ennek megfelelően 
nyílt vagy inkább zárult. A nemzeti tudat elsilányodott, sőt rejtegetnivaló lett. 

- Az utóbbi negyedszázad, az újabb történelmi korszakváltást követő időszak, ismét a 
nagy várakozások és egyben a nagy csalódások korszaka lett. 

Az előző két generáció és vonzásköre – mint a kor tevékeny részese – a legbonyolultabb 
törésvonalak mentén került egymással szembe. Az újonnan születők pedig már elképzelni sem 
tudták milyen is volt, és miért volt olyan, amilyen az az előző két korszak.  

A tudás megszerzése a saját kezdeményezőkészség körébe helyeződött át, de a múltról 
és jövendőről felmenőiktől és a véletlen nyújtotta környezetüktől ellentmondásos sablonokat 
kaptak. Ráadásul eluralkodott felettünk egy olyan világ, melynek alapvető céljai közt volt a 
tömegek szellemi elnyomorítása. A nemzeti tudattal összefüggő minden tartalom támadások 
kereszttüzébe került, sőt gyakran nevetség tárgyává lett. 

Egészében véve tehát mindhárom generáció átmeneti kort, valamint sok áldozatvállalást 
élt és él meg. Egyelőre valamennyien elmondhatják, hogy nagy várakozásokat megélve, nagy 
csalódások után vagy közben vannak, s alkatuk szerint ismét csak reménykedni próbálnak 
vagy a reménytelenség rabjaivá válnak.  

Az első két generációról elmondhatjuk azt is, hogy túléltek és a maguk módján 
hozzájárultak a fennmaradásunkhoz, elviselték a történelmi terheket. Jogosan várnak tehát 
valami jobbat. Legalább egy hihető jövőkép formájában maguk vagy leszármazottaik 
számára. 

Ez a csupa hátrányos hatás meg igen kevés építőhatású történés befolyása alatt 
felnevelkedett és élt tömeg azonban nincs felkészülve, vagy csak részben arra a nagy 
áldoztavállalásra, melyet a most következő nagy össznemzeti küzdelem, a megmaradásért 
folytatandó hatalmas hadjárata fog jelenteni. 

Most általánosíthatom az egészségügyben már felállított képletemet. 
Mert ők is arra várnának, hogy azonnal kapjanak valamit, ami MÉG NINCS! 
A hadjárat viszont elkezdődött és csak kevesek képesek úgy gondolkodni, hogy ez az, 

amire reális gondolkodással vártunk, aminél többre nem számíthattunk, amelynél többet nem 
remélhettünk. Az elkövetkező küzdelem adhatja meg a jövőképet s kimenetelétől függően az 
eredményesség gyümölcsét. 

Ugyanis adva van egy esély! Ezzel kellene élni. Az esély pedig abban érhető tetten, 
hogy egy zuhanó világban akadt egy olyan nemzeti erő, amelyik múltjában és 
gondolkodásában az össztársadalomhoz hasonlatos tudati terhekkel, megpróbálja azokat 
levetkőzni és előrelépni a magyar nemzet sokadik megmaradási kísérletének útján.  

Aki ezt nem értékeli az elégedetlen, aki felméri, hogy többre nem számíthattunk, hálás 
érte a Mindenhatónak. 

Az új vezető erő azonban annak tudatában kell a nemzetet az elkerülhetetlen 
áldoztavállalásra rávegye, hogy az ehhez szükséges bizalom MÁR NINCS meg benne.  

Ezt is ismerjük az egészségügy jól általánosítható példáján. 
 
A feladat óriási. A feladat óriásokat kíván. A kevés óriássá nőni képesek pedig 

kénytelenek magukon hordozni a gonoszul reájuk aggatott gonosz jelmezeket is. 
A szerencsés tisztánlátók ne legyenek büszkék tisztánlátásukra, hanem értsék meg 

azokat, akiknek ez nem adatott meg.  
Minden kísérletünk elvetélhet, ha nem értjük meg és nem fogadjuk el, hogy egy lelki, 

szellemi szükségállapot meghirdetésének ideje jött el. Nem „kijárási tilalmakat” hirdető 
szükségállapot ez, hanem a tisztánlátó kisebbségnek a fejekbe, a magyar lelkekbe való 
„bejárási kötelezettségére” gondolnék. 
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És a saját fejekben is szükséges önrevízióra, egy új „magunk revíziójára” a nemzetben 
gondolkodás képességének újjáépítésére.  

 
2012. január 17. 

 
Egészségügy 5 dimenzióban 

 
Néhány órája fejeződött be az Önkormányzati Egészségügyi Napok – a fenti cím alatt 
rendezett – idei téli konferenciája a margitszigeti Termál szállóban. 

A „tiszteletbeli”, ha egyáltalán valakinek még jut ideje erre gondolni, amolyan vén 
ingyenélőnek tűnő státus. Ezt cáfolandó és sejtvén, hogy a frontharcos kollégák nem nagyon 
juthattak el ide, úgy éreztem nem árt, ha részt veszek és jegyzetelek a viharos napok miatt 
kétesélyesnek vélt eseményen. Mert adott esetben közönybe is fulladhatott volna. 

Szerencsém volt. Túl azon, ami rajtunk is túl van, s amin túl lenni vagy túltenni 
magunkat egyelőre nem lehet, meglepően élő és élénk előadássorozat és beszélgetések tanúja 
lehettem, és nem csupán az egészségügyre szűkítve, hanem szélesebb pásztájú reflektorfénybe 
állítva mai vészhelyzetünket, ami végre jelent valamit. Hiszen jól tudhatnánk, hogy sem a 
világ szándékaitól, sem az ország helyzetétől nem lehet elszakítani „láncainkat jelentő 
gondjaink láncát”. Illetve „lehetni lehet”, de az nem vezet semmire sem. 

Sokan élnek ma országunkban a minden mindegy hangulatában. Sokan befogják fülüket, 
mások feleslegesen okoskodnak. Feleslegesen, mert mit sem változik általa a helyzet. De 
vannak olyanok is, akik tudnak valamit, ugyanakkor olyanok is, akik nem akarnak tudni 
valamit és a minél rosszabb annál jobb elvet követik magukban, kifelé persze tagadva ezt. 

Az információk nem jelentették a kiutat, hiszen ezt most nem is képzelhetjük el, de 
mindenképpen rávilágítottak arra az irányra, amerre el kellene indulni s amerre már történtek 
is lépések. Ebből a kínálatból szeretnék most röviden felsorolni főleg az alapellátást vagy az 
azt is érintő és más lényegesebb pontokat. 

 
Először a délelőtti kerekasztal érdekesebb mondataiból idézek szerkesztett formában. 
A téglalaposított kerekasztalnál Dr. Pap Magor, Dr. Bélteczki János és Dr. Rácz Jenő 

ültek, prof. Dr. Kollár Lajos, Dr. Baráth Lajos és Dr. Kovács Zoltán moderálták a 
beszélgetést. 

- Bélteczki doktor felvezetőjében hangsúlyozta, hogy nem valaki ellen szálltak harcba, 
hanem egy súlyos helyzet felismerése miatt, annak megoldására. 

- Papp Magor is hasonló szellemben beszélt s ezt a türelmi idő meghirdetésével akarta 
igazolni. 

- Rácz Jenő fontosnak tartotta, hogy a rövid és hosszú távú tervek mellé 
vészforgatókönyv is szükséges. Ennek jogi, intézményi és hatósági alapjának kell lennie. Ez a 
kényszerű helyzet miatt létrejött katasztrófa ellátás. 

- Kollár professzor aláhúzta, hogy soha nem látott összefogás észlelhető. Ő magának, 
mint minden lépcsőfokot megjárt szakembernek s egyben, mint munkáltatónak kell néznie a 
helyzetet. A felmondási nyilatkozatot aláírt kollégák szerinte úgy szálltak fel a vonatra, hogy 
nem tudhatták merre megy. Figyelmeztetett az Uniós helyzetre. Hatalmas káosz alakulhat ki. 
Mi lesz, ha a felmondások aktivizálódnak? Mindenki nem tud elmenni, s utána előfordulhat, 
hogy a visszatérőknek a működő szabályok értelmében már kevéssé előnyös javadalmazás 
mellett kell elkezdeniük újra a munkát. Többen lesznek, akik rosszabb helyzetbe kerülnek, 
anélkül, hogy ezt a munkáltató akarná. Magát a célt üdvözölte ő is, de vérmes reményeket 
nem mer táplálni a jelen helyzetben. 

- Baráth Lajos doktor, moderátor feltette a kérdést: hányan mondtak fel? 
- Bélteczki: 2500 
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- Papp Magor: 2512, de állandó mozgás van kifelé és befelé 200 körüli nagyságrendben. 
Szerinte egy a mostani ciklusra tervezett ütemezett béremelés már sikertörténet lehetne. 

- Kollár professzor. : Nem csak az orvosokról van szó. A szak-, sőt az egyéb területen 
dolgozó egészségügyiekről is kell beszélnünk. És mi a helyzet a vállalkozókkal, a 
fogorvosokkal? A remélt összeg nagyon felhígul. Van-e olyan felső forrás még, amiből egy 
ütemezett béremelést lehet fedezni? 

- A szakdolgozók nevében felszólaló képviselő ennek az ágazatnak a gondjaira 
figyelmeztetett. Szerinte az év végi kiegészítést ők harcolták ki. 

- Papp Magor elmondta, hogy soha nem voltak a szakdolgozói javadalmak emelése 
ellen, de meg kell találni ennek is a forrásait. 

- Ezután meg is szavaztatták e jelenlevőket. Csak az orvosok bére emelendő, vagy 
minden egészségügyi dolgozóé? A szavazás elsöprő többséggel ez utóbbit preferálta.  

- Kollár professzor megkérdezte, hogy igaz-e a hír, miszerint több professzor is 
csatlakozott a felmondólevél mozgalomhoz? 

- Papp Magor elmondta, hogy neveket nem említhet, de meglepően sok 50 év feletti 
vezető van közöttük. 

- Rácz Jenő ez után alapvető kérdésnek nevezte a mai helyzet kialakulásában azt, hogy 
hova jutott az orvos és a szakdolgozó helyzete a társadalomban. A presztízs mélypontra jutott. 
Iparosnak tekintenek minket! Mi pedig ha úgy viselkedünk, azzá is válunk! Amit ezen a téren 
velünk tettek, az „öngyilkosság”! Ne viselkedjünk úgy, ahogyan hozzánk viszonyulnak. 
Ezután egy szkeptikus, de fontos mellékmondatot mondott valahogy így: Az IMF tárgyalás 
sikertelensége esetén vége, ha viszont sikeres lesz, akkor semmit sem tudunk csinálni.  

- Kovács Zoltán ezután azt kérdezte, mi lesz, ha nyugaton elfogynak a munkahelyek? 
És mi a helyzet a paraszolvenciamentességgel? 

- Papp Magor jelezte, hogy Németországban jelenleg 7000 üres álláshely van és ezek 
száma nő. Aztán arról beszélt, hogy az eddigi érdekképviseletek nem tudták az orvosi 
presztízst helyreállítani. Ezért volt szükség erre a kétségbeesett lépésre. 

- A paraszolvencia megoldása csak a tisztességes megélhetés biztosítása lehet. 
- Kovács Zoltán megkérdezte, hogyan van az, hogy a paraszolvencia elfogadását 

munkahelyi engedélyhez kötik? 
- Bélteczki János elmondta, hogy érti a kérdéseket, de nem tud választ adni. A 

nemzetközi orvosvédelemben csodákat látott. Ismer stockholmi kollégát, akit tüntetés közben 
megkardlapoztak s büszkén viseli a heget. Ő kérdezte meg: miért nem csináljátok meg a 
magatok forradalmát?  Erre sokan azt mondják, hogy mi nem vagyunk tekintettel az ország 
helyzetére. De – tette fel a kérdést ő – eddig miért nem jutott ez eszükbe? 

- Baráth Lajos figyelmeztetett, hogy a Semmelweis tervben benne van a bérrendezés 
kérdése. 

- Kollár professzor is jelezte, hogy a presztízs kérdéskörének megbeszélésére egy egész 
délelőtt kellene. Torz rendszer alakult ki. A fehér köpeny becsülete már nem létezik. 

- Egy hozzászóló az egri harcokra emlékeztetett, s annak tanulságaira. 
A kerekasztal ezzel zárult. 
 

A következő érdekesség Pogátsa Zoltán fiatal közgazdász professzor előadása volt. 
Talán ez volt a nap csúcspontja. Nekem legalábbis igen. 

Ő az északi példát mutatta be. Mint mondotta csak ez az egy kapitalista modell maradt 
lábon. Nem igaz, hogy ez a gazdagok modellje. Fordítva van: ettől gazdagok! 

Önmagát erősítő folyamatot generál. Nem földrajzi jellegű. Nem kultur-specifikus, nem 
az olajnak köszönhető (az csak a norvégoknak van). 

Náluk van megfelelő bérezés és a béralku természetes módon folyamatos.  Az 
alkalmazott, a munkáltató és a szakszervezet (ott egészen más) teljes egyetértésben cselekszik 
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a célért. A munkáltató is tudja, hogy a bér javítása fontos. Versenyezni csak felfelé lehet, és 
ez biztosítja az eredményességet. Kétévente statisztikát készítenek és korrigálnak. Közösen, 
közös cél érdekében. Ez így mindenkinek jó. Régen polgárháborús állapotok voltak, ma 
együttműködő szakszervezetekkel dolgoznak. Sőt! Amikor a világhelyzetben bajt észlelnek, 
átmenetileg lefelé is tudnak együtt gondolkodni. És ezt mindenki érti. Természetesen ebben a 
kitűnő oktatási rendszer is benne van. Nagy pénzt tesznek bele. A finneké éppenséggel 
világelső. Európa-szerte szokás az állandó teljesítményértékelés. Két országban nem. Az 
egyik Magyarország. Az európai átlag felét költjük oktatásra. 

Lehetséges-e ez a modell itt? Tette fel a kérdést önmagának. 
Tévhitekben éltünk és élünk. Minden kormányunk abból indul ki, hogy a GDP emeli a 

foglalkoztatást. Ez nem igaz. Éppen fordítva van! Ennek szellemében kell lépni! El kell 
szakadni a neoliberális dogmától. Azt mondják, nem lehet bért emelni, mert nem nőtt a 
termelékenység. Ez a számok tükrében éppen fordítva van. Kapkodás van. Nincsenek 
szakmapolitikáink. Városi legendák szerint politizálunk.  

A magyar bér az európai átlag 32,16 százaléka. Termelékenységünk a 60 százaléka! 
Vagyis kétszer akkora a termelékenység, mint a bér. A termelékenység a cseheknél is 60 %, 
de a bér 30 százalékkal nagyobb. Neoliberális elv szerint tehát foglalkoztatási katasztrófának 
kellene lennie Csehországban. Szlovéniában a termelékenység 25 százalékkal alacsonyabb az 
európainál, s a bér mégis magasabb az európai átlagnál. Ott sincs foglalkoztatási katasztrófa. 
A magyar termelés tehát kitermeli azokat a béreket, melyekre szükség lenne.  

Defenzívába kényszerülve nincs pénz egészségügyre. Pedig így is lehetne 
foglalkoztatást emelni. Az is tény, hogy a híresztelés ellenére a közszférában kevesebben 
dolgoznak, mint az EU átlaga.  

DE MIBŐL lehet emelni? 
A fő hiba, hogy minden kormányzat a kiadási oldalhoz nyúlt. Pedig ott van a bevételi 

oldal is. Igazságosabb adóztatásra van szükség. 
- Kovács Zoltán megkérdezte, hogyan lehet ezt az egészségügyre adaptálni?  
- Pogátsa professzor szerint az északi modellre van szükség. Folyamatos szakmapolitika 

kell. Ehhez megfinanszírozott kutatóbázis szükségeltetik. Utána ki kell dolgozni a 
termelékenységarányos bérpolitikát. Ma ezt nem mérik. Ezt kellene folyamatosan 
menedzselni.  

- Baráth Lajos megkérdezte, van-e erre esély? 
- Pogátsa professzor szerint két év alatt bevezethető. Minden területen ezt kell tenni. 

Ennek nincs alternatívája, minden más csupán álvita. 
- Baráth Lajos megjegyezte, hogy van teljesítménymérés, de nem mérik az 

egészségnyereséget.  
 
A délutáni blokkban dr. Beneda Attila kabinetfőnök beszélt az alapellátásról. 
Elmondta, hogy 16 évig volt a fővárosban házi és mentőorvos. Ismeri a viszonyokat 

alulról is. Az alapellátást egyik kiemelt prioritásnak tekintik most is. Három dologra 
koncentrálnak: 1. munkaerőforrás krízis 2. financiális helyzet 3. informatika. 

- Az indikátorrendszert tanulmányozva, az így nyert bevétel két és félszeresére nőtt. Ezt 
ezután is évente felülvizsgálják és a finanszírozás 3-4 százaléka ebből származik. Ez 10 
százalékra bővítendő. Így 40-50 000 forintos forrásbővülés érhető el. 

- A praxisjog életképességét vizsgálva döntöttek úgy, hogy azt a praxishoz kell kötni. 
- A TEK nélküli körzeteknek kollegialitásból négy év átmenetet adtak, s fokozatosan 

kivezetik a gyakorlatból ezt a vállalkozási formát. 300 ilyen kör van. 
- A betöltetlen körzetek gondját a Svájci Alaphoz lehetséges pályázatokkal oldanák 

meg. A 150 betöltetlen körzet több évig kaphatna így támogatást. Van közöttük olyan, 
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amelyik soha nem lesz működőképes. Itt az összevonás lehet az egyik megoldás. A 
praxiskoordinátor nővérek alkalmazása is segíthet. 

- Folyamatban van a praxisalap létrehozása. Nem úgy, ahogy először szerették volna, de 
300 millió van erre. Praxisonként négy millióra lehet pályázni. Ezen kívül, van egy 50 milliós 
keret arra, hogy egy milliós pályázatokat írjanak ki fontosabb műszerekre a szokásos 
műszertámogatástól függetlenül. 

- Az OEP finanszírozáson kívüli munka honorálására is gondoltak. Rövidesen 
megtörténik a jogosítvány, a biztosítók által kért igazolások, a nyugdíjpénztárak által kért 
papírok stb. beárazása. Nem lehet majd megzsarolni az orvost a betege iránti empátiával. 

- Erősíteni fogják az alap és a szakellátás információcseréjét 
- Rendeletileg rendezendő a helyettesítés és a sürgősségi szolgálat kérdése is. A 

hatalmas területi különbségek felszámolása nehéz, de ezt is megpróbálják. Kétszeres 
különbségek is vannak a főváros javára. 

- Az önkormányzat és a háziorvos feladat átvállalási szerződése ügyében is készül a 
megoldás. Az alaptéziseket jogszabályban rögzítik, s ez tisztázza a viszonyokat. 

- A praxis átalakítások dolgában az OALI-nak szót kell kapnia az önkormányzatoknál. 
A megoldás legyen megnyugtató mindkét fél számára. 

- Távlatosan lakosságszám arányos leosztásra törekednek.  
A minket közelebbről érintő kérdések köre ezzel zárult. 
 
A hallottak hatása alatt engedtessék meg most nekem, hogy néhány önigazoló sorral 

még untassam az olvasót. Teszem azt annak okán, hogy egykori figyelmeztetéseim, melyek 
nem egy esetben két évtizedre is visszanyúlnak, a mai napon hangsúlyosan nyertek igazolást. 

- Először az orvosi presztízs általam megmosolygásig emlegetett és a FAKOOSZ 
elnökség elvállalásakor első feladatként kiemelt kérdését említeném. Ennek meghatározó 
fontosságát mai állapotunkban, beleértve a sokaknál legmagasabbra taksált anyagiakat is, a 
nap folyamán különös hangsúllyal emelték ki. Emlékezzenek a megállapításra: a mai 
helyzetet nem csak azzal hozták létre, hogy iparosokká tettek, de azzal is létrejött, hogy 
magunk is iparosokká váltunk. 

- Újabb keletű kérdéseim is felmerültek. Vajon miért nem volt egység akkor, amikor 
volt még miből kérni, s van most, amikor már nincs miből? Itt emlékeztetnék Rácz Jenő 
szomorúan szkeptikus zárómondataira az IMF tárgyalás kapcsán. 

- Erre ad választ az általam 1991 óta előre jelzett pillanat, – egészen pontosan az, 
amikorra felnő a legifjabb nemzedék, amelyik már nem hordoz kötöttségeket 
szocializációjában. Sem mint a (puha) diktatúra csendre szoktatottjai, sem mint az 
őskövületek ma már sokszor megmosolygott áldozatvállaló képessége. Bevallom másról is 
irkáltam én, de ha most régi idők elfelejtett nemzettudatáról is említést tennék, az félreérthető, 
esetleg sértő lenne egyesekre s csak sok-sok magyarázattal lehetne elhitetni, hogy értem én a 
csapdát. Se ki, csak be. 

- Az egészségügyi sajtóban is, de főleg a nemzetpolitikai publicisztikában annyit 
hangsúlyozott neoliberális dogmaellenességem is megerősödhetett a hallottak kapcsán. 
Olvassák ismét figyelmesen Pogátsa professzor felkavaróan hiteles gondolatait, példáit. 
Bizony nem igaz, hogy nem termeljük meg azt, amit fogyasztani akarunk, vagy fordítva, hogy 
ha csak ennyit termelünk, akkor nem kívánhatunk többet. A tortaszeletelés örökös példája. 
Nem a szeleteléssel van a baj. A tortát nézzük meg. Mekkora is az a torta, amit valójában 
megtermelünk? Mennyi jut belőle nekünk s mennyi más országok polgárainak az övékből? 
Hova lett a különbség? Ja, az adósság? Igen, de egyrészt nem mi csináltuk. Még a Kádár 
korira ráfoghatják, hogy abból telt gulyásra, de az azóta megsokszorozott milliárdokra már 
nem lehet ezt mondani. Persze tudom, az adósság attól még van. De ismét a professzorra 
figyeljenek. Kitörni nem lehet ezen dogmák betartásával. Nem lehet a munkánk ellenértékén 
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spórolni, mert akkor a helyzet tovább romlik. Nehéz ügy tudom. Most különösen. Ma indul 
ellenünk a három eljárás. Saját hibák is vannak benne, de ettől függetlenül most már ordít (a 
szó szoros értelmében is láttuk, hallottuk, olvastuk) belőle a minket valamiért örökké sújtó 
kettős mérce. Miért? 

Letörnek minket vagy kitörünk?  
Csak az Isten tudja. 
Pedig ha hagynák, mi is tudnánk, merre van a kiút. 
    

         2012. január 31. 
 

       Levél dr. Soós Lajos kollégának Pápakovácsiba 
 
Kedves Kolléga! 

Kedvelt szervezetem a FAKOOSZ internetes körlevelében olvastam, hogy a legjobb 
Kárpát-medencei háziorvosok versenyében az előkelő második helyen végeztél. 

A magam részéről gratulálok minden helyezettnek, különös örömmel a 
határontúliaknak, hiszen magam is onnan érkeztem Pápakovácsiba 35 évvel ezelőtt. De éppen 
ennek okán személy szerint Neked külön is gratulálnom kell. Levelemet is Tenéked írom. 

Az idő rohanó szekerén feltartóztathatatlanul haladva az egyetlen biztos felé, 
visszapillant az öreg orvos, mint Petőfi ama „kiűzött napkirálya” a föld pereméről. Na, – véres 
korona az nem volt, még vörös sem, inkább tövises, de az sem korona formájában. Viszont 
volt hallatlanul izgalmas élet, harcokkal, csalódásokkal, eredményekkel és bukásokkal. 

Hogy az aktuálisnál kezdjem, bár Te nem tudod, de néha előfordulok felétek, s nagy 
öröm számomra azt hallani, hogy régi betegeim és utódaik szeretnek, becsülnek Téged. 

De az aktuális sikert értékelendő nézzünk csak vissza a múltba s tekintsük körül a 
mában is. Éppen most, amikor az egykor elképzelhetetlen lehetőséget kihasználva a mi 
utódaink közül sokan nem óhajtanak rálépni arra a tövises útra. Amikor ma itthon előre 
tekintenek, ez a választás sokaknak szinte a valódi mártíromsággal tűnik egyenlőnek. 

Mi másként kezdtünk s másként folytattuk, természetesen más lehetőségek és történelmi 
körülmények között, vagyis nincsen jogunk párhuzamot vonni. Azt hiszem ez még a Te 
korosztályodra is jócskán érvényes. Nem tudhatjuk utólag, hogy ha mehettünk volna „tovább” 
mentünk volna-e? Én a magam részéről cáfolhatatlanul állíthatom, hogy nem. Engem ugyanis 
azért gyötörtek odaát közel négy évig, hogy ne Magyarországra menjek – német gyökerekkel 
is rendelkező – feleségemmel és két gyermekemmel, hanem Nyugat-Németországba, ami 
fejenként meghatározott bevétel lett volna Romániának. Nem álltam kötélnek s ezért kárpótlás 
nélkül fel kellett áldoznom minden vagyonunkat, beleértve egy gyönyörű kolozsvári ősi villát 
is. 

Németország még kárpótlást is fizetett az oda települő németeknek. Mi azonban 
Magyarországra akartunk jönni, gyermekeinket magyarnak nevelni és a hazát szolgálni. Úgy 
ahogy s amilyen volt. Ma ez már nevetséges pátoszos szövegnek tűnik. Akkor az életünket 
jelentette a nagy célt. A mindent. 

No, de ez nem általánosítható mondhatja bárki és az áttelepült mintegy 3000 erdélyi 
magyar orvos alig 8 százaléka volt az aktív magyar orvostársadalomnak (ma bizony jól jönne 
ez is, de sajnos már ők is messzebbre néznek). Kollégáink döntő többsége hazai képzettségű 
és születésű orvos volt. De a kor lehetőségei szerint csendben és becsülettel tette a dolgát. Ki-
ki meggyőződése szerint. A rendszerváltásig a disszidálók és a „befogadottak” száma szinte 
pontosan egyezett. Véletlenül? Ki tudná megmondani? 

A minket befogadó közeg akkor még barátságos, segítőkész volt s gondolni sem lehetett 
2004. december 5. hangulatára. Még a vidéki pártelit is odakacsintott egy Ceausescu vicc 
erejéig és besegített ebben-abban. Az akkor kifutó középvezető réteget – így szoktam 
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mondani – még megfertőzte a néhai nemzettudat egy szikrája. Ami persze külön is megérne 
egy misét és szintén nem általánosítható. A pápai járás kollégái mondhatni baráti, esetenként 
testvéri szeretettel fogadtak, s amikor hallották, hogy mehettem volna Vaszarra is, ahol a 
csoda TSZ működött, már az első havi gyűlésen (és politikai előadáson) azt mondták: Pista 
drága, ekkora marhaságot hogyan tehettél. Pápakovácsiban egymást váltották az orvosok, 
éhen haltok, Vaszar egy zsíros körzet, oda kellett volna mennetek. Választ csak egyfélét 
adhattam. Mikor odamentünk a körzetet megnézni, a rossz állapotban levő ház és 
melléképületek mellett állt egy diófa (az amely ma is él) és hasonlított a kolozsvári kert egyik 
fájára. Hetedik évét taposó iskolába készülő fiam felmászott s szólt: Na, végre. Én pedig a fa 
alatt Czere Ferenc tanácselnök bátyám kezébe csaptam. 

Ezt követően talán életem legemberibb tíz esztendeje következett. Olyan tíz esztendő, 
amely felkészített arra a 25-re, amelyben megvívhattam immáron nagyobb léptékű 
küzdelmeimet is. 

 Az a közösség fogékony volt a jóra. Élt bennük a bizalom és a vidék magyarságának 
tartása, szorgalma, embersége. Tíz év alatt felújítottuk és kibővítettük a rendelőt és 
orvoslakást, a melléképületet rendbe tettük, s az istálló felújítva évekig a falu gyermekeinek 
tornaterme volt. Az akkor híres asztalitenisz csapat ott edzett, télen még „falaztak” is a 
teniszkedvelők, s említett fiam nem véletlenül lett tenisz és sí edző. Mert Döbröntén 
sífelvonót is csináltunk. Cikket írtam a Népsportba, összeszervezetem a vezetőket, a TSZ 
Kupon működő öntödéjét, a pápai Szakmunkásiskolát és lőn felvonó. A kis melegedő és az 
EU szabványoknak megfelelni nem tudó elhagyott felvonó ma is ott áll. Akkor sorban álltak 
az emberek, az utcán végig Ladák és Trabantok parkoltak, a honvédséget sízni tanítottam és 
Úttörő Olimpiára vittem a gyerekeket. Gyepsí bemutató is volt, pénzt is szereztem hozzá s 
mikor eljöttem a városnál komoly összeg maradt erre a célra. Hogy hova lett, nem tudni már. 
De Te tudod legjobban mennyit fejlődött azóta Döbrönte.  

A négy falu mindegyikében sikerült új vagy felújított rendelőt létrehozni, és 
Pápakovácsiba furcsa módon éppen erdélyi kapcsolat segítségével kaptunk anyagot a 
sportcsarnok felépítéséhez és a hálás honvédség oda is szállította és felállította az elemeket. 
Agg Sanyival álmodtuk meg és az is felépült. 

Amikor egy magyar kistelepülés orvos, pap, tanár vagy tanító nélkül marad, vajon mit 
veszít a szakemberen kívül? Bizony ha „jobb létre penderülünk”, tudtunk nélkül ezt a valamit 
is magunkkal visszük. És erről azoknak is tudnia kellene, akiknek a helyben maradásra 
ösztönözésre van lehetőségük. 

És a szakma?  
Mikor odamentem azt hallottam, „ez a doki nem is inekcióz”. Mert szó, ami szó, addig 

szokás volt B vitaminokkal járni a falvakat. A szűrés, gondozás primitív kezdetei is 
meglepőnek tűntek. De az öreganyók konyhakredencének üvege közé filctollal írt 
nagybetűkkel odatettem egy papiroson a gyógyszerszedési tanácsokat. És le is ellenőriztem. 
Megszámoltam a maradékot – ha kellett. Nem a nagy tudomány, hanem az apró munka tett 
csodadolgot.  

Az első évben minden éjjel legalább egyszer felköltöttek s mentem. Eleinte vittek, vagy 
kismotorral berregtem a falvak között, aztán az Attyapusztán tanyázó atyák adtak kölcsön és 
megvettem a kedvezményes Ladát. Úr Isten, mekkora élmény volt. És utána azzal mentünk. 
Télen jött a feleségem is és lapátoltuk a havat a Ganna és Döbrönte felé vezető hófúvásos 
úton. De mentünk. Hiszed vagy nem, az utolsó, a tízedik évben alig ébresztettek fel. Annyira 
visszaesett a váratlan események száma. 

Gyönyörű évek voltak. Szerettem őket. Ma is szeretem és ma is jönnek-mennek a 
levelek. 25 év után! 

Hát így éltünk mi ott boldogan és eszünk ágában sem volt a nyugatról érkező hírek miatt 
irigykedni vagy keseregni.  
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Hogy Te, Ti miként éltetek pontosan nem tudom, csak azt látom, hogy otthonra leltetek, 
nem indultatok neki a nagyvilágnak, és olyan megbecsülést szereztetek, amely most példa 
lehet sokak számára. 

Mert fontos dolog az a pénz, kell a jó munkához, kell a nyugodt háttérhez, kell a 
másokat szolgáló önképzéshez, kell a család fenntartásához és sok máshoz, de az is fontos, 
hogy az, amit teszel, olyan ügyet szolgáljon, amelyik nem csupán emberként, de magyarként 
is elégtételt jelent az orvosnak. 

Lehet, hogy korszerűtlen vagyok, lehet, hogy egyeseknek ez már érzelgős, másoknak 
egyenesen ellenszenves, vagy legalábbis gyanús, de én már csak így érzem, s ha újra 
kezdeném, akkor is így próbálkoznék. 

Segítsen Isten Téged további utadon és munkádban is, érezzed jól magad azon a 
gyönyörű vidéken és azok közt a kedves emberek között. 

 
Ja és még valami: vedd már rá a „germánokat” (akkor ott – éppen a még itt élő 

maradékaik – így mondták tréfásan), hogy dobjanak oda egy hóágyút s szedjék rendbe a 
sífelvonót. Nekik fog nyereséget termelni. Megérdemlik. Mikor először jártak itthon, a gannai 
kerektemplomban és körötte, tőlük hallottam a legszebben énekelni a magyar Himnuszt. 
Mindenki sírt. 

      
Barátsággal üdvözöl öreg elődöd: 

 
Szász István Tas 

                                                                                                
2012. március 28. 

 
A feltámadás reménye 

 
Soha nehezebb és ellentmondásosabb helyzetben nem volt a gondolkodni s főleg tudósítani 
pártatlanul óhajtó közíró, mint ma. De ezen belül is az egészségügy helyzete az egyik 
legellentmondásosabb kérdéskör. 

Mióta az eszemet tudom az egészségügy rendszer-semlegesen a politika, azon belül is 
elsősorban a pénzpolitika fogságában sínylődött. 

Mondhattak fontosságáról nagyot vagy csekélyt, dicsérhették avagy ócsárolhatták, de a 
pénzügy pillanatnyi gondolkodásmódja mindenkor rányomta bélyegét. Volt úgy, hogy 
kényszerűségből s igen sokszor egyszerűen, mint megrögzött szemlélet. 

Részletkérdés, de nem elhanyagolható a hálapénz keresztjének sokféle, de 
mindnyájunkat sújtó magyarázása, a félre és belemagyarázások. 

Sok tudós vélemény látott napvilágot, írtak róla tanulmányokat, születtek disszertációk, 
különféle színű könyvek és törvények, csak éppen a lényegét nem értették, esetleg nem is 
akarták megérteni. Akkor sem, amikor jelentőségét a nemzet jövőjének viszonylatában 
(iszonylatában) magyarázgatták. 

Természetesen születtek helyes és helytelen intézkedések, okos és előrelátó lépések és 
kényszerűek, sőt még a rombolás őrült szándékát sem tudtuk mindenkor kizárni. De…de sem 
mint európai elvárás (lásd nagy ellátórendszerek struktúraátalakítása), sem mint állampolgári, 
sem pedig mint benne tevékenykedő dolgozói érdek, nem léptünk igazán előre. 

A háziorvosi privatizáció, akár a Medgyessy féle 50%-nak nevezett 30-35%-os 
fizetésemelés nem bizonyult tartós megoldásnak. A praxisok elértéktelenedtek, a fizetések 
inflálódtak. 

A jelen ciklust megelőző nyolc év alatt az egészségügyből százmilliárdokat vontak ki és 
soha többé nem hallottuk emlegetni a kilencvenes években oly sokat hallott 1500 milliárdos 
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egészségügyi hiányt, mely elfeledése előtt már csak 1300 vagy 1200 milliárd nagyságrendben 
szerepelt a szakmai tanulmányokban. S mindezt tetőzi, hogy kinti bírálóink és irányítóink ma 
is elvárnák az elvonást. 

Közben több hullámban, vagy inkább folyamatosan átestünk az orvosi presztízs 
rombolásának nagy kísérletén, főleg a sokat siratott média jóvoltából. Hogy ez pénzügyileg is 
öngól? Ezt máig nem ismerték fel. 

Itt tartottunk 2010-ben, amikor csodaváró hajlamaink ismét felhorgadtak. Tettük ezt 
annak ellenére, hogy tudhattuk honnan kell az országnak talpra állnia s már sejthettük azt is, 
mennyire együtt érző a magyar beteg sorsával az Unió és a minket markában tartó nemzetközi 
pénzügyi háttérhatalom. 

Ezt megelőzően nem kevesen próbálkoztunk felébreszteni a – sokat emlegetett európai 
demokratikus hagyományok szerint – jogos tiltakozás hajlandóságát. 

Az eredmény minimális volt. Esetleg eredménynek nevezhettük a FAKOOSZ-AOOSZ 
hévízi kongresszusán a kamarával összefogva elért közel nyolcmilliárdos „lenyúlás” 
visszafordítását a praxisok költségvetésébe. Az elegánsnál elegánsabb és önmérsékletről(?) 
tanúságot tevő egyéb akciók mit sem értek. Mondjuk inkább ki egyenesen: többre nem volt 
senkinek sem mersze. Óvta a meglevő kis „rongyost”.  

Közben lassan elindult az elvándorlás. Eleinte még ismert fórumokon (pld. LAM klub 
stb.) bagatellizálták ennek jelentőségét, de rövidesen tagadhatatlanná vált veszélyessége. Bár 
veszedelmét a mai napig nem fogta fel igazán a pénzpolitika, de az Európa politikánk sem. 

Az egészségügy olcsó, de eredményes működtetése nemzeti ügy. Elsősorban része a 
megmaradás feltételrendszerének, másodsorban nagy lukas-zsák híre ellenére, jelentős 
megtakarítást, okosabb politikával bevételt (egészségipar) jelenthet. Mindezek ma már 
közhelynek számítanak. És mégis! Pontosabban mégsem! Nem történik komoly áttörés. 

Ez volna hát a szintén közhelyszerű bírálat. Csakhogy nagyon is felületes ítélkezés 
lenne, ha nem helyeznénk bele azt egy végveszélybe taszított és megosztottsága miatt ebből 
kitörni csak sokszoros erőfeszítés árán képes ország képébe. Egy olyan kontextusba, ahol az 
anyagi források mondhatni lenullázódása mellett is ott ólálkodik egy ennél is nagyobb 
veszély. A morális válság. Egy olyan állapot, melynek megoldása nem képzelhető el 
intézkedésekkel, hanem csak időt kívánó folyamattal. Folyamattal, amelyik szintén pénzt is 
igénylő lépéseket feltételez. 

Még ma is sokan legyintenek erre. Sokan képzelik, hogy a Montecuccoli óta ismeretes 
mondás ez esetben is mindent megmagyaráz. A válóság azonban más. A pénz szükséges 
ugyan, de annál is fontosabb néhány ma igencsak hiánycikknek számító erkölcsi, lelki, 
szellemi kellék. Ezek nélkül ugyanis az Isten pénze sem elég, vagyis a lyukas zsák teória 
igazolódhat, és örök értelmet nyer. Meglétük esetében azonban sokkal kisebb anyagi erő, 
sokkal nagyobb eredményeket képes létrehozni. 

Az országunkat sújtó erkölcsi válság ezért is jelenti a leghatalmasabb veszedelmet. 
Az ehhez sorolható tartalmak sokrétűek, és nem képezik jelen elmélkedésem tárgyát, de 

mindenképpen beletarozik a hazaszeretet mesterségesen lejáratott kategóriája is. Az a valami, 
amelyik számos más kis és nagy országban természetes, nálunk viszont gyanúba keverve a 
nevetségesség határán vergődik. 

Hogy mi köze van mindennek az egészségügy helyzetéhez, azt nem nehéz kitalálni. 
Félreértések elkerülése végett azonban itt ismételni fogom előbbi írásaim egyik alaptételét. 
Célom, hogy akik ok nélkül éreznék magukat találva, ne háborodjanak fel. Ugyanis ebből 
kiderül, hogy nem sorainkban vannak a felelősök. Hogy az sem igazi felelős, aki saját 
megoldhatatlan helyzetének ismeretében elmegy, amiképpen az sem lehet nevetség tárgya, aki 
például éppen hazaszeretetére hivatkozva és Reményik Sándorra figyelve (Eredj, ha tudsz) 
marad és nyomorog itthon. 
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Az általam már többször leírt tétel a következő: Ma az egészségügyiek teljes joggal 
követelnek olyan pénzforrást, ami MÉG nincs, az egészségügyi kormányzat pedig teljes 
joggal vár el olyan áldozatvállalást és bizalmat, ami MÁR nincs. A tragikumot fokozza, hogy 
a megoldás mostani felelősei nem voltak okozói a jelen helyzetnek. 

Ha ezt elfogadjuk, értékelendő az, ami most történt. Különösen abban az esetben, ha 
képesek vagyunk bízni az ígéretben, mely szerint ez egy út bejárásának első lépéseit jelenti. 

Ezek után azonban a minden kritikai helyzetben elengedhetetlen és kötelező önvizsgálat 
– a valaha Makkai Sándor ajánlotta „magunk revíziója” – jegyében kérdezném: miért csak 
most van bátorság kemény fellépéshez, amikor nyilvánvaló, hogy szinte a semmiből kell 
valamit összekaparni, miért nem volt akkor, amikor – mint utólag látjuk – bőven maradt 
forrás a különféle illegális csatornák feltöltésére is? Amikor nyakló nélkül vettünk fel 
kölcsönöket és támogattunk idegen zsebekbe torkolló pénzfolyásokat? 

Jobb későn, mint soha, lehetne válaszolni. De ne feledjük, hogy a hajó, amelyik léket 
kapott, mindnyájunk hajója. Bár a zenekar még játszik!   

Hogy a közvetlen és a távolabbi európai környezet miként viszonyul hozzánk azt ne 
ilyen-olyan oldali szakemberektől kérdezzük, hanem elég, ha a tényeket vagy a látható 
eseményeket józan eszünk mérlegére tesszük. Ennek az országnak egyetlen esélye maradt. Ha 
sikerül túlélni addig, amíg egy hamis világ saját bukásának fel és elismerésére kényszerül. 

A túlélés záloga a történelem során mindenkor az okos nemzetpolitika volt. Sajnos 
azonban ez nem azonos a pártpolitikákkal. A pártpolitika, ideológiai muníciójának és 
elfogadottságának arányában hordozhat magában nemzeti szándékot, és nagy elfogadottság 
esetén erre nagyobb a tere is, de erőit mindenkor korlátozza a hatalom megszerzésének és 
megtartásának érdekében elfecsérelt energiák mértéke. És természetesen a mindenkori 
ellenzék, hasonló: megszerző-megtartó küzdelmének jellege. Elsősorban az ország érdekének 
szem előtt tartásához való viszonyulása. 

Ennek kiértékelése nem az én tisztem. A mérleget ki-ki elkészítheti maga, saját 
ismeretei, tapasztalatai, szubjektív és objektív szempontjai és preferenciái szerint. 

Azt azonban tudni kell, hogy egy hanyatló Európa részei vagyunk. Egy olyan hanyatlás 
részesei, amelyik saját gyengéinket sokszorosan felnagyítja. 

Hogy mi a helyes, ha kicsik merünk lenni, vagy ha merünk nagyok lenni, úgy hiszem 
olyan kérdés, amit sokféleképpen lehet magyarázni. 

A magam részéről a kicsinység útját nem tartanám ésszerűnek. Ezt ugyanis már 
alaposan kipróbáltuk és ide vezetett. Talán egy arany középút eredményes felismerése és 
végigjárása után elmondhatnánk, hogy nagyok voltunk. 

Egészségügyünk jövője és személyes kis sorsaink mind-mind a fentiektől függenek. 
Úgy érzem minden lépésünket és mások minden tettét ezen keresztül kell megítélnünk. 

A legpontosabb mérleg és szűrő s a legbiztosabb iránytű a nemzet szolgálatának szelleme 
legyen. Ennek segítségével tudnánk legcsalhatatlanabbul tájékozódni. 

 
Húsvétot ünnepeltünk. A megváltás és a feltámadás ünnepét.  
Úgy érzem, sokunkat megerősíthet ez a pillanat, vagyis a feltámadásba vetett hit és az 

aktív hozzájárulás az erkölcsi megújuláshoz. A belső építkezés munkájának felértékelődése és 
felvállalása, az értelmes áldozatvállalás és a tudatos türelem. Mert a baj nagyobb, mint 
hinnénk. 

Hogy mennyire van igaza azoknak, akik azt mondják, hogy fel-támadás, az ismert 
publicistával együtt mondhatnám: én nem tudom. De akkor nem lennék őszinte. 
 

                                                   2012. július 25. 
 

                                                                 Na de!? 
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Zuhog az eső. Ma hajnalban nem mehetek úszni. Minő szerencse. Máris vidámabban kezdem a 
napot. Mert úszni az unalmas. 

 
Kinyitom a postámat. 
Hát persze. 
Gyorsan repült a nyár s a sok feladat közepette az a bizonyos szabadság szóba sem került, 

viszont új meg új kihívásoknak kellett eleget tenni. Aztán mikor a hullámok már-már összecsapnak 
felettem, hívó szó jő Kováts Attilától is és riadóztat. Hírlevél közeleg! 

Na, de mi az, hogy szabadság egy nyugdíjasnál, aki közhiedelem szerint ő maga a szabadság 
szimbóluma. Szárnyal, miként a madár.  

Na de merre? Amiből azonnal következik az is, hogy: …és meddig? 
Na de kérem! Voltak önök már nyugdíjasok? És persze így egybeírva, nem úgy, hogy nyugdíja 

sok. 
Na de jól tudjuk azt is, hogy mindezekről gondolkodának s írának eleink – régmúlt 

nyugdíjasok – már számtalan sorokat, s alkalmunk vala hallgatni legott sirámokat. Igazakat, 
érthetőket, méltányosakat a méltánytalanságról. 

Na de! Na de! 
Mégis volt, amit nem tudtam soha megérteni. Azt, hogy: Unatkozom! Mióta nyugdíjba mentem 

depressziós lettem. Mit csináljak? Meg effélék.  
Még hogy unalmas lenne a nyugdíj!  
Gondoljuk csak el! Hányféle változattal találkozik az ember a média mindenről informáló 

hullámain. 
Mert van ahol nincs is nyugdíj. Az aztán a roppant unalmas. És persze van ahol arra 

készülnének, hogy nem lesz. Dög unalom. De van, ahol a nyugdíjba vonulás azt jelenti, hogy 
felmegyünk a hegyre meghalni, hogy kiraknak a jegesmedvének eledelül. Nem is olyan régen még 
egyes törzseknél a család fogyasztotta el a nyugdíjba vonulót. Mondanom sem kell, mindezt 
kegyelettel. Ezek bizonyára nem kerültek abba a kellemetlen helyzetbe, hogy unatkozzanak. 

Pedig lám a neo-hellén példa mennyire más. 50 évesen nyugdíjba vonulunk a németet is 
meghaladó nyugdíjjal. Persze ha igaz. Aztán az ország bedől, s mi mehetünk tüntetni. 
Unaloműzőnek. A gondban ott a megoldás. 

Olyan is van ahol korhatárt húznak. Amolyan fűnyírósat a sietségben. A sok unalomtól való 
rettegés mián még dolgozó 70-80 éves unalomba lesz küldve. 

Bírja, nem bírja, megy. Bírnia kell. Csak a bíró nem bírja. 
Aztán jön a külső tanács meg elvárás. Az európai megoldások sokasága. Emeld a korhatárt, 

mert fogy a nyugdíjasokat eltartó erő. Csökkentsd a korhatárt, mert utat kell nyitni a (nyugdíjasokat 
eltartó) fiataloknak. Ha lehet, a kettőt együtt alkalmazzad. Ennek módja a nyugdíjasok számának 
csökkentése. Hát nem voltak bölcsebbek a kannibálok? Feltehetően a fő csemege tette. A 
nyugdíjasok agyát előszeretettel fogyasztották. 

Bizony mai módon, milliárdnyi ember szenvedésére épített civilizációnkra büszkén is kellene 
az az agy. Ha kórokozóktól félve nem is direktben, de a terméke, a tapasztalat. 

Itt rohangál tolószékein vagy sántikál köröttünk a sok tapasztalat. Úton útfélen vonszolja magát 
a bölcsesség. Csak el kell tartani. Na és meghallgatni. 

Mi azonban mindent elölről kezdünk. Nem tanulunk sem a magunk sem a más kárán. A 
nyugdíjasén sem. Az unatkozzon csak és sántáljon. Legyen izületes. Ha már muszáj neki lenni. 

Mindent összevetve, egy biztos. A demográfia majd megoldja. Záros határidőn belül. Nem lesz 
unalom. Nem lesz nyugdíjas. Nem lesz eltartó. Nem lesz senki. 

És semmi. 
         De úszni azért ismerjék el, hogy unalmas 
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               II. 
 
 

Beszédek, felszólalások és levelek 
 
 
                                                        2007. december 6.   
 

Dr. Pázmány Elemér halálára 
 
Tisztelt gyászoló gyülekezet! 
 

Dr. Pázmány Elemér utolsó receptjeit megírta. Gyöngybetűkkel, nem számítógép 
segítségével. Kézzel és szívvel. 

Amikor röviddel utána rosszul lett, és láthatóvá vált a nagy baj számos jele, már 
tudhattuk, hogy ha a betegség nem képes végleg legyőzni, akkor a gyógyítás hiányába fog 
belehalni. 

Személyében biztos vagyok benne, hogy az egykor nemesnek tartott, mára sárba rántott 
hivatás egyik utolsó, a szó valódi értelmében vett régi vágású szolgálója ment el körünkből. A 
zajos és embertelen világ egészségügyének munkásai közül, egy szelíd ember távozott. 
Egyike azoknak, akik évtizedek hűségével igazolták szakmaszeretetüket. Betegeivel őszinte, 
és valóban elszakíthatatlan szálakból szőtt odaadó és kölcsönös ragaszkodás kapcsolta össze. 
Ezt tetőzte mindenkor megélt, és végtelenül komolyan vett, ugyanakkor természetesnek tartott 
felelősségérzete. Szerette azokat, akikért dolgozott és szerette hivatását. Közhelynek tetsző 
jelzők és mondatok ezek, de azok közül, akik most itt állanak, sokan tudják mennyire igazak. 

Egy elsüllyedt világ, egy elsüllyedt orvosi iskola és egy elsüllyedt híres alma máter, a 
Marosvásárhelyi magyar tannyelvű Orvostudományi Egyetem képviselője volt ő, s pályája is 
ezeknek emel emléket. 

Pázmány Elemér nem csak igaz orvos, hanem valódi értelmiségi is volt. Élete utolsó 
napjáig a tudomány mellett a kultúra iránti kiolthatatlanul lobogó érdeklődés kísérte végig, s 
egy ebből fakadó, manapság nem általánosítható életforma. És még valami: a nemzet 
szeretete. Nehéz szolgálatához, családjának odaadó és csendes hétköznapisággal megélt 
szeretete mellett ez volt az a kapaszkodó, mely mindenkor erőt adott neki. 

Hiányozni fog betegeinek, barátainak, családjának és rokonainak és betölthetetlen űrt 
hagy maga után az emberséggel gyógyítók fogyó táborában. 

Emlékező beszédbe nem illő módon ki kell jelentenem, hogy a Mindenható jó volt 
Hozzá. Azt, ami a következő években várt volna reá és szeretett betegeire, nem kell 
végigszenvednie. Félévszázados orvosi munka után nem kell végrehajtó robottá, a betegeknek 
tiltásokat közvetítő biztosítói hivatalnokká, a profitra vágyó tőke ócska eszközévé válnia. Az 
utolsó pillanatban tette be maga mögött az ajtót. 

Tudjuk, hogy egy ajtó becsukódásával egy másik kitárul. Bizonyos vagyok benne, hogy 
Ő – mindannak alapján, amit hivatásáért és szeretteiért tett – azon az ajtón túl már nagy 
fényességben jár. Övéit, betegeit, ittmaradott árva nemzettársait onnan is szelíd tekintettel 
követi. 

Kedves kolléga, drága rokon, Elemér!  Figyelj tovább is reánk! 
 

2008. február 18. 
 

FAKOOSZ-AOOSZ elnöki beszámoló a 2008 évi kongresszuson 
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Kedves Barátaim, sorssá súlyosodott kis életünkben Sorstársak! 

 
Talán legnagyobb erényünket a bizalomra épült családias hangulatot fogadtam el, 

amikor ezt a nehéz három évet lezáró – tehát összefoglalónak várt – beszámolómat papírra 
vetettem. Hiszen telve, telítve vagyunk a szakmai álruhába bújtatott álságosságokkal. Hiába 
vagyunk az orvostársadalomnak egyik legaktívabb része, azt tettek velünk is amit akartak. 
Abból, amit mi szerettünk volna mit sem valósítottak meg, semmit sem fogadtak el. Az orvos 
a politika számára, akár az utóbbi 60 évben, marad „mint idegenség”, s jó, ha nem ellenség. 
Pedig óhajaink távolról sem voltak önző kívánságok. Sajnos az érvelni nem szerető politika 
beleseperte azokat a demagógia feliratú papírkosarába. Őszinte és érte, nem ellene 
javaslataink kényelmetlenek voltak. Minthogy pedig senki nálunk jobban nem tudja, hogy 
ezek mind a magyar beteg érdekeit szolgálták, jogosan feltételezhetjük, hogy ama papírkosár 
felett terpeszkedő íróasztalnál nem a mi betegeink érdekeiről töprengenek, hanem a 
globalizált pénzügyi világ sablonjait próbálják minél kevesebb zajjal alkalmazni az egyre 
tragikusabb magyar valóságra. És ezenközben semmiféle népegészségügyi megfontolás, 
nemzetstratégiai szemlélet, de még a legközönségesebb szakmai felelősségérzet sem 
érvényesül. 

A FAKOOSZ-ról beszélni álltam elébetek, de ez a szövetség a kezdetektől fogva az 
őszinteség és a szolgálat jegyében jött létre. Sokszor elmondtam, s most ismét csak felhívom 
rá figyelmeteket, hogy nem szabad lankadnotok bizakodó erőfeszítéseitekben, mert 
bármennyire is szerények akarunk lenni, ez a csapat már puszta példájával is nemzeti értéket, 
új magyar kincset hozott létre. És ez felelősség. Ez messze meghaladja fáradt lépteink 
ólomsúlyának demobilizáló erejét, anyagi helyzetünk romlásának a tagdíjfizetési fegyelem 
nevetséges hanyatlásában is mérhető mellékhatását és minden hétköznapi, nehéznek tűnő 
gondunkat.  

Egy szakemberek által is kimutatva, de nap, mint nap tapasztalva is, az anyagiak mellett 
morálisan és szellemiekben is hanyatló magyar társdalom zuhanásában helyzetünknél fogva 
vannak még lehetőségeink, tehát felelősségünk. Felelősség, és ismét felelősség. Ezt 
hangsúlyozom és erre figyelmeztetek. Ezt nem nyomhatja el semmiféle kényelmesség, 
sértődöttség, érzékenység vagy indulat. És becsület, egyenes gerinc, mert sajnos kis és nagy 
Júdásaink nem kényelmeskednek. 

Három évvel ezelőtt, bár nem hittük, hogy virággal hintik be utunkat, de éppen a mi 
kongresszusunkon kaptunk legfelső és tapssal honorált ígéretet arra, hogy 
áldozatvállalásunkban a hatalom felelős döntésekkel áll mellénk. Akkor még csak a gyanú 
szintjén éltek félelmeink az igazmondás haláláról. Még hittünk abban, hogy napi 
kereszthordásunk mellett felvállalhatunk presztízsnövelő tevékenységet, az értelmiségi 
igényekkel összeegyeztethető életmódot, közös kulturális tevékenységet az egész magyar 
értelmiségnek példát mutatván. 

Nem kárhoztatok senkit, hogy ebben a munkában majdnem, hogy egyedül maradtam. 
Csak a szinten tartásig voltak elégségesek erőfeszítéseink. Amit átéltünk az maga volt a 
hihetetlen, a képtelenség, a megjósolhatatlan. 

S mégis sikerült megrendezni találkozóinkat s közöttük azt a felejthetetlen szovátait, 
melyben összeölelkezni segítettük azt a Hazát, ott a magasban. Azok az emelkedett pillanatok 
egymagukban is erőt adtak az utána következő megpróbáltatások emelt fővel történő 
elviseléséhez. Ezt a közösséget igazán ott ismertem meg, ez a közösség igazán ott ismert 
egymásra. Az összevillanó tekintetek, a megcsillanó szemek, az összesimuló gondolatok 
nagyobb erőt jelentenek, mint a sok szó, a nagy kijelentések, az elfelejtett ígéretek. 
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A mai országos hangulatban könnyen megteheti bárki, hogy szavaimat demagógiának 
minősíti. Csakhogy már túl sokszor tapasztaltuk, hogy ez a vád az igazságot, az őszinteséget, 
a valódi mélyről, lélekből jövő gondolatot éri. 

Mindent elkövettünk, s a továbbiakban is mindent elkövetünk, hogy sorsunkat – és ezen 
keresztül szolgálatunkat – szakmai érvekkel harcolva tegyük könnyebbé, de amire leginkább 
lehetőség nyílik, az mind olyan cselekedet, amelyet ma sokan semmibe vesznek, sőt 
kigúnyolnak, megmosolyognak. És éppen ezért kell magasra emelnünk. Nekünk jogunk van 
hozzá. A magyar háziorvosi társadalom, annak ellenére, hogy az ellenkezőjét híresztelték róla, 
a mai magyar életben páratlan módon, saját anyagi érdekeit félretolva volt képes állást 
foglalni az egészségügy jövőjének kérdésében. Éppen akkor, amikor a változások a saját 
anyagi helyzetét javíthatnák, de sajnos a betegellátás rovására, a nemzet egészségügyi érdekei 
ellenébe. Ráadásul hatalmas és álságos csapdában vergődve tettük ezt, amikor is az elvonást 
és hiányt új ravasz adónemmel pótolták, s a külföldi példák ki nem mondott modelljével 
felcsillantották a magánbiztosító kegyeit kritika nélkül kiszolgáló orvos jobb anyagi 
dotálásának lehetőségét is. A sorainkban imitt-amott felbukkanó szolgalelkűség arányaiban 
elhanyagolható volt. Bár külső hatásában ennél azért több. 

Az első két évre visszapillantás megtörtént már előbb, most röviden arról beszélnék, ami 
a legutolsó, talán legérdekesebb, de nem legboldogabb esztendő fő történéssorozata volt. 

A felvállalt presztízsnövelő, kulturális tevékenységet továbbfejleszteni nem sikerült, de 
egy szinten tartás erejéig sikerült továbbéltetni. Amerre csak lehetett a FAKOOSZ nevét 
hordozva járkáltam, kiállításokat, előadásokat tartottam Kárpát-medence szerte. Mindenütt 
segítséget kaptam a kollégáktól, de mindenütt arra jöttem rá, hogy sokkal nagyobb 
lehetőségek lennének, minimális akarással és önbizalommal. A helyi kezdeményezés hiánya 
volt érezhető és a meglevő helyi kezdeményezésekbe való részvétel, azok felkarolása sem 
jellemezte a tagságot. Pedig ez lehetett volna a fizető taglétszám emelésének egyik 
legkézenfekvőbb módszere. Viszont mindenütt tapasztaltam, hogy létezik egy nem 
nyilvántartott és anyagilag a FAKOOSZ nem támogató, de szellemiségében, igényeiben, 
titkos óhajaiban minket támogató igen jelentős vonulata a magyar orvostársadalomnak, őket 
nevezhetnénk pártoló tagjainknak is. És ők nagyon sokfélék, messze meghaladják a 
háziorvosok szakmai gyepűit. 

Az év másik nagy története, már Szovátán elkezdődött, hiszen onnan hívtak vissza 
minket azzal a kéréssel illetve igénnyel, hogy az akkor még a később megvalósult modellt 
ellenző nagyobbik kormánypárt szakmai tárházát, érvgyűjteményét és főleg legitimitását 
fokozzuk. 

A továbbiakban ez nem kevés, sok éjszakát is felemésztő munkát jelentett. Érdekes, 
meggyőző majd lefegyverző, meglepő és kellemetlen felismerésekhez vezető tapasztalatok 
sorát élhettük meg. A december 17-ei szavazás zárta a sort. Közben a törvényt többször 
véleményeztük, sikerült számos kérdésre választ is kikényszeríteni, de érdemi puhítást annál 
kevéssé. Jelenlétünkben derült ki, hogy a befektetők nem fognak gyakorlatilag semmit sem 
befektetni, hogy azzal az ideális esetben 120 milliárddal örökáron veszik meg a mindenkori 
nagy elosztórendszerbe befolyó összes járulékunkat, hogy a tulajdonosi körben történő 
részvétel nincs erkölcsi mércéhez kötve, büntetését letöltött bűnös is beléphet és sorolhatnánk.  
Ma már jól ismert tény az is, hogy a törvénynek több mint 130 nyitott kérdés utólagos 
szabályozása fogja megadni a gyakorlati „fazont”.  

Még a holland volt egészségügyi és pénzügyminiszterrel is folytathattam tárgyalást és 
meggyőződhettem arról, mennyire nincs igaza az ő rendszerét dicsérőknek, s mennyire 
nincsenek érvei. Még ő maga is elismerte, hogy ha a mi szemüvegünkkel – tehát a mi 
helyzetünkből – tekint a dolgokra, nehezen tud ellenem érvelni. Főleg a népegészségügy és a 
prevenció terén bizonyult erőtlennek.  
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A hatalom letéteményesei részéről sokszor hívtak meg és sokszor meghallgattak – s bár 
voltak pillanatok, amikor érdeklődéssel figyelték őszinte és egyenes szavainkat – utóbb nem 
vehettük észre, hogy az alapellátókhoz való viszonyulásban ennek lenyomata megjelenne. 
Inkább önmaguk legitimizálásának óhaja vezethette őket. A fenyegetés, a tiltás és torlás, a 
beteggel szembeni kijátszásunk, nehézségeink semmibevétele, az elismerten szükséges 
reformot helyettesítő rombolás-roham következményeinek orvosokra terhelése, sorra ezt 
igazolták. 

Most itt állunk egy egészen új helyzet előtt. Új kihívások, új gondok, szeretnénk remélni 
új lehetőségek előtt. És új kísértéseknek kitéve. Nagyon észnél kell lennünk, és nagyon 
kellene a tagság aktivitása. Nem elég évente egyszer egymásra találni, bár nagyon fontos ez a 
lelkeket feltöltő testközelség is.  

A következő években fog eldőlni, hogy lehetünk e a szakma szabad gyakorlói, vagy a 
globalizáció minket is besorol hűséges rabszolgái, végrehajtói közé. A helyzet nehéz, az 
alkalmazkodást csak közösen élhetjük túl, meg kell fogjuk egymás kezét és meg kell 
találnunk a többi ágazatét is. Ennek a magatartásnak pedig ki kell dolgozni a gyakorlati 
életben szükséges formáit, meg kell keresnünk lehetőségeit. 

Mindenki jól gondolja meg ezt. A közöny, a hallgatás, a langyos és megszokott 
hétköznapokba való tespedés, mint láttuk nem vált be. A sors tart nagy névsorolvasást és 
mindenkinek egyszer elő kell lépni. Az akkor feltett kérdésre pedig egységes választ kell 
kidolgoznunk. Hangunk így ezerszereződhet meg. 

És akkor a Jézust nem hallhatják Barabbásnak! 
 

2008. február 25. 
 

Konzervatív esték - Szentendre 
 

Örömmel és tisztelettel üdvözöljük Mikola István urat, aki ismét haza érkezett hozzánk. 
Jelenléte igen fontos számunkra. Nem annyira azért, hogy minket győzzön meg, hiszen 

egyre sűrűbben észleljük, hogy mi egymásnak mondjuk és írjuk az igazságot, hanem azért, 
hogy a jelenlevők muníciót kapjanak, mások meggyőzésére. 

A népszavazásig a 2004. december 5-e előtti hangulatot idéző visszataszító 
ellenkampány folyik. A tájékozatlan és nem saját véleményére alapozó magyar szavazót 
ármányos befolyások érik. 

A magyar orvostársadalom, főleg a házi, de nem elhanyagolható módon a járóbeteg-
szakorvosok is egy ördögi csapdába kerültek. Nem csalogatva, hanem akaratuktól függetlenül 
helyezve! 

Abból a finanszírozásból, mely az eredményes és szabályos működtetésnek eleve csak 
felét tette ki elvontak, majd bevezették az azt pótolni hivatott vizitdíjat. Ezt követően 
megzsarolják őket, azt hangsúlyozva, hogy ha győz az IGEN, nem lesznek kárpótolva és 
ellehetetlenül a működésük. Mélyen hallgatnak alkotmányos kötelezettségeikről, és arról, 
hogy éppen most adják el – örökáron – befizetett járulékainkat és adóforintjaink egy részét. 

Mi ez, ha nem egy új adónem! És nem újdonság. Filozófiája a hálapénzéhez hasonló. Az 
Gerő Ernő nevéhez fűződik és célja már akkor is egy rejtett adózás, központi ,megtakarítás 
volt, no meg az orvosok ilyen módon történő morális bemártása és kézbentarthatósága. 

Az új adónem, Gyurcsány Ferenc nevéhez köthető, váltakozó végrehajtókon keresztül. 
Tagadják, de el is szólják magukat. Az elektronikus reklámszövegekben megjelent a 

következő mondat: Az OEP, történetében először pozitív szaldóval zárt, ez a vizitdíjnak 
köszönhető. Hogyan is van akkor ez?... 

De nem engem kell hallgatniuk. Már csupán arra hívnám fel a figyelmet, hogy itt nem 
egyszerűen a vizitdíj, a napidíj vagy a tandíj forog kockán. Sokkal többről van szó. 
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Emelkedjünk egy kicsit magasabbra és tekintsünk alá, arra a mélypontra ahol jelenleg 
vagyunk. Ennek is legsötétebb örvénye a demográfiai örvény. Nemzetünk jövője ettől függ. 

Az a kormány, amelyik nem ennek jegyében készít nemzetstratégiát, számomra nem 
elfogadható. Magyarország a térség egyetlen nemzetstratégiát nélkülöző országa. Ez az az 
állapot, mely a globalizáció első állomását jelentő hármas eseménysor: I. világháború, 
Trianon és a kommunizmus megjelenésének igazi céljait megvalósíthatja. Vagyis 
megsemmisülhetünk. 

Az egészségügy nem mindenható, de egy fogyó és beteg nemzet esetében a szokottnál 
fontosabb ágazat. Hasonlóképpen a tanügy, a tudás is. Mindkettő a globalizáció 
célkeresztjében van. 

Ennek jegyében kell mindenkinek elmenni és a sokkal nagyobb célokra gondolva 
szavazni. 

A magyar orvostársadalom nagytöbbsége, az ellenkező híresztelések erőszakos 
terjesztésével szemben, Igennel szavaz. Saját érdekei ellen is. És a biztosítási rendszer 
ügyében is ezt fogja tenni, bár a magánbiztosítók nagyobb jövedelem reményét csillantják fel. 
A hálapénzzel bemocskolt gyógyítók most éppen ezzel fogják bizonyítani, hogy számukra 
még most is a beteg érdeke a legfontosabb. 

 
2008. április 1. 

 
Köszöntő a kongresszusi műsorfüzetbe 

 
Kedves Barátaink! 

 
Így kezdem köszöntőmet, hiszen mindenkihez egyszerre szól az: háziorvos kollégához, 

a nehéz munkájának hátterét biztosító családtagokhoz, más ágazatból hozzánk 
szegődöttekhez, díszvendégekhez és vendégekhez, az „Egy-más-közt” fórum résztvevőihez, 
határon innen és túli tagokhoz, pártolókhoz vagyis – Barátokhoz. 

Ez a szövetség és ez a kongresszus immáron tizenhetedik alkalommal gyűlik össze egy 
sajnos – azóta is – nem általánosan elterjedt szellemben. Mi egy célt szolgálunk, és miközben 
egymást támogatjuk, szemünk előtt a nemzet egészségének ügye lebeg. 

Sokan hibásak abban, hogy az efféle szemlélet és gondolkodásmód – különösen így 
magyarázkodás nélkül leírva – a demagógia vádját ébresztgetheti. Az, hogy országunk és 
annak egyik pillére a magyar egészségügy ott tart ahol, talán éppen ennek a pártokon felüli, 
ciklusokat átívelő gondolkodásmódnak az elfeledése, az egészségügy szolgálat jellegének és 
üzérkedés felett álló voltának elfeledése miatt következett be. 

Hatalmas nemzeti érték ápolásának felelőssége nyomja vállainkat, s mi jogosan 
tarthatunk igényt az ennek megfelelő megbecsülésre és támogatásra. A legvisszataszítóbb 
ármány az, ha a gyógyító munka feltételeinek igényét próbálják összemosni a mi 
„megalapozatlannak” beállított igényeinkkel, s orvos és beteg, orvos és orvos szembeállításra 
játszanak.  

Amikor itt összegyűlünk határon innen és túlról, alapellátásból és más ágazatokból, 
gyógyítóktól egészségpolitikusokig, egy közös kötelességünk van. A kialakult áldatlan 
helyzetben előre kell néznünk és a gyógyítás megmentése, a magyar egészségügy talpra 
állítása ügyében mindent el kell követnünk egy ciklusokon átívelő nagy és hátsó szándékoktól 
megtisztított átalakító, korszerűsítő közös erőfeszítés érdekében. 

Szövetségünk erre szerződött el, ezt óhajtja, ezért dolgozik fennállása óta. 
Okuljunk, vitatkozzunk, beszélgessünk, örvendezzünk egymásnak és készüljünk az új 

nagy feladatokra. 
Isten hozott Benneteket! 
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2008. április 2. 

 
Szolidaritási nyilatkozat 

 
Tisztelt Egybegyűltek, kedves Kollégák és Szimpatizánsok! 

  
A FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége éppen kongresszusára készül. 

Ez az oka annak, hogy csupán levélben biztosítjuk a gyógyítást Eger városában és környékén 
szolgáló barátainkat szolidaritásunkról. 

Már Hippokratész megmondotta, hogy a gyógyítás nem képezheti üzérkedés tárgyát. Ez 
a ma ósdinak tartott mondat soha nem fogja elveszíteni aktualitását. 

Azok, akik erről legjobban meg vannak győződve, éppen a gyógyításban dolgozók, 
akiket az egészségügy elszegényítése kényszerített olyan megalázó helyzetbe, melyben aztán 
maguk kerültek a vádlottak padjára. 

A vizit és napidíjról rendezett, de sokkal többről: az összes kormányzási hibáról szóló 
népszavazás egyben válasz volt az egészségügy globalizációs buldózer alá gyűrésének 
szándékára is.  

Gondjaink, bajaink közösek. 
A vizitdíj ötlete igenis rejtett adónemnek nevezhető. Az amúgy is alulfinanszírozott 

egészségügyben előtte meglépett, a konvergencia programot szolgáló, és még azt is megelőző 
sorozatos elvonásokat, az utolsó nagy 2002-es adakozás értékének „inflálását” ezzel a rejtett 
adónemmel akarták pótolni. Miben különbözik ez a Gerő Ernő által reánk hagyott és 
annyiszor elátkozott másik adónemtől, a hálapénztől, az alulfizetett egészségügyiek 
alamizsnájától? Mindkét esetben az egészségügyit állítják szembe a beteggel, s a hatalom 
vonja ki magát a finanszírozási felelősség alól.  

Reform helyett ez folyik. Kivéreztetésünk, eskünkre hivatkozó elhallgattatásunk, vád 
alatt nyomorgatásunk – örökös szükségállapotban tartásunk. Jól tudjuk, hogy életeink 
átmeneti állapotot jelentettek és mégis mi tartottuk európai szinten koldus ágazatunkat. 

A tőke szolgálatába szegődött hatalom most a gyógyításból s annak lesorvadt 
infrastruktúrájából is koncot kreál. Profitot akar termelni ott, ahol évtizedeken kerül elismerte 
a forráshiányt. Pénzt vonnak ki, és megcsapolásra idegen és kétes kezekbe adják sovány 
forrásainkat is. Közben egyre sorvadó infrastruktúránk is veszélybe került. 

Ez a megoldás csak a beteg és a gyógyító kárára valósulhat meg. Még nem volt 
alkalmunk találkozni a humánus és áldozatvállaló tőkével. 

Az önök megyéje és Eger történelmi városa most saját bőrén éli meg ezt a drámát.  
 
Elég volt az üzérkedésből.  
 
A FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége önökkel együtt tiltakozik a 

gyanús körülmények közt lezajlott, s eleve nem kívánatos privatizációs forma ellen. Szolidáris 
Önökkel és támogatja tiltakozásukat. Arra figyelmeztet, hogy az egészségügy valódi reformra 
vár, és ez csak a benne dolgozókkal együtt s nem azok ellenébe valósítható meg. 

 
 A FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének elnöksége nevében 

 
2008. április 4. 

 
Az Erdélyi Orvosok Világtalálkozójának toborzója 
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Kedves Kollégám, kedves Földim! 
 
Az Erdélyi Világtalálkozó szervezői elhatározták, hogy e hagyományt teremtő 

rendezvényen belül megszervezik az Erdélyi Orvosok Világtalálkozóját is. Az ötlet 
nagyszerű, de az idei rendezvény előtt nem sokkal született, s így lóhalálában kell 
szervezkednünk. 

Ha csak teheted, kérünk, tiszteljél meg jelenléteddel és erősítsed közösségünket. Nem 
számít, hogy hol élsz, hogy dolgozol-e még vagy már nyugállományban vagy. Szükségünk 
van egymásra. 

A Kárpát-medencei magyarság sorsát eldöntő évtized előtt állunk, s minden szervezet és 
szerveződés, minden közösség és minden egyén felelős, azért ami történni fog. Szabó Dezsőt 
idézem ismét: Minden magyar felelős minden magyarért. Emellett saját tevékenységünk is, 
bárhova nézünk, egy forrongó és a globalizáció és neoliberalizmus prése alatt kínlódó 
egészségügyben folyik, vagy folyt. Ezzel kapcsolatos tapasztalatainkat is hasznos lenne 
kicserélni. 

És akkor még nem beszéltem arról, hogy milyen jó lenne találkozni, együtt lenni, 
emlékezni, gondolatot cserélni, örvendezni egymásnak. 

A részletekről e levél melléklete mindent elmond majd. A kimondottan rólunk szóló 
találkozás a rendezvény második napján – szombaton június 28-án – lenne, de. 10 órakor. De 
a három nap többi rendezvénye sem megvetendő. Sok szakmán kívüli régi baráttal is 
összetalálkozhattok. 

Ha netán mégsem tudtok jönni, jövőre tervezzétek be a találkozót. Akkor is 
megrendezzük. Ha van rá időtök és elektronikus vagy más lehetőségetek kérem, hogy az 
általatok ismert kollégák címeit küldjétek el, hogy a meghívottak listája bővülhessen. 

 
A szervezők nevében is – az összetartozás és barátság szeretetével:  
 

Szász István Tas 
 

2008. június 3. 
 

A Verőcei: Erdélyi Orvosok Világtalálkozójára 
 

Kedves Sorstársak, drága Barátaim! 
 
Még csak néhány tucatnyian gyűltünk össze az Erdélyi Világtalálkozó kapcsán, de 

remélem, hogy ez az utolsó percben indított kezdeményezés egy hagyományt fog létrehozni. 
Hagyományt, s mi jól tudjuk, hogy a hagyományok őrizése a mi szülőföldünkön 

hagyomány igazán. Ezért aztán most egy új hagyomány megteremtésével próbáljuk majd 
átmenteni és az utánunk jövőknek átaladni azokat a régieket. Mert szükség lesz a mi 
átalvetőink tartalmára. Nagyon is kell az nekünk és gyermekeinknek, a nagyobbik és a 
kisebbik hazának egyaránt. Hagyományt tipró időket élünk. A globalizmus legnagyobb 
ellenségei éppen a hagyományőriző társadalmak. Azokat kellett lerombolni, hogy 
elterpeszkedhessen a világ felett s vesztét is feltehetően az fogja okozni, mert ha velünk sikere 
is volt, de lesznek nálunk erősebb s nagyobb ellenfelei. Akkor majd belétörik a bicskája. 
Egyenkultúrálatlanságát, rideg szívét, embertelenségét, gőgös és láthatatlan elitjének minden 
népeket humusszá taposó igyekezetét egyszer majd megállítják. Ide érkezvén gyors ütemben 
fog összeomlani. Lesz égszakadás-földindulás, és sajnos ártatlanok fején is lesznek 
koppanások, de meg kell maradnunk. 
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Ez a megmaradás van most veszélyben, s ennek érdekében kell megerősíteni magunkat 
és összefognunk a nemzet nagy közösségét erősítő sok kis közösségbe. Sokféle egyetértés és 
hagyomány alapján, mi most éppen orvosi hivatásunk és erdélyi gyökereink mentén. 

Másfél évtizede írtam először az Erdélyből érkezett orvosok gondjairól. Már akkor is 
felhangzottak a vádak az idegen diplomák értéktelenségéről, alulképzettségről miegymás. 
Most nem tanulmányt akarok itt ismertetni, de azt megjegyzem, hogy a rendszerváltásig 
évente nagyjából éppen annyi erdélyi magyar orvos érkezett az anyaországba ahány onnan 
nyugatra távozott. Ezeknek pedig az adatgyűjtés nehézségeihez mérten lehető legpontosabb 
számításaim szerint éppen 81 százaléka töltött be olyan állásokat, melyeket anyaországi 
kollégáink nem óhajtottak elfoglalni. Pedig akkor nagy „orvosbőség dúlt”. Vagdosták is a 
magyar orvostársadalom fejéhez, hogy világviszonylatban is túl nagy a létszáma. Aztán eltelt 
néhány év s kiderült, hogy az ellenkezője az igaz. Vajon mit várhatunk el egy olyan 
egészségpolitikától, egy olyan egészségügyi vezetéstől, amelyik nem csupán adatokat nem tud 
összesíteni, a végtelenül sok reánk kényszerítet jelentésből, de a leszűrt következtetések már 
ilyen elemi szinten is hibásak. Vagy nem is erről van szó? Hanem saját céljaik ideológiai 
alátámasztása érdekében mondanak hol ezt, hol azt? 

Sokan voltunk már akkor. Több mint 3000 aktívan dolgozó erdélyi orvos: Mára ezek 
jelentős része velem együtt nyugállományba vonult s a nemzet sorsa miatt nyugtalankodva 
tölti hátralevő éveit. És sokfélék voltunk. A tömegesebb átáramlás idején minden bizonnyal 
jöttek át olyanok is, akik nem erősbítették hírnevünket. De érdekes módon, ha anyaországi 
kolléga hibázott azt nem címkézték fel, még annyival sem, hogy anyaintézetét, diplomájának 
születési helyét emlegessék. Nem úgy a közülünk hibázókat. Név szerint, és nagy garral 
emlegették őket s mutogattak rájuk. Ők voltak a román orvosok, az alulképzettek, s őket 
emlegették akkor is, ha más, valóban gyengébb egyetemi háttérrel rendelkező országbéli új 
honfitárs hibázott. Aztán lettünk jövevényekből „idegen diplomások”. A munkánkra kiderült, 
hogy szükség van, de nem arra koncentráltak, hogy ha egyeseknek valóban vannak 
hiányosságai, akkor azokat segítsenek továbbképzésekkel kiküszöbölni, hanem lett új 
gyűlölet. A háziorvos társadalomban például eleinte még kenyérféltés is volt, s persze nem 
csak irányunkba, hanem a más szakágazatokból érkezők gerjesztette félelmek miatt is. S 
néhány év alatt mit ád Isten, kiderült, hogy nagyon is kellünk, nagyon is kellenénk. Hogy 
nélkülünk még több fehér folt lenne. És a más szakágakból sem érkezett meg a roham. Már 
közismert, hogy háziorvos hiány fenyeget. Öregedünk napról napra utánpótlás nélkül. S ami 
az alapellátásban jelentkezett, az lassan de biztosan kezd kiterjedni az egész orvoslásra.  

Fájó volt hallani hivatalos fórumon, hogy inkább vietnami és jemeni diákokat kellene itt 
tartani, mint magyar ajkúakat a szomszédos országokból. Aztán jött az álszent magyarázkodás 
is: maradjanak otthon, mert ott nagy a szükség rájuk. Nem akarták, vagy nem tudták felfogni, 
hogy aki hosszú út porából vesz köpenyeget, az, ha itt nem kell, akkor tovább megy? Világgá 
eresztettük volna a magyart éppen úgy, mint a Kádár éra sok tízezer ide vágyakozó és be nem 
fogadott fiatal erdélyi magyarját. 

Nagy kérdések ezek, de mára már alig aktuálisak. Hiszen nemrégen derült ki, hogy az 
Unióba feltételek nélkül befogadott Románia – az erdélyi magyarság túsztartója – okosabb, 
mint ez az idegen érdekek kiszolgálásából gazdagodni akaró elit vezette szerencsétlen 
anyaország. Most már napnál világosabban bizonyosodott be, hogy nekik, mint mindenkor, 
most is van nemzetstratégiájuk, és amikor az Unió vonzásának veszélye elérte a román 
orvostársadalmat is, azonnal megtették a szemléletváltáshoz vezető első lépést. A romániai 
körzeti orvos finanszírozása például ma magasabb a magyarországinál. Ide tehát anyagi 
meggondolásból már senki sem fog jönni. Legfeljebb ha az etnikai tisztogatás új meg új 
módszerei nem taszítják. De azt is sokkal okosabban végzik már manapság, mint a 
diktatúrában, és félő, hogy majd még annál is eredményesebben, sőt egyéb meglepő dolgok is 
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történnek. Megjelentek az első toborzók. Magyar orvosokat keresnek romániai munkára. És 
már jelentkezők is voltak. Hazatérők, és nyelvet tanulni is hajlandó anyaországiak! 

Itt állunk hát, nagyobbára idősödőben vagy öregedő félben. Leszármazottaink már ezt az 
országot erősítik, mint amiképpen őket is ez az ország gyengíti tudatukban. Közben pedig a 
Kárpát-medence magyarsága összességében is kezdi elveszíteni vezető szerepét.  

Mint annyiszor a történelemben, Erdélynek ismét küldetése lenne. Csakhogy Erdély ma 
egy idegen ország része, és az erdélyiek egy része szétszóródott a nagyvilágban. Pontosan 
annyi, amennyivel Trianon gyászos napja óta szaporodni volt képes. Ráadásul most már ott is 
és távozások nélkül is fogyásnak indult.  

Ehhez még azt is mellé kell tennem, hogy vészjelzések érkeznek. A herderi jóslat mégis 
közelit és magunkon kívül senki sem segít annak megakadályozásában. Süllyed a nemzet, 
süllyed az ország. És egy színfolttal szürkébb lehet a világ is. Egyelőre eggyel, aztán jönnek 
majd azok is, akik ennek örvendeztek. 

És mégis. Ott és itt és szerte a világban nekünk erdélyieknek kell gyújtogatnunk a 
toleráns magyar nemzeti öntudat igazi erdélyi gyökerű lámpásait. Azét az öntudatét, amelyik 
nem vádolható, nem mocskolható be, nem magyarázható félre, mert nem önmagáért való, 
hanem az egyetemes emberi jövő céljait szolgálva akar minket megtartani magyarként. 

 
Érezzétek jól magatokat itt együtt és hallgassuk meg a hírhozókat. 

 
 

2009. március 16. 
 

Az Erdélyi Orvosok Világtalálkozójára 
 

Tisztelt Barátaim! 
Drága közös gyökerű kollégáim és kedves velünk szimpatizáló vendégeink! 

 
Valamikor nem is olyan régen, talán vagy hat évtizeddel ezelőtt, a feleslegesség 

gyermekként is megélt érzését fejezte ki egy butuskának tűnő kis mondat: „Azért gyűltünk 
össze, hogy ne legyünk szerte-szét.” Még ma is látom osztálytársam kerek képet és mosolyát, 
amikor e szavakat ismételgeti. Ő azóta már összegyűlt a még régebbiekkel valahol, és 
biztosan nincsen szerte-szét. 

Elröppent ez a hatvan esztendő, talán még öregedni is kezdünk annyi sok igazságot és 
gazságot ismertünk meg és uram fia, azt látjuk, hogy a butuska mondat is velünk öregedett. 
Tapasztalataink tárának gazdagodásával párhuzamosan nyert egyre mélyebb igazságtartalmat.  

Igen. Mi most itt ezért gyűltünk össze. 
Mert ha szerte-szét vagyunk is testben, lélekben együtt kell maradnunk, s ezt az 

időnként lehetővé váló testi együttlét tovább erősíti. 
Korunk alapvető tévedése és veszedelme az atomizálódás. Sanda szándékú, mondhatni 

beteges ideológiák tűzték ki ezt a rejtett célt. Egyedül hagyni, magányos tehetetlen egyeddé 
silányítani az embert s így kiszolgáltatottá tenni, felhasználhatóvá puhítani céljaikhoz. 

A módszer, mely ezt elérni született, a lehető legsötétebb volt. Éppen a gyarlóságunk 
nyitotta kapukon tört be a gonosz elbambult énjeinkbe. Megkísértett az isteni magasságokba 
emelésünk hamis ígéretével. Az önmegvalósítás önző és éppen ellenkező irányba vezető 
délibábjával. Közösségi lényünket, mely milliónyi év lassú fejlődésének eredménye, egy 
évszázad alatt próbálta önző, távirányítható, magányos egyeddé silányítani. Mintha ennyi idő 
alatt akart volna kétlábon járó emlősből madárrá, de inkább csúszómászóvá visszafejleszteni. 
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A felgyorsult idővel azonban nem tud az ember ilyen mértékben lépést tartani és súlyos 
lelki, sőt testi sérülésektől szenvedve áll a mindenség szélén s a rend NAGY ŐRE után kiált. 
Az pedig alápillant és a mellettünk álló felé fordítja tekintetünket.  

A felebarát, a feleség, a hozzánk tartozó másik ember fontossága, íme, még nyelvünkből 
is visszafelesel. 

Szükségünk van egymásra. Kell a szolidaritás. Kell a család, a barát, a kisközösség és 
ama nagy, a módszeresen támadott s gyanúba kevert: a nemzet! 

Hát ezért van az, hogy össze kell gyűlnünk, hogy ne legyünk szerte-szét. Így kap a buta 
kis mondat egy emberöltő alatt más és súlyos értelmet.  

Minket összeköt a közös gyökér, a közös hivatás, a részben vagy egészben hasonló 
körülmények közt megélt életünk és pályánk, a közös küzdelmek, a közös öröm és bánat. A 
nagy közös remény! 

Mi nem lehetünk szerteszét. Akarva-akaratlanul, tudva vagy észre sem véve azt, itt-ott 
és így vagy úgy mi egy ügyet szolgáltunk erőnk és képességeink szerint. Ez az ügy ma 
támadások célpontja, egyike azoknak a pilléreknek, melyeknek egy nemzetstratégia alapjait 
képezvén a megmaradást kellene szolgálniuk.  

Ezt rágja, pusztítja, emészti a pusztulásba rohanó világ s annak láthatatlan ura a 
Birodalom uralkodó elitjének hártyavékony rétege. 

Mi, akik itt összegyűltünk egy szükséges rossz vagyunk ebben a vesztébe rohanó 
világban, a legjobb esetben is csak, mint egy szintén a profitot növelő egészségipar 
elkerülhetetlenül szükséges fogaskerekei jövünk számításba. 

Az ötszázaléknyi értékből született pénz ott lebeg a 95 százaléknyi virtuális pénz 
tengerében, melynek így nem tudni melyik cseppje valódi s melyik hamis. És ezen a vízen 
hajózik az emberiség.  

De miként haladhat hajónk egy nemlétező vízen? A süllyedés, ha nem ébred idejében a 
világ, elkerülhetetlen.  

Mi köze mindennek ahhoz, hogy mi itt összegyűltünk személyes, fizikai valóságunkban, 
egymás látására, hallására? 

Azt hiszem, hogy a remélt és elvárt, sőt elkerülhetetlen nagy fordulat után az emberiség 
hajója, ez az új Noé-bárkája már nem virtuális – könnyű – vizeken fog hajózni, hanem a 
milliónyi kisközösség és az ezt alkotó családok szélesen hömpölygő vizein, s e vizek alkotta 
tengerek majd a megmaradt nemzetek neveit fogják viselni. 

Ha sok magyar közösség lesz, amely időnként összegyűlik, és lélekben folyamatosan 
fogja egymás kezét, akkor majd lesz egy magyar tenger is. Tengernyi magyar sajnos még 
nem, de ehhez esetleg időt nyerünk. 

Tavaly beszámoltam nektek azokról a harcokról, melyeket a magyar egészségügy 
túlélése érdekében folytattunk. Most röviden néhány szó az elmúlt esztendőről. 

Már a vizitdíj többségünk által óhajtott eltörlésével kapcsolatos mesterségesen keltett 
hiány elleni harcunk sikerével elkezdődött az új küzdelmes esztendő. Hiába kötődött az 
esemény munkánkhoz és felelősségvállalásunkhoz, az egyezséget olyanok is aláírták, akik 
nyíltan harcoltak ellenünk vagy hallgattak. Minket meg sem hívtak. Az eset jól hatott, hiszen 
a közönyösek nem is hallottak így arról, amit tettünk. Az egység, az összefogás tovább 
erodálódott. Ahogy azt központilag is óhajtják. 

Aztán látszatintézkedések sora következett az ilyenkor kötelező csapdahelyzetekkel. Ha 
véleményt nyilvánítanál, akkor kipipálhatják, hogy egyeztettek, ha nem veszel részt benne, 
akkor nem vagy konstruktív, akkor nem éltél a felkínált lehetőséggel. 

Hát mi úgy döntöttünk, hogy élünk vele. 
Az év folyamán három nagy kérdésben dolgoztuk ki és küldtünk be illetve a 

megbeszéléseken védtünk meg a FAKOOSZ AOOSZ álláspontját. Az úgynevezett Partnerség 
és biztonság programban, a Minőségbiztosítási programban és a Lelki egészség országos 
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programjában. Mindhárom esetben szakembergárda dolgozott a központi programon és mi is 
egyeztetett véleményt adtunk le. Sok esetben az összesítésben fel is bukkantak véleményünk 
egyes elemei, sőt olykor egész elképzelések. Csakhogy egyik mögött sem áll ott a 
megvalósításhoz szükséges anyagi háttér vagy nem tart ott az ágazat, hogy befogadhassa, 
máskor nem oldható meg csupán csak az egészségügy erőfeszítéseivel. Vagyis a sok 
szakember becsületes munkája csak díszlet marad. Mint tudjuk a hatalmas forráshiányban 
levő egészségügyből kivont pénz „halálos adagját” most újabb 30 milliárddal fejelik meg. 
Túljutottunk hát a látszat megőrzésének lehetséges határain is. 

Ez a békés és toleráns hozzáállásunk is egyfajta leleplező cselekménysorrá változott, a 
történtek fényében. De hasonló történeteket tudnának mesélni más orvos szervezetek is, 
elsősorban a Magyar Orvosi Kamara. 

Ennyit csak röviden és madártávlatban egy árulkodó résztörténetről és annak hátteréről. 
A lényeg, a nagy szemléletbeli áttörés továbbra is várat magára. Nem született meg a 

magyar nemzetstratégia, melyben méltó helyen kell álljon, a magyar nemzet egészségének 
ügye is, mint egyik fő tartópillér s melyet nem tekinthetünk izolált egészségügyi kérdésnek, 
hanem szinte minden ágazattal összefüggő bonyolult, meghatározó és mindenre kiható 
kérdésnek. 

Sokfelől jöttetek össze most, de gondolom, a haza egészségügye nem lehet számotokra 
közömbös téma, ezért bátorkodtam elmondani ezt a néhány bekezdést. 

Ha azonban sikerült így összejönnünk arról is szót kell ejtenünk, hogy túl szép 
hivatásunk határain s részben azon belül is, van egy másik nagy feladatunk, egy olyan, amely 
alól nem ment fel sem a hely ahol élünk, sem korunk, sem felfogásunk. És ez az értelmiség 
felelőssége. 

Annál is inkább fontos ez, mert az a helyzet melyben jelenleg fuldoklunk, nagy részben 
az értelmiség árulásának is következménye. Hiszen a többséget a globalizáció könnyedén 
kábította el. Az értelmiségről, legalábbis azokról, akik igényt tartanak e címre, elvárhattuk 
volna, hogy nem esik könnyű prédájául e ravasz vadászatnak. Ha tunyaság, közöny miatt tette 
még csak-csak, de ha tettét érdek, vagyis árulás indokolta, akkor szégyenkezhetünk igazán. 

Van tehát mit jóvátennünk, van mit bizonyítanunk. 
Szeretném hinni, hogy a lelkeinket megújító baráti találkozások feltöltő ereje mellett 

muníciót gyűjtünk itt arra is, hogy felvehessük a felelősség keresztjét és amíg életerőnkből 
futja, nyitogassuk a szemeket egy durva és álságos világ felismerésére és a megmaradás 
technikáinak megismerésére. 

Őrizzük meg a barátságokat, ápoljuk emlékeinket őriző gyökereinket, kapaszkodjunk 
egymásba és ne ijedjünk meg a sors által nekünk szánt feladatoktól. Ha tiszta szívvel vállaljuk 
fel, megkapjuk hozzá azt a segítséget is, melyet az örök és megmásíthatatlan rend legfelső ura 
ad azoknak, akik vele együtt akarnak lépni. 

Most pedig örvendjünk egymásnak, beszélgessünk és töltsük fel szívünket a 
legfontosabb üzemanyaggal a szeretettel. 

 
Isten hozott Benneteket a Csattogó völgybe, ebbe a jelképes kis hazába. Érezzétek 

magatokat jól. 
 

2009. március 23. 
 

Beköszöntő, 
avagy sajt-tolóban az alapellátás 

 
Kedves kongresszusi Közönség! 
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Válságos időkben megoldást keresvén, lapunk kongresszusi száma egyben a 
programfüzet is. Civil szervezetünk közel két évtizedes küzdelme sokmindent hozott, de 
odáig nem sikerült eljutnunk, hogy a 40 év alatt Tiltottnak nevezett állapotból a Támogatottig 
jussunk. A három Aczélos T közül a középső fokozattal lettünk „ki(fel)-Tüntetve” és meg-
Tűrnek. Mi több mára már ezzel vagyunk ki-fizetve is. No persze a megérdemelt ki-
egészítésről sem megfeledkezve. Tudjátok ugye: a hippokratészi esküre gondolok (ki-hitte 
volna). 

Ez egyben azt is jelenti, hogy miközben az egész háziorvosi réteget, rajtuk keresztül 
pedig a magyar egészségügyet – a megmagyarázhatatlan módon alábecsült nemzetstratégiai 
ágazatot – szolgáljuk, ezt a szolgálatot teljesen önerőből kell elvégeznünk.  

Tagságunk számára a biztonságos jövő védőernyője alatt végezhető biztonságos munka 
lehetőségét a praxisjog kiüresítésével végleg ellehetetlenítették. Most ujjal mutogatnak 
magára az ötletre, holott önhibáján messze kívül eső hatásokról – melyeket nevezhetnénk akár 
irányított eróziónak is – van szó. 

Mindent kisajtoltak belőlünk, s lassan a sajtószabadság illúziója marad egyetlen 
vigaszunk. Így aztán mondhatjuk a magunkét. Ráadásul a mai válságos helyzetben pénzről 
beszélni már illetlenségnek számíthat, sőt megbélyegző lehet.  

A tagság – együtt a harmincvalahány ezer magyar orvossal – egyre idősebb, fáradtabb, 
és sajnos mind remény és gyökérvesztettebb, a megbecsülését tükröző szabályok híján már 
iránytűt sem keres. A szakemberek anómiának nevezik ezt az állapotot, de elég, ha 
hitehagyottságot mondunk, a kapaszkodók hiányát, a meglevők elengedését. 

Árad a közöny! 
Az a néhány már-már megszállottnak nevezhető ember, aki szövetségünkben a munka 

nehezét végzi, szomorúan észleli, hogy már az a havi 500 forintnyi tagdíj vagy évente egy 
csekk feladásának fáradsága (?) is gondot jelent. Hát még az oly szükséges területi 
cselekvőkészség, a közösségi élet, az egymásba kapaszkodó, együttgondolkodó 
szerveződések pezsgésének ereje. Mára bizony felmerülhet annak a lehetősége is, hogy 
elfogynak az áldozatot vállalók. Ennek jelei igen erősen érezhetők. 

Majdnem két évtized, sőt ha az előkészületeket is beleszámítjuk akkor éppen két évtized 
munkája az, ami kárba veszhet. És ez rombolásra szakosodott korunkban éppen a rombolás 
egyik legkülönösebb formája. Az önpusztítás válfaja. Oly nehéz valamit felépíteni s oly 
könnyen cserbenhagyható. Olyan nehéz termővé tenni egy területet, s olyan hamar benövi 
ismét a dzsungel. 

Tudom, most is abban a helyzetben vagyunk, hogy e sorokat elsősorban azok olvassák, 
akik a hűségesek, a kitartók, a hittel megáldottak. Hogyan juthat hát el szavunk a 
hitehagyottakhoz, a legtöbbször önhibájukon kívül megfáradtakhoz, a kétkedőkhöz és 
kilátástalanokhoz? 

Csak általatok! 
Próbálkoztunk eljuttatni legalább egy lapszámot minden háziorvoshoz, de még az ehhez 

szükséges anyagi erő sem állt rendelkezésünkre. Szponzorainkat is gúzsba kötötték, s ők 
fokozatosan elmaradoznak. 

Akiknek a véleményét képviseljük kimerültek, akiknek ez nem tetszik, nyilvánvalóan 
nem támogatnak. 

Akkor hát hogyan tovább? 
Éppen most, amikor a legnagyobb a szükség, éppen most, mikor legfontosabb sikereink 

után vagyunk? 
Csak egyet mondhatok. Akik még erősek és hisznek valamiben, próbáljanak minden 

erejükkel mellénk (valamennyiünk mellé) állni és közben próbálják meggyőzni a 
lemorzsolódókat, az idegenkedőket, a kétkedőket, az úgyis mindegy filozófia által 
elvakítottakat, hogy a mi szakmai munkánk egymagában is a nemzetmentő tevékenységek 
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frontvonalában van és szervezett összefogásunk ennek nélkülözhetetlen háttere, támasza, 
hirdetője és társadalmi tudatosítója. 

Tegyünk azért, hogy a magyar társadalom észrevegyen egy letagadhatatlan tényt. 
Miközben évtizedes távlatban – éppen a tagadhatatlan szomorú tények által – lepleződött le az 
értelmiség árulása, volt és még van egy olyan értelmiségi réteg, amelyik minden hazug 
vádaskodás ellenére, életminőségét és életéveit is áldozva szolgált. Ezt nem elmélet, hanem a 
rideg statisztika igazolja. És ez a réteg mi vagyunk. Még az egészségügyön belül is az élen 
járva.  

Sokszínű és többcélú kongresszusunk remélem mindenkinek képes lesz valamit 
nyújtani. Először is az erőnket megsokszorozó barátságok ápolását, a kikapcsolódást és testi s 
főleg lelki feltöltődést. De az állandó gondot jelentő továbbképzéssel kapcsolatos gond 
megoldásán is lendít, és ha meghívottjaink is úgy akarják, akkor alkalmat ad egy tisztázó 
beszélgetésre, arra, hogy hangunkat ismét felemeljük, hogy beszéljünk arról ami pénz nélkül 
is megoldható és életbevágó, hogy bizonyítsuk igazunkat. 

A magyar háziorvos áldozatos munkával vállalja a nemzet egészségének szolgálatát. 
Ehhez a nélkülözhetetlen munkához pedig támogatást, megértést, elismerést érdemel és 
elfogadható jövőképet vár el. 

 
              Eredményes munkát és jó kikapcsolódást 

        
A következő beszédeket a debreceni klinika neurológiájának intenzív osztályán írtam fél 

kézzel és adtam át elnökségbeli társaimnak felolvasásra. 
 

2009. április 20-25. 
 

Első munkanapi megnyitó a FAKOOSZ 2009-es kongresszusán 
 
Kedves Vendégeink! Kedves idejében érkezők! 

 
Bár a kongresszus hivatalos megnyitása nem most van, a naptár kényszeréből adódó 

fordított sorrendet tiszteletben tartva, mégis köszöntöm a jelenlevőket. 
A debreceni majális hangulatát nem feledve, hallgassátok meg az első délután 

érdekesnek ígérkező programját. 
A nyitó szponzori előadásból kiderül, hogy „miben sántikálunk” majd ezt követően 

kitekintünk határainkon túlra is. Máris megköszönöm az előadók áldozatos segítségét és a 
beszélgetést majd kiegészítő gondolatokat. Ezt követően egy most kidolgozás alatt álló 
érdekes lehetőségről hallhattok. Az elnökség már alaposan körüljárta a kérdéskört és 
figyelmetekbe ajánlja az UFS előadását. A rövid előadást követően a cég standjánál lesz mód 
további részleteket megtudni. 

Az esti program a barátságé, az egymásnak örvendezés érzésének adjuk át magunkat, 
mert kongresszusainknak ez volt az egyik legértékesebb hozadéka. 

 
Érezzétek jól magatokat, gondolatban végig veletek leszek. 

 
2009. április 20-25. 

 
Elnöki beszámoló 

a FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének 
XVIII. kongresszusára 
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Kedves Kollégák! 
 

Éppen a kitűnő debreceni Csiba professzor ír így könyvében az orvosi pálya egyik 
csodájáról: „Az orvos örökké fontos valaki számára, mert a kórterem ajtaja mögött – ami 
háziorvosnak a betegszoba ajtaja – valaki mindig vár reá”.  

Az elmúlt héten váratlan dolog történt velem. Ezúttal nem reám vártak, hanem én 
voltam az, aki a Professzor jöttét leste. Hál’ Istennek és kollegáimnak, ma már humorizálni is 
akad kedvem, és ezért a történteket számomra sztrókatlannak nevezem. Ennek következtében, 
minthogy a fenti helyzet számomra sztrókatlan, de nem sztróktalan volt, elnöki beszámolóm 
az intenzív osztályon készül, és ezáltal talán még jobban magán hordozza közös bajaink 
nyomott hangulatát. 

E személyeskedőnek tűnő, de ez esetben elkerülhetetlen bevezető után, a teher reám eső 
részét átvállaló kollégáknak köszönetet mondva, térjünk rá a valódi beszámolóra.  

Kérem, engedjétek meg, hogy beszámolómba a legnagyobb beteg, a magyar 
egészségügy kritikus állapotának hangulatát is belecsempésszem és ezáltal is próbáljam azt 
hitelesebbé tenni. Annál is inkább így szeretném, mert a FAKOOSZ  Alapellátó Orvosok 
Országos Szövetsége hagyományainak valódi emberségre, szolidaritásra, barátságra és 
összetartozásra utaló jeleit most személyesen is megtapasztalhattam.  

* 
 2008. a szövetség életében ismét fontos év volt. Fontossá tette az a pusztító erő, mely 

tagadhatatlanul, minden ép ésszel megmagyarázható indok nélkül, és mégis félreérthetetlenül-
félreérthető indokokkal tört rá a nemzet egészségét  saját becsületükből, önfeláldozásukkal, 
saját életéveik minőségi és mennyiségi feláldozásával felszínen tartó egészségügyiekre és a 
drámaian fogyó beteg ország polgárainak biztonságára. 

A gátlástalan neoliberális szemlélet a világszerte válságot megélő egészségügy 
gondjainak leple alatt, egy, a külhoniak jelentős részénél sérülékenyebb és nehezebb 
feladatokra kényszerülő egészségügyi rendszerbe avatkozott be, az átgondolatlan lépések 
drámai sorával. Hogy átgondoltak lettek volna ezek a történések, arra gondolni sem merek, 
hiszen az rágalom, vagy akár egy kész vádbeszéd lehetne. Újra elmondhatom, hogy négy év 
előtti szép terveink egy presztízsépítő, egy értelmiségi jövőképet konstruáló munkáról, romba 
dőltek és a tűzoltás lett napi tevékenységünk fő feladata. 

 Ennek jegyében sikerült a Hévízen rendezett kongresszuson, a MOK oldalán, és annak 
tömegbázisát bátran képviselve, visszaszerezni azt a 8 Milliárd forintot, ami megakadályozta 
az alapellátás összeomlását. 

 Miközben a politikát vádolom, nyíltan és őszintén kell szólnom magunkról is, hiszen a 
nagy hitehagyottság közepette, ez a kivételes siker sem volt képes arra, hogy felrázza a 
háziorvos társadalmat, és az eddiginél nagyobb számban hívja sorainkba. Tagságunk tovább 
fogyott, és miközben sok ezren elégedetlenül morgolódtak, nem voltak képesek saját 
érdekükben még egy nevetséges 500 Ft-os havi tagdíjat sem felvállalni, vagyis, egy közepes 
kategóriájú helyen elfogyasztott sör árát. 

 Lefegyverző tapasztalat volt ez, de az a néhány megszállott, akiknek a FAKOOSZ 
szelleme élete részévé vált, folytatta a munkát.  

 A történtek után a Szövetség súlya láthatóan megnőtt a politika szemében. Ennek első 
jele ellentmondásos volt.  A vizitdíjat kompenzáló összeg biztosításáról kötött szerződés 
aláírására meg sem hívtak, annál inkább olyanokat, akik ezért semmit sem tettek, vagy 
éppenséggel ellene kampányoltak. Aztán viszont, az új miniszter tevékenységének 
beindulásával, sorra kaptuk a feladatokat.  

 Először a Biztonság és Partnerség Program véleményezését és azzal kapcsolatos 
javaslatainkat kérték. Utána a minőségbiztosítás új módszereivel kapcsolatos elképzeléseket 
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kellett véleményezzük. Ezt követően, az Unió által előírt program, a LEGOP, vagyis a Lelki 
Egészség Országos Programja következett. 

 A FAKOOSZ elnöksége rendszeresen tartotta üléseit, és folyamatosan konzultált a 
felmerülő kérdésekben, válaszainkat a szakminisztérium idejében megkapta, és azok 
megalkuvás nélkül tükrözték az elnökség – remélhetőleg tehát a tagság – őszinte véleményét. 
Az anyagok a Kör, és az egészségügyi sajtó más orgánumainak lapjain napvilágot láttak. A 
legutolsó éppen a most megjelenő Orvosok Lapjában. 

 Sok gondot jelentett nekünk az a lelkiismereti kérdés, hogy ezzel a munkával valóban 
hozzájárulunk valamihez, avagy csak azt legalizáljuk, hogy megkérdeztettünk. Sajnos, bár a 
végső szövegekben felleltük gondolataink egy részét, a hozzá szükséges források, vagyis a 
megvalósítás igazi biztosítékai soha sem tűntek fel. Legfeljebb szellemünk lenghette be a 
számára gyakorta idegen közeget. Így például a nemzet lelki egészségének taglalásából éppen 
a más szomszédos országok példája szerint sok mindent eldönteni képes nemzettudat kérdése 
maradt ki, miközben az összesítő tárgyaláson szó eshetett még a depresszió ellen szép 
haszonnal forgalmazható B vitaminok hasznosságáról is. 

  Nem sorolom fel azt a számos felkérést a legkülönfélébb helyekről, melyeknek eleget 
téve népszerűsítettük szervezetünket és céljainkat. A televízió és rádiószereplések az eddigi 
legnagyobb gyakoriságot érték el. Szinte minden ismertebb TV csatornán és több rádióban is 
szót kapott a FAKOOSZ.   

 Ha tisztában vagyunk a kiteljesedőben levő globalizáció finom mechanizmusaival, 
akkor mindezen nem kell csodálkozni. Sajnos azonban tudomásul kell venni, hogy nincs 
lehetőségünk azzal egyenesen szembe menni. Viszont tudnunk kell azt is, hogy az általa 
óhajtott relatív csendnek a megőrzésére kénytelen elfogadni, bizonyos korlátozó 
erőfeszítéseket. Mozgásterünk a jelek szerint csakis ennek a relatív hézagnak a mentén 
tervezhető meg.  

 Köztudott, hogy a pénz jelenléte vagy hiánya, a kor meghatározója. A világot elárasztó 
virtuális pénznek – mely a globalizáció egyik fő fegyvere – tragikomikus haláltánca akár a 
neoliberalizmus végét is jelentheti, de mi mégis erre a megutált eszközre is kellett figyeljünk, 
hogy a Szövetség működésének pénzügyi alapjait is biztosíthassuk. A napi kiadások, vagy a 
lapkiadás minimális költségei is nagy gondot jelentettek. Ezért, és a praxisok bevételi 
forrásainak  növelése érdekében próbálkoztunk együttműködést kiépíteni az UFS csoporttal, 
akik ennek részleteiről itt is előadást fognak tartani.  

 Mint már arról említést tettem, az elnökségi ülések nagy rendszerességgel és példás 
részvételi aránnyal zajlottak. Az ezekről készült jegyzőkönyvek írásban és interneten is 
rögzítve vannak.  

Itt a pénzügyi helyzet rövid összefoglalóját Széphalmi Miklós nyomán olvastam fel (…) 
 

 Mint hallhattuk a Kör megjelentetése sem volt könnyű feladat. A gyér és megkésett 
tagdíjfizetési hajlam minden számnál izgalmassá tette a finist. Sajnos így az évi négy szám 
megjelentetése is nagy teljesítmény. Hogy ez sikerült, abban Mráz Jánosnak vannak 
elévülhetetlen érdemei. E mellett az is hiányérzetet okoz, hogy a tagság ritkán küld anyagot a 
lapnak. Hasonló helyzetről beszélhetünk a működő, de az utóbbi ok miatt szegényes honlap 
tekintetében is.  

A területi szervezetek aktivitása – inkább Salamon Sándor egyéni erőfeszítéseinek 
köszönhetően – javult. Ő az északkeleti végeken, két nagyon sikeres rendezvényt is 
szervezett, mégpedig előbb Cigándon majd Sárospatakon.  

 
Mindent összevetve nem érdektelen és nem is eredménytelen évet zárunk, és 

várakozással tekintünk a teljesen bizonytalan jövőbe, melyben egyetlen biztos támpontunk a 
már bejelentett elvonás. Az utóbbi napokban a szakminiszter és az egészségügyi bizottság 
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elnöke is ígéretet tett arra, hogy az egészségügyből további elvonás nem lesz. Utóbbi nekünk 
írott levelében az alapellátás fontosságát emlegette. 

 Mi tudjuk legjobban, hogy szövetségünk a magyar egészségügy alapját képező, azt 
költség-hatékonyságában legjobban befolyásolni képes ágazatát képviseli. 

 Sokszor elismételtük már ezt, amiképpen azt is, hogy ez a csapat többet érdemel, még 
a legridegebb pénzügyi szemlélet mellett is, hacsak nem virtuális szemellenzők takarják a 
tekinteteket, vagy ne adj Isten rossz szándék vezérli a döntéshozókat.  

 Reálisan gondolkodva források felbukkanására rövidtávon nem számíthatunk. Ma ez 
még akkor is nehéz lenne, ha a prioritások egészséges rendje helyreállana.  

 Ezért határoztuk el, hogy a tavalyi sikeren felbuzdulva ismét a Magyar Orvosi 
Kamarával karöltve választunk témát, és a pénz-centrikussággal vagy a válság gondjainak 
alábecsülésével így nem vádoltathatva, a nyugodt munkához, a válságidőszak átvészeléséhez 
szükséges jövőképre koncentrálva, a praxisjog kérdéskörét tesszük a szokásos kerekasztal 
kiemelt témájává. Minden oldalról és szintről hívogattunk jeles szakembereket, hogy építő 
vitában próbáljuk keresni a járható utat. Egy órán belül megtudjuk, hogy kik azok, akik 
valóban komolyan vették gondjainkat és elfogadták a meghívást, és kik azok, akik okkal vagy 
ok nélkül távolmaradtak.  Remélem, hogy a jelenlevők eredményesen fognak véleményt 
cserélni. 

 A veszélyeztetettség érzete már szinte megszokottá vált köreinkben, de ez nem jelenti, 
hogy a védekezés mechanizmusait ne igyekezzünk kidolgozni. Innen származik az az 
elképzelés, hogy az egység és felesleges széttagozódás elkerülése jegyében, az 
érdekvédelemben szélesebb jogokkal és szakértelme lévén nagyobb rálátással bíró, Gyenes 
Géza – örökös elnökünk – vezette Magyar Orvosok Szövetségével keressük a kapcsolatot és 
összekössük működésünket. Ennek részleteiről az utánam szóló Gyenes Géza Elnök Úr fog 
beszélni, és ha a tagság is úgy akarja, itt és most megköthetjük szövetségünket, és ezzel is 
fokozhatjuk érdekvédelmünk hatékonyságát.  

Mielőtt a zárómondatra térnénk, külön köszönetet mondok azoknak, akik a szervezés 
roppant nehéz és már-már a lehetetlent kísértő munkáját felvállalva, hónapokon át áldozták fel 
minden szabadidejüket azért, hogy ez a három nap emlékezetes legyen. Mindenki tudja, hogy 
Dóczi Ildikó, Kovács Imre mellett Fekete Imrének – helyi regionális elnökünknek – kell 
hálásak legyünk. 

Beszámolóm végén ismételten köszönöm a megjelenést, köszöntöm a megjelenteket, és 
szólítom a távolmaradottakat sorainkba. Teszem pedig ezt egy örök igazság tudatában: 
Összefogás nélkül nem érhetünk el eredményt, ha pedig nem leszünk eredményesek, akkor mi 
is hozzájárulunk egy szakadék felé rohanó ország tragédiájához. 

 
2009. április 22-25. 

 
Gyűrűzöttek köszöntője 

 
Kedves Ünnepeltek! 
 

Soha nem volt aktuálisabb a parafrazált mondás: öreg orvos nem vén orvos. Ma az 
orvostársadalom s ezen belül a háziorvosok rétege különösen reászorul az egyre idősödő 
kollégák munkájára. Vagyis a mai elvárások szerint akár azt is kijelenthetnék, hogy addig 
dolgozzunk, amíg le nem esünk a lábunkról. Ha nem is hangzik ez el, de az elvárás a 
levegőben van. Nincs ugyanakkor olyan szándék, mely szerint azt is kijelentsék, hogy ha már 
holtomiglan-holtodiglan viszonyt várnak el tőlünk a munkával, miért kell nekünk például 
nyugdíjjárulékot fizetni? Na de tegyük félre a tréfát és gyűrűzöttek, gyűrűzendők és 
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gyűrűvárók, vagyis a többség, ünnepeljük meg ezzel a szokásos és meghitt jelképes aktussal is 
idei örökifjainkat. 
 

2009. április 20-25. 
 

Akkreditált blokk megnyitója 
 
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Előadók, tisztelt Hallgatóság! 
 

Mielőtt elkezdődne kongresszusunk legszínvonalasabb s békebeli óhajaink szerint 
tulajdonképpen legfontosabb része, köszönetet mondok azoknak, akik vállalták, hogy 
elhozzák nekünk a harci zaj és panaszos sóhajok völgyébe a tudomány felemelő és 
megszentelő hangulatát. 

Külön köszönet a vendéglátó egyetemi központ tanárainak Ilyés István és Rurik Imre 
tanáruraknak. Ilyés tanár úr szervező munkánkban első perctől mellettünk állt és nem csak 
tanácsokkal, de mint most majd kiderül, igencsak értékes konkrétumokkal járult hozzá a idei 
kongresszusunk sikeréhez. 

Az akkreditált előadások blokkját ezzel megnyitom. 
 

2009. április 20-25. 
 

Zárómondatok 
 
Tisztelt Kitartóak! 
 

Egyre nehezedő körülmények között működő szövetségünknek mégis sikerült 
megrendezni az idei kongresszust is. Köszönet a szervezőknek. Nehéz feladatot teljesítettek. 
Nem tudjuk mi vár még az orvostársadalomra, a magyar egészségügyre, de tudjuk, hogy mit 
vár el tőlünk a nemzet. 

E két szirt közt hajózván telik életünk. 
Jó lenne, ha az ennek biztonságát szolgálni igyekvő FAKOOSZ AOOSZ további 

munkáját is támogatnátok és elvinnétek a közönyösök felé is annak hírét, hogy az összefogás 
ma nélkülözhetetlen. 

Mindenkinek köszönet a részvételért, jó utat és viszontlátást kívánok és természetesen 
erőt a további elkerülhetetlen küzdelmekhez. Hitet a túlélésben. 

 
A kongresszust bezárom. 

 
2010. január 25. 

 
Rövidítve elhangzott felszólalás 

Az  Önkormányzati Egészségügyi Napok konferencián 
 

Tisztelt Hallgatóság! 
 

Az idő rövid. Ez a beszélgetéseket kényszerűen helyettesítő kerekasztalok sajátja. Tehát 
önmagamat fegyelmezendő tegnap papírra vetettem gondolataimat. Egyébként is jó, ha utóbb 
ellenőrizhető. 



 88 

Az elmúlt húsz esztendő konferenciáinak szögletes és sokszor szögesen eltérő 
véleményeket megfogalmazó kerekasztalai megoldották a kör négyszögesítésének kérdését.  

Az egészségügy helyzetének megoldása azonban e szögletek körré történő 
visszaalakítását, vagyis a szakmapolitikai elitek ciklusok feletti összefogását igényelné. 

Tudom, hogy e pillanatban a feladat lehetetlennek tűnik. S mégis létfontosságú. 
A mai rendezvény ötletgazdája, mint az Önkormányzati Egészségügyi Napok régi 

hallgatóját kért fel, mondván, hogy olyan írót keres, aki orvos is és őszinte szókimondásomat 
emlegette. Később azonban témát is kaptam, mégpedig az alapellátást, s azt is tudjuk, hogy e 
körben íratlan szabály a politizálás kerülése. Hogy mint író orvos az alapellátásról beszéljek, 
talán elképzelhető, de miként kerülhető meg a politika, amely hatvan éve meghatározója az 
egészségügy és benne az alapellátás sorsának is? 

S mit tehet az író, amikor éppen egyetlen eszközét a szavakat ugyanez a politika 
csavarta ki eredeti értelmükből. Tudatosan, sőt tudományosan, hiszen a mikropolitika 
tantárgya oktatja is ezt. Lehetőségemnek csupán az marad, ha mégis nyíltan beszélek, s önök 
pedig elhiszik nekem, hogy bármire vagy bárkikre is rímelnének szavaim, azt nem politikai 
szándékkal teszem. A szavak világában minden gondolat köthető valahová. Engem azonban 
csak az egyetlen igazság keresése vezet, és csakis magánvéleményről van szó. 

Nem elkerülhető, hogy az, amit mondok a szakemberek számára majd közhelyeket is 
tartalmaz, de remélem, hogy a kívülállóknak mond valamit. És kérem, azért se haragudjon 
senki, ha meglepő lesz a végkövetkeztetés. Én így látom. 

Az alapellátásról szólok először, de előrebocsátva, hogy az nem választható le az 
egészségügy egészéről és a megoldás is csupán a nagy egésszel együtt található meg. 

A háború előtti félfeudális Magyarország alapellátásán sokat szégyenkeztünk. Ne 
feledjük azonban, hogy nagy példaképünk a nagy Amerikai Egyesült Államok ma is ott tart, s 
a változást óhajtván elnöke jelentős kockázatot vállal. A mi akkori rendszerünk természetesen 
ma nem lehet példa. Esetleg szellemében. Az orvosi eskü akkor még nem zsaroló módon 
fizetést helyettesítő eszköz volt, hanem a napi valóságban élt és működött. És segített, mert 
tehette, mert az orvosnak is volt miből. 

A szocializmus éveiben az egészségügynek maradt a maradékelv és az improduktivitás 
billoga, meg a hálapénz költségvetési megtakarítást és egy nehezen kezelhető társadalmi 
osztályt ravasz módon fülénél fogó eszköze. 

Aztán eljött és megvalósult a nagy álom és egy globalizált világ kivénhedt liberalizmusa 
piaccá süllyesztette a gyógyítást. Ma ezt bírálni menedzserszakmai hiba. Naivság! Pedig hát a 
gyógyítás munkája s a gyógyulás igénye alapjában véve nem változhatott meg. 

Volt azonban egy terület, ahol a privatizáció valóban szükséges volt. Ez a terület az 
alapellátás, melyhez jómagam - a közös és elválaszthatatlan feladat: a definitív ellátás 
megvalósítása és a mindenütt drága kórházi kezelés kiváltása miatt – a járóbeteg ellátást is 
odasorolnám –, de ez nem tárgya kapott témámnak. 

Kitalálói nem is sejtették, hogy ez a kvázi vagy álprivatizáció, még ebben a formában is 
megmentője leend az egészségügynek. Ha ma nem működnének ezek az önkizsákmányolásra 
alapozott praxisok, mit tenne a kizsigerelt egészségügy többi szektora? 

Vagyis a vad piacosítás hátrányait jórészt elviselve és pufferolva vegetál ez az ágazat, de 
a pénzügyi szemlélet megölné saját gyermekét s további elvonási kísérletekkel sújtja, így az is 
súlyos elvonási tünetekkel válaszol. 

Soroljam a közismert adatokat? A praxisok egyre nagyobb hányada üresedik meg. A 
benne dolgozóknak már közel harmada nyugdíjas és rövidesen ez a szám ugrásszerűen fog 
emelkedni. A hibás irányt legjobban leleplező tény pedig, hogy a pálya vonzása megszűnt, 
nincs utánpótlás. Mégis, ha akad kalandvágyó jelölt, annak útját akadályok sokaság nehezíti. 
A nemrégen még irigyelt privatizált háziorvos nem mer nyugdíjba menni, mert nem tudott 
magának megfelelő nyugdíjat biztosító fizetést kivenni, és mert nem tudja praxisát eladni. Az 
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ennek megoldásához szükséges jelentéktelen összeget többször megígérték, de soha nem 
adták meg. Mai napig azt hiszik, hogy még van tartalék a rendszerben, pedig ha csak 
összeadnák, az egy praxisban elvárt team elvárt fizetéseinek bruttósított összegeit az 
meghaladná a finanszírozás átlagösszegét. Ugyanakkor kifelé más kommunikáció történik. 
Adunk a háziorvosnak havi 800 000 forintot - mondják. A kívülálló nem tudja, hogy az egész 
praxis havi költségvetéséről van szó. Több pénz követelnek a háziorvosok! Szól a vád. Nem 
említik, hogy a betegek ellátásához kérik ezt a pénzt. 

Nem akarják tudomásul venni, hogy a praxisok nem a finanszírozásból maradnak 
talpon, hanem önkizsákmányoló többletmunkákból, melyek között egészen furcsákat is lehet 
felfedezni. Vajon a gyengén fizetett ügyeletek erőn felüli felvállalására miért hajlandók 
egyesek. Mert nincs lehetőségük egyéb mellékállásra, mellékjövedelemre. Ez a 
praxisfenntartó tevékenység a minőségi ellátást lehetetleníti el. És sorolhatnám, ha az idő nem 
szorítana. Talán tudják, hogy a magyar orvos átlagéletkora az általa gyógyítottaké alatt marad 
s az orvosok között is vezet a háziorvos. 

Az alapellátás és az egész magyar egészségügy megtiport dolgozói mára a maguk 
mércéje szerint a magyar tömegekre jellemző anómia, bizalmatlanság, közöny és az olykor fel 
fellobbanó, de semmire sem vezető indulatosság állapotában leledznek. Egymásba vagy saját 
választott vezetőikbe is belemarnak, ha keservük úgy diktálja, máskor pedig rövidlátó módon 
elvárják, hogy azok, a politika által állított csapdákba – az orvostársadalomnak szánt s a róla 
felvázolni szándékozott képet éppen erősítve – sétáljanak be. Pénz-pénz hallatszik 
mindenhonnan. És igaz! Érthető. 

A másik oldal pedig mit mond? Halljad magyar választó polgár! Ez a hálapénz-éhes 
gyógyító bűnös módon feledi esküjét és folyton csak a pénzről beszél. Ne higgyetek nekik, ne 
bízzatok bennük. És a politikusok – céljukat tekintve elmondhatjuk, hogy – látszólag ügyesen 
csinálják ezt.   

Ha ezen komolyan elgondolkodunk, rájöhetünk a nagy igazságra. 
- Mert lám a végső elkeseredésbe hajszolt és végletekig kizsigerelt egészségügyi 

dolgozónak az igaza mennyire világos és mégis mennyire hiábavaló. Hiszen követeléseivel 
semmit sem ér el csak az éppen őróla tudatosan készített hamis képet színezi tovább. 

- S lám a politika mennyire jól láttatja a helyzetet. Pénz nincs, tehát nem lehet a nem 
létezőt követelni. És újra hallunk a tortaszeletelésről. 

Hol van hát az igazság, amely mint tudjuk, csak egy lehet? 
Nos, - mindkét fél számára ugyanott. 
Mért pénz valóban nincs, de vannak rossz prioritások. Most ne beszéljünk a rejtett 

tartalékokról és a struktúraváltoztatásban rejlő lehetőségekről. Ilyenek is vannak. Egy 
csövesnek is lehetnek még tartalékai. A hangsúly azonban a helytelen prioritásokon van! Ezek 
feloldása pedig nem történhet meg részletkérdésekre vonatkozó siránkozásokkal, vagy a 
siránkozók presztízsének, a gyógyítók becsületének, a hatékonyan olcsó gyógyításhoz 
nélkülözhetetlen bizalomnak a rövidlátó célokat szolgáló lerombolásával. 

Paradigmaváltás, szemléletváltás, értékelvek mentén történő szellemi-lelki földrengés 
szükségeltetik, és ezt ne próbálja meg senki sem politikai pártok jelszórendszeréhez kötni. A 
szavak maradjanak meg eredeti jelentésüknél és a politika tudományos szó, jelkép és 
fogalom-mágiáit próbáljuk elfelejteni. 

Egy kiveszőben levő generáció tagjaként én még merészelek nemzetben vagy 
magyarságban gondolkodni, mindezeket a fogalmakat a rájuk kent sarak nélkül alkalmazván. 

Fájdalmas volt nekem mikor egy demográfiai veszedelemre vonatkozó tapogatózó 
véleménygyűjtésemre egyetlen kolléga felelt s ő is azzal, hogy nem ez érdekli, hanem az, 
hogy holnap miből fizeti ki a villanyszámla csekkjét. S hasonló módon érintett az is, amikor 
egy másik – nemzetközi hírű – kolléga, a demográfiai veszedelem puszta felemlegetése miatt, 
megdöbbenésemre bántó és elítélő hangon besorolt egy párt holdudvarába. 
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Hölgyeim és uraim! Látszólag nem ide illő dolgokról beszélek egyesek által ismert 
nyíltságomat nem feladva, de azonnal kiderül, hogy miért. 

 A magyar egészségügy ugyanis a magyar nemzetstratégiának egyik oszlopa. Aki nem 
tud stratégiában gondolkodni, nem oldhat meg semmit. Nem szeretném azt feltételezni, hogy 
nem is akar. Ez a kérdés nem lehet pártpolitikai zárványügy. A magyar beteg vérét kergető 
szívet a mellkas baloldalában kell keresnünk, miként a szervezet nagy méregtelenítő 
vegykonyháját, a májat, a hasüreg jobb felében. Az esetleges kivételektől ezúton kérek 
bocsánatot, de másságukat elismerve őket is magyar betegnek tekintem. 

Megismétlem tehát azt, amivel nyitottam: az egészségügy reformját csak egy erre 
kidolgozott és az élet számos oldalát érintő nemzetstratégia következetes, hatalmi érdekektől 
mentes, ciklusokon átívelő végrehajtása tudja megoldani. Tehát rövidtávban nem 
gondolkodhatunk. 

Ilyen teljesítményre a magyar ugaron Klebelsberg óta nem volt példa. Pedig előtte a 
vándorlások ködbevesző korától a kiegyezésig folyamatosan nyomon követhető volt. Itt van 
az ideje. Ezt kell elvárnunk politikai elitünk minden oldalától. 

Vége van annak, hogy az egészségügy gyakorlati és szakmai terepe politikai csapdákkal 
legyen tele, hogy bértollnokok ötleteinek legyen kiszolgáltatva, hogy hatalomszerzésről és az 
ehhez szükséges, meg ebből származó pénzről szóljon. 

Ha ezt nem tudjuk kikövetelni, akkor megmaradunk az említett villanyszámla 
kifizetésének kellemetlen, de nyilvánvalóan kicsinyes gondjánál, vagy megmaradunk oly 
sokáig és oly hőn óhajtott többpárti demokráciánk pártjainak fogságában. 

Az alapellátásra lebontva e stratégia legfontosabb célkitűzésének annak kell lennie, 
hogy a háziorvos életművet alkothasson, s ehhez biztosítva legyen a követhető modell. 
Kisközösségébe ágyazva éljen és hasson orvos és emberként, gyógyító és lakosságmegtartó 
erőként, s nem csupán szakmai pályafutása idején, de még azt követő évei során is. 

És végül egy záró gondolat egy a megszületendő stratégia végrehajtásához 
nélkülözhetetlenül szükséges, tehát kötelező módon megemlítendő, erőt és türelmet is 
garantáló nemzettudatról.  

Amikor fél évvel ezelőtt a magyar nép lelki egészségének az unió által elvárt 
programjáról vitatkoztunk a minisztériumban, az ottani beszámoló szerint mintegy nyolcvan 
szervezet által beterjesztett javaslatokban az egészséges és valódi nemzettudat ugyancsak 
beszennyezett fogalma egyedül az általam a FAKOOSZ számára készített anyagban szerepelt. 
Nem titkolták el. Megemlítették, mint a nemzet lelki egészségével kapcsolatos furcsa 
kívánságot. Pedig egy nemzetstratégia végrehajtásához nélkülözhetetlen. Érdekes módon pár 
hónappal előtte a Kínából hazatérő akkori miniszterelnökünk a kínai sikerek okát kérdező 
újságírói kíváncsiskodásra magyarázatként a kínai nemzettudatra hivatkozott. Ott tehát a világ 
talán legsikeresebb nemzetstratégiájának ez a motorja. 

10 millióig bűn? Egy milliárd felett erény? 
        
                                                                     Köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
Az esetleges megkövezésnek a szigeten állok elébe. Nem fogok ellenállni. Követ nem 

használok, kenyerem javát pedig már megettem, a többit meg már előre elvették.  
 

                                                             2010. január 30. 
 
                                                   Átjáró MTV2 
 

1. Mit jelenthet a jólszervezett egészségügy, egy javuló egészségügyi ellátás és a javuló 
egészségi állapotú lakosság egy országnak? 
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Egy ország állapotát és helyét a mai versengő világban döntően tudja meghatározni 

polgárainak egészségi állapota. Egyrészt az egészséges lakosság képes igazán megfelelni az 
egyre növekvő kihívásoknak, másrészt egy már egészséges vagy egészségesebb lakosságot 
sokkal kisebb ráfordítással lehet szinten tartani, mint egy elhanyagolt, a rossz életszínvonal, 
alacsony kulturális igény és kínálat, erkölcsi hanyatlás, illetve egy elégtelenül működő 
egészségügy által alacsony egészségi szintre juttatottat. Nem véletlenül hagytam az 
egészségügyet a végére, mert az ezért legfeljebb 7-20 százalékban felelős, bár mostanság 
egyes szakemberek már 40 százalékról beszélnek. Ez szerintem erős túlzás és a többi felelős 
ágazat könnyelmű felmentése a felelősség alól. Az egészség a nemzeti vagyon pénzben 
nehezen kifejezhető, de a valóságban mérhetetlenül sok pénzt is jelentő része.  

Alapvető tudnivaló lenne politikusok számára, hogy a gazdasági fejlődéshez 
nélkülözhetetlen az egészség védelme. Azért erről a végéről fogtam meg a választ, mert már 
beidegződött, hogy az egészségügy improduktív, fölösleges költségeket okozó feneketlen 
zsák. Sajnos a pénzügyi szemlélet sokkal fogékonyabb a gazdasági jelszavakra, mint a 
nemzeti megmaradás fontosságáról szóló figyelmeztetésekre. A gazdaságszemléletű 
politikusokat így talán könnyebb megközelíteni. A rövidlátóan profitéhes tőke számára is 
tudatosulnia kellene a munkaerő fontosságának. Egy egészséges lakosság, az egészséges 
munkaerő lehet csak biztosítéka a felfelé ívelésnek. 

 
Egyébként a gyógyítás nem képezheti kizárólagos pénzügyi érdekek tárgyát. Ezért a 

pénzügyi szemlélet csak az ésszerűség határain belül engedhető meg.  
Sajnos nálunk a gyógyító megelőző kassza folyamatosan csökken. Most például 2010-

ben kevesebbet kap, mint 2008-ban kapott. És még hol van az infláció? 
Éppen a napokban jelezték felelős érintett szakemberek, hogy 2009-ben sok ágazatban 

javasoltak elvonást, de nem mindegyik teljesítette. Az egészségügy azonban készségesen. 250 
milliárdos volt az elvonás. 2003-hoz képest egyes számítások szerint a fekvőbeteg ellátás pl. 
40%-os elvonást szenvedett el. 2009-ben az ország fekvőbeteg ellátása nagyjából annyi pénzt 
kapott, mint a fővárosi BKV. 

Ugyanakkor manapság egy jól működő egészségügy, mint az úgynevezett egészségipar 
mozgatója, akár jelentős nemzeti bevételt jelentő, gazdaságélénkítő ágazat is lehet.  Mert az 
egészségügy valóban nem csak a nemzet nélkülözhetetlen egészségének egyik ápolója, hanem 
okosan megtervezve a gazdaság egyik motorja is lehet. Ez esetünkben különösen így van, 
hiszen nagyszerű szakembereket tudunk nevelni, csak egy világos pályakép biztosításával itt 
kell tartanunk őket, de remek lehetőségeink vannak a gyógyító ipar, mint gyógyturizmus 
kiépítésére is. 

És akkor még nem beszéltem a gyógyszeripari hagyományainkról és a műszeripart 
fellendíteni képes újítókészségünkről. Csak arra kell vigyázni, hogy mindezt tekintsük 
stratégiai értéknek és ne adjuk minden áron, vétkes könnyelműséggel, idegen kézbe s főleg ne 
gáncsoljuk bürokratikus intézkedésekkel  

Mára a magyar egészségipar a GDP majdnem 7 százalékát adja, vagyis többet, mint 
amennyit az egészségügyre fordítanak, mert ez jelenleg már 5 % alatt van, de egyes 
számítások szerint lehet, hogy 4 százalék alá is esett. 

Mondogatják, hogy a százalékos ráfordítás megfelel a hozzánk hasonló országokénak. 
Ez azonban egyrészt nem így van, másrészt az sem mindegy, hogy mekkora GDP-ből 
származik az a százalék. 

 De az egészség fogalmába ne feledjük, hogy a lelki egészség is beletartozik és bizonyos 
százalékban itt is lehet szerepe az egészségügynek. A morális válság felszámolása nélkül 
azonban a lelki egészség kiteljesedése is elérhetetlen.  
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2. Kinek a felelőssége a magyar egészségügy gondja? 
 
A magyar alkotmány biztosítja állampolgáraink számára az egészségügyi ellátáshoz 

való jogot. 
A felelősség tehát az államé. 
A válságban is igaz ez. Ilyenkor nem az a megoldás, hogy az állam a pénzhiányra 

hivatkozva kicsúszik a felelősség terhe alól, hanem a prioritásokat illene áttekintenie és az 
egészségügy, illetve az egészséget szolgáló mindféle tevékenységnek és ágazatnak előnyt 
adnia, más kevéssé fontos igényekkel vagy érdekekkel szemben. Éppen azért, mert mint már 
leszögeztük, a humán erőforrás egészsége tehát teljesítőképessége minden egyébnél fontosabb 
úgy erkölcsi, etikai szempontok miatt, mint az Európában még szokásos szolidaritás okából, 
de még egy szélesebb látókörű profitorientált gondolkodás számára is, ugyanis egyik eszköze 
a válságból való kilábalásnak. 

 
3. Történt-e valódi reform a magyar egészségügyben? Honnan és hova jutott a magyar 
egészségügy 1989 után? 

 
A magyar egészségügy a negyven év alatt a maradékelv alapján és az improduktivitás 

bélyegét viselve dolgozott. Működését részben a tudatosan reákényszerített hálapénzrendszer, 
részben pedig a benne dolgozók hivatástudata biztosította. 

1989 után az egész rendszer reformért kiáltott. Az első kormány ezt el is indította és az 
egészségügy hármas felépítését figyelembe véve, vagyis az alap, a járóbeteg és a fekvőbeteg 
ellátás piramisát nézvést, az alapellátással kezdte. Létrejött a háziorvosi privatizáció, ami 
azonban nem egy valódi magánosítás, mert nem járt vagyoni privatizációval. A háziorvos 
különféle címeken összeálló fix összegből működteti a ma praxisnak nevezett körzetet. 

Sajnos a folyamat leállt, a többi ágazat nem léphetett előre és ez éveken át tartó 
feszültséget okozott a szakmán belül is. Mindez addig tartott, míg ki nem derült, hogy a 
háziorvosi munka sem olyan vonzó, mint hitték. Még szakmán belül is megtévesztő volt, 
hogy a mai napig következetesen a háziorvosnak adott vagy általa követelt pénzekről 
beszélnek, holott azok az összegek a praxis működtetését szolgálják és a legtöbb esetben alig 
vagy egyáltalán nem marad belőlük az orvosnak. Saját megélhetését többletmunkából kell 
biztosítania. Ezért ma már lasszóval is alig lehet fogni jelentkezőt erre a munkára. 

Ami az egészségügy egészét illeti, ott ezt követően nem sokkal, az először beismert 
1500 milliárdos hiány pótlása helyett, elkezdődött a neoliberális gondolkodás gerjesztette 
elvonási politika. Az egészségügy konszolidálása nem volt téma, sőt megkurtítását 
kezdeményezték miközben bankok sorát konszolidálták, lehet éppen az innen elsajnált 
pénzekből. Reform helyett deform, szoktuk mondani. Reform címén részben jól átgondolt 
módon, részben ügyetlen intézkedések miatt csak rombolás és elvonás történt.  

Persze a szakemberek látnak ciklusok felett átívelő szándékot, eredményeket az ésszerű 
lebontásban, stb. de az eredmény az, amit nem csak az orvos, de a hétköznapok betege is 
tapasztal. Vagyis nem az, amit hirdetnek, hanem ami van. S főleg nagy hiba, hogy a 
felelősséget megpróbálják az egészségügyben dolgozókra hárítani. 

A struktúra átalakítására és egyebekre hivatkozva meglépett ágyleépítések és a 
legkülönfélébb pénzügyi manőverek bár ésszerűsítés címén jelentették be őket, a rendszer 
szétzúzásához vezettek. Az ésszerűséget politikai és lobbyérdekek írták felül. Mára a káosz 
teljes. A kórházak fuldokolnak az adósságtól és az egész egészségügynek, miközben egyre 
több feladatot kap, reálértéken egyre csökkenő összegekből kell fenntartania magát. A benne 
dolgozók áldozata az, ami ma is megmenti, de mára a határok megnyíltak és az új generációk 
neveltetése is a liberalizmus önmegvalósítást hirdető elvei alapján történt. A kihaló 
generációval ellentétben nem fogják életüket áldozni egy kaotikus és tervezhetetlen jövőt 
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mutató rendszerben. Elhagyják az országot. Először éppen a legjobban képzettek s a 
leghasznosabb korban levők. 

Az egész rendszer piramisának alapjai is rengenek. A háziorvosoknak nemsokára több 
mint harmada nyugdíjkorhatár felett dolgozik, mert nem tehet mást. Nem mehet nyugdíjba 
egzisztenciális és utódlási okokból. 

Közben a politikát kiszolgáló média rendszeresen támadja az oly fontos orvosi 
presztízst, a gyógyítóban vetett bizalmat s fogalma sincs arról, hogy ezzel mennyire drágábbá 
teszi a gyógyítást. A kialakult szomorú helyzet okozta ismert okokból valóban szaporodó 
negatív jelenségeket lovagolják, de nem az okok oldaláról közelítve a kérdést. A 
bizalomgerjesztő áldozatos munka példái nem bírnak hírértékkel. 

Hogy hova jutottunk, azt az európai, sőt a visegrádi négyek átlagához viszonyított GDP 
béli ráfordítás mértéke és a lakosság által megélt átlagévek ezzel párhuzamos átlaga mutatja. 
Még a szomszédos visegrádi négyekét sem érjük el. Ennél cáfolhatatlanabb mérce pedig 
aligha létezik. 

 
4. Mi az egészségügy helyzete a világban? 

 
A globalizált világ és kiszolgálója a neoliberalizmus vénülő ideológiája a gyógyítást is 

lerántotta a piac világába. A profit mindennél fontosabb s ezt sokszor nem is titkolják. A 
humán erőforrás egészsége sokba kerül. Már az emberi nem szaporodása is gondot jelent. A 
világ lakosságának jelentős része terhet jelent csupán. Nem termel és nem is fogyaszt, vagyis 
a profitot egyik végén sem szolgálja. Az egészségügyet sokfelé érik méltatlan támadások. 

A technika közben rohamosan fejlődik és az, amit lehetővé tesz, egyre nagyobb 
ellentmondásba kerül a betegek sokfelé garantált jogaival és az államok csökkenő teherbíró 
képességével. Ennek az ellentétnek a feloldása egy világraszóló szemléletváltásért kiált. 

 
5. Mennyire van hatással reánk az, ami a világban történik? 

 
Sajnos minden, ami a világfaluban történik minket is érint. Mint Uniós tagállamot 

különösen, mert nem csak a spontán hatások, de kemény előírások is befolyásolnak. 1989 
után nem a sokat szenvedett kelet felzárkóztatása következett, hanem a piac megszerzése. Az 
esztelen profitéhség mindent maga alá gyűrt és a mi értékrendünk s azon belül az orvos és 
beteg számára legfontosabb értékek különösen és alapvetően sérültek. De itt kell megemlíteni 
a szabad határok biztosította elvándorlás lehetőségét is. Ma orvoshiány van. 

 
6. Hogy viszonyult ehhez a mindenkori magyar kormányzat? 

 
Nem az elvárt módon. Ha körültekintünk, azt láthatjuk, hogy nem minden ország 

fekszik le egyforma mértékben ezeknek a külső befolyásoknak. Hogy miért? Talán mert az 
ottani politikai osztályok nagyobb felelősséget éreznek, vagy kevéssé akarnak hasznot húznia 
jófiúságból? De sok más oka is lehet. 

 
7. Úgy tudom társszerzője a most megjelent Magyar Nemzetstratégia című kötetnek?  A 
jelenlegi válsághelyzetben az egészségügy zuhanórepüléséből van-e kivezető út? 

 
Igen. A szerkesztőbizottság megtisztelt ezzel a meghívással. Talán olvasták eddigi 

köteteimet, publicisztikámat.  
Magyarországnak nincs nemzetstratégiája, míg a környező országok valamennyien 

rendelkeznek ilyennel. Sőt! Itt mintha egy önpusztító stratégia elemeit szenvednénk meg. 
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A szomszédoknak rendszer-semlegesen mindenkor volt stratégiája. sajnos még ellenünk 
is. Mi is azért maradtunk meg, mert a vándorlások korától a Trianon utáni hihetetlen 
konszolidációig fellelhetők annak nyomai. Aztán Klebelsberg óta néma csend. 

Pedig mindennek az alapja egy új nemzetstratégia kialakítása, melynek egyik pillére 
éppen az egészségügy lehet. Ezért vállaltam örömmel a reám eső feladatot. 

A nemzet egészsége számos feltételtől függ s ezek közül csak egyik az egészségügy. 
Ezért a kivezető út csak egy értékrendeket, szemléletet megváltoztató úgynevezett 
paradigmaváltás lehet. Tudjuk jól, hogy nem mehetünk szembe a globalizációval, de az sem 
kötelező, hogy minden tekintetben mi legyünk annak legjobban alávetve. A jelen válság is 
igazolja, hogy a neoliberalizmus hanyatlása elkezdődött. Ez a globalizációt is átrendezi majd. 
Az önpusztító világrendnek ebben a formájában előbb-utóbb véget kell érnie. A kivezető út 
egy kis országnak csak az ügyes és az oldalvizeken történő hajózás lehet. Túl kell élni ezt a 
periódust. Ha nem ilyen irányba vezetnek minket, akkor katasztrofális következményekkel is 
számolhatunk. Összefogást igénylő generációs feladat előtt állunk. Ahhoz, hogy ezt 
megtehessük a mi hozzájárulásunk is szükséges, ami egy tudatos bölcs hozzáállást, a 
nehézségek átmeneti felvállalását jelenti. Türelmet igényel. Vagyis nélkülözhetetlen egy 
újjáépített egészséges nemzettudat. A neoliberalizmus által egyedüli önmegvalósításra nevelt 
és a közösségi szellemet nélkülöző nevelésben felnőtt, nemzeti tudatát vesztett anómiás tömeg 
erre nem képes. 

Ha megtörténik az a nagy értékrend váltás, ha képesek leszünk összefogni és közép, sőt 
hosszú távon is okos áldozatvállalással együttműködni, ha elfelejtjük megosztottságunkat, ha 
visszanyerjük bizalmunkat egymásban és vezetőinkben, akkor ismét megtörténhet egy magyar 
csoda.  

 
8. Mi a helye egy nemzet egészségében a pszichiátriának?    
 
Mint arról már beszéltünk, a nemzet egészsége tág fogalom és sok mindentől függő, sok 
mindent felölelő kérdés. A testi egészség mellett létezik lelki egészség is. Nos, a pszichiátria 
mindkettővel kapcsolatban van, mert foglalkozik a testi betegségnek is számító 
elmekórképekkel, de ezt az ágazatot terheli számos lelki betegség is.  
Egy olyan populációnak amelyik nagy terheket kell elviseljen, ahol az egészségi állapot 
romlóban van, sok olyan egyede is gyógyításra szorul, akik jó körülmények között az esetleg 
magukban hordozott pszichiátriai betegségüket képesek lennének egyensúlyban tartani. 
Emellett egy morálisan süllyedő társadalomban a személyiségzavaros egyedek száma is 
nagyobb lehet és bár ezek nem számítanak betegnek, mégis sokszor a pszichiátria számára 
jelentenek megoldhatatlan terheket.  
 

2011. december 10. 
 

Beszéd a Hippokratész emlékérem átadására 
 

Tisztelt Kollégák, tisztelt Vendégeink! 
 
Ismét elérkezett a hányatott sorsú Magyar Orvosi Kamara életében az elismerések 

átadásának pillanata, és ismét történelmi ráhatások nyomán bekövetkezett változás átélése 
közepette. 

Ismét, pontosabban még az eddiginél is fokozottabb mértékben szükségesek a 
példaképek. 

Zavaros érdekek mentén, évtizedeken át széthúzásra ösztönzött orvostársadalmunk 
éppen a széthúzás miatt és saját presztízsét így ten-lábával is tiporva veszítette el a képességet 
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annak felismerésére, hogy milyen hatalmas potenciális ereje van és nem tudta érvényesíteni 
azt. Pedig volt idő, amikor jogosan és minden szégyenkezés nélkül lehetett volna követelni, 
mert az, amit az elmúlt években nem kapott meg az orvos s rajta keresztül a beteg, mára már 
nyilvánvalóvá vált, hogy jórészt adva volt. Csakhogy másoknak adva. Olyanoknak, akik 
érdemtelenek voltak erre, olyan célokra, amelyek nem a nemzet előrelépését szolgálták, és ki 
tudja még mi mindenre, amiről soha nem fogunk tudomást szerezni. De mi nem tudtunk olyan 
eredményesek lenni, mint amilyen erősek voltunk valójában. 

Aztán mára eljutottunk oda, hogy kezdjük felismerni erőnket, a végső kétségbeesés kezd 
valamennyire talán összekovácsolni is, eszközöket is kezdenek találni egyes csoportjaink, 
csak éppen az, amit most végre megkövetelnénk, nincs pillanatnyilag az ország birtokában. 

Reméljük átmenetileg, s reméljük most már minden oldalról átlátva a helyzetet, melynek 
csapdájában egy megmaradásáért küzdő nemzet, a megmaradását közvetlenül szolgálni képes 
egyik legfőbb eszközét, a gyógyítóknak és a gyógyítás feltételeinek egymástól 
elválaszthatatlan rendszerét képes lesz valódi értékén megbecsülni. Először legalább jól 
látható és hallható szándékában, stratégiájának tengelyébe állítva s aztán a remélt, nem túl 
soká bekövetkező emelkedés pályájára állva, kézzelfoghatóan is. Mert a megmaradáshoz 
nélkülözhetetlen hozzájárulásunk is csak akkor lehet hatékony és eredményes, ha ez majd így 
történik. 

Tudjuk, hogy amit elvárunk, ma még a szükséges mértékben nem elérhető, vagyis: még 
nincs, de azt is tudnia kell azoknak, akik felelősek egy hatékony magyar egészségügy a 
magyar jövő számára történő átmentésében, hogy ennek a megtaposott orvostársadalomnak a 
bizalma is olyan: ami már nincs. Tragikus ebben az, hogy a bizalmat nem azok játszották el, 
akik ma felelnek értünk, de nyers és letagadhatatlan valóság az is, hogy nekik kell azt 
újjáépíteni. Semmiben sem különbözik ez az élet más területeitől. Tehát már nem a 
hátramutogatás a feladat, hanem a lehető legátgondoltabb és a prioritások legésszerűbb 
felismerését sem nélkülöző építő munka. 

Ehhez nagy segítséget nyújthat az az orvosi elit, amelynek ma néhány tagja a Magyar 
Orvosi Kamara elismerésében részesül. Személyes munkájával is, de elsősorban példájával, 
mely a bizalom visszanyerésének legfőbb útját, a magyar orvosi presztízs helyreállítását segíti 
elő. 

Kitüntetettjeink élete és munkásságuk nem csak a morális válságból való talpra álláshoz, 
az orvos becsületének helyreállításához fontos, de elanyagiasodott világunk aktorait 
figyelmeztetnünk kell, hogy anyagi erőt is jelent. Mert éppen saját érdekükben is tanulják meg 
végre azt az alapigazságot, hogy nincsen olcsóbb gyógyszer, nincsen olcsóbb gyógymód, mint 
a betegek orvosaikba vetett bizodalma.  

 
Ezért mondok köszönetet minden most Hippokratész emlékéremmel kitüntetettünknek a 

Magyar Orvosi Kamara elnöksége, a Hippokratész Bizottság és az egész tagság nevében. 
     

Szász István T. a Hippokratész Kuratórium elnöke 
 

2012. február 29. 
 

Miért van szükség az erdélyi orvosok világtalálkozójára? 
 

Ha csak magamat kérdezgetném, fel sem merülhetne ez a kérdés, hiszen a MOGYE (akkor 
éppen IMF) egy olyan régi évfolyamának vagyok végzőse, pontosabban voltam és maradtam 
(!) tagja, amelyik számára a szinte évente megrendezett találkozások lelki szükségletté váltak. 
Újra és újra találkozva merítettünk erőt egymásból. Először a diktatúra megpróbáltatásainak 
elviselésére, a családfenntartás és a körülmények sújtotta szakmai munka gondjainak 
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feldolgozására, utóbb a korosodás során a szép új világ okozta csalódások lelki és 
természetesen az öregedéssel járó testi bajok megbeszélésére vagy lehetőség szerinti 
megoldására. Beszéljek egyszerűbben: bár soraink közben egyre fogytak, szükségünk volt s 
van is egymásra. Úgy éreztük, hogy minden örömünket és minden bánatunkat ezeknek az 
ifjúkori barátságoknak az asztalára tudjuk legszívesebben elhelyezni. 

Történt ez annak ellenére, hogy az együtt töltött évek során a rendszer mindent 
elkövetett, hogy a szó értéket rejtő érelmében ne válhassunk közösséggé. De nem sikerült 
nekik. 

Nagyszerű tanáraink minden nehézség ellenére közvetített példája és a kor maga – mely 
spontán vívta ki minden értelmes ember ellenkezését – nevelt minket, és bár nem vagyunk 
egyformák, mégis ahogy az idő telt egyre inkább rájöttünk arra, hogy olyan közös vonásaink 
vannak, amelyek legyőzhetetlen erővel igénylik a találkozások melegét. Mi több, kis 
közösségünk még a mindenhol fellelhető – így közöttünk is előfordult – gyarlóságok 
feldolgozását is sokkalta kevesebb traumával, és sokkal több megbocsátó és bölcs szeretettel,  
megértéssel oldotta meg, mint a társadalom egésze. 

A találkozás szükségességét tovább indokolja alma materünk végzettjeinek rendkívüli 
szétszórattatása is. Ez nem csak örökké igényelt és régi élő kapcsolatokat metszett ketté, de 
arra is alkalmat adott, hogy sokféleképpen megmérettessünk. Ez egyben azzal az előnnyel is 
jár, hogy mint élő közösség, ennek sikereiből, gondjaiból, tapasztalataiból is erőt 
meríthessünk. 

Hírek szerint a fiatalabb évfolyamok már nem annyira összetartók. Természetesen ezt az 
új idők új szelei mellett az alma mater megosztása is befolyásolhatta. De az is lehet, hogy a 
küzdelem sűrűjében élő fiatalabbakról kevesebb hírt kapunk. 

Mindent összevetve azonban – az eddig megrendezett két találkozó tapasztalatait is 
értékelve – úgy hiszem mindenki számára hasznos lelki táplálékot, nélkülözhetetlen baráti 
meleget, váratlan nagy találkozásokat, régi és új problémák újra vagy átértékelését és még 
nagyon sok minden más lehetőséget magába rejtő alkalom lehet egy újabb, ha sikerül még 
bővebb találkozás.  

Arra is felhívnám a figyelmet, hogy nehezen megrendezhető évfolyam találkozókat is 
képes pótolni, mert a nagyobb közösség együttléte mellett egy-egy közös ebéd vagy vacsora 
erejéig a kisebb közösségek is összeülhetnek. Ezt velünk idejében közölve, segíthetünk 
megszervezésében. A főváros és így a feltehetően több rokon meg ismerős közelsége a 
szállásgondokon is segíthet és a készen „tálalt” program, az önellátás lehetősége is lényegesen 
olcsóbbá teszi a kiruccanást, ami két (vagy több) sebességes világunkban s főleg a nyugdíjas 
kollégák esetébe nem elhanyagolható. 

A legutóbbi alkalommal nagy élmény volt látni a nagy sátor ponyvája alatt ülő tömeget, 
ahol a sok száz kolléga és hozzátartozó mellé betódult a nagyközönség is, és másfél ezer 
ember hallgatta előadóinkat. 

A találkozó ezúttal új helyszínen kerül megrendezésre, de a régi közelében. Az 
Erdélyország az én hazám fesztiválon belül fontos szerepet kap és a csatolt programok is 
figyelembe fogják venni, hogy a közönség kihasználhassa a lehetőségeket és ne legyenek 
habozásra okot adó átfedések. A program is egy új, átgondolt koncepció mentén készül. 

Nem tisztem az egyéb részletek taglalása, azokat az elektronikus oldalakon mind 
megtalálják. A címek összegyűjtése után személyre szóló leveleket is küldünk, s abban is 
foglalkozunk a részletekkel. A kérésünk azonban az, hogy már e perctől kezdve a feltüntetett 
e-mail fióknak küldjék el minél több kolléga címét, ha lehet elektronikus címét, s őket is 
kérjék fel további címek felkutatására és átküldésére, központi nyilvántartásunk számára. Ezt 
nem szolgáltatjuk ki senkinek, de alkalmas lesz arra, hogy szükség esetén újabb találkozók, 
vagy mindnyájunkat érintő események kapcsán hírt juttassunk el egy olyan élő közösséghez, 
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melynek sok tagja ismeri egymást, de még többen nem, s ennek ellenére egy családhoz 
tartoznak. 

Szervezzünk tehát együtt. Vegyen részt benne mindenki és alkossunk élő láncot az 
általunk belakott nagyvilág körül.  

 
 A régi erdélyi szeretettel várunk mindenkit „haza” Verőcére az egységünk jelképévé 

vált templom köré.  
 

2012. június 9. 
 

Az Erdélyi Orvosok Világtalálkozójának megnyitóbeszéde (2012) 
 

Kedves Barátaim, Kollégák, hozzátartozók és érdeklődők! 
 
Apor Péter írt a maga idejében a Metamorphosis Transilvaniae jelenségéről, mikoron a 

fejedelmi Erdélyt a gubernátorok kora váltotta ama sokat vitatott Leopold diploma nyomán. 
Akkoriban a „nájmódi” megszokása, megszoktatása, elfogadása, elfogadtatása volt a kérdés. 
De volt része Erdélynek metamorphosisokban előtte s utána még sokszor. Mondhatni egész 
története a metamorphosisok sora. Többnyire hátrányára s csak néha előnyére. 

Mert bizony metamorphosist kellett végrehajtani a ki tudja valóban hányadik 
honfoglalás után, s ismét az Árpádok vérvonalának megszakadtával is, majd más sorsa volt 
Erdélynek a Hunyadiak korában, s megint másik, ezúttal nagy változás köszöntött reá a három 
részre szakított ország korának beálltával. Akkor megmaradt kis Magyarországnak, s 
mentette, ami menthető, főleg a nyelvet és kultúrát, de a hírnevet is, az országimázst, hiszen a 
tündérkert és a vallásszabadság országocskája ismertebb volt az akkori Európában, mint 
manapság a román tartomány Transilvania, Drakula vélt birtoka. 

S jöttek még újabb változások az 1867-es Unióig, amikor önállóságát biztosító 
intézményeit boldogan helyezte az anyaország kebelére. 

Csakhogy a világ érdekei mást kívántak, s tán az akkori anyaország is elrontott valamit. 
És jött Trianon, a legnagyobb metamorphosis. Az európai Erdély beilleszkedése ezúttal 

az ortodox törésvonalon túli bizantín módiba. 
Ez az új világ aztán a még újabb átmeneti változásokat követően a kommunizmus nagy, 

mindent átalakító lendületébe sodródott, s ez ötvöződött a hozzá sokmindenben hasonló 
bizantín xenofóbia őrületével, - zavaros, de most is egyértelműen a homogenizáció irányába 
mutató szándékká.  

Az Erdélyben mindég otthonmaradó értelmiség, a kintről tudást hazahordó peregrinusok 
kora ekkor fordul visszájára. Mert „nem lehet”, mondotta Makkai Sándor, s bár Reményik 
„lehet mert kell”-je is elhangzott, de közben lejárt az önzetlenek és áldozatkészek, meg 
mártírok évadja, s ránk köszöntött a liberalizmus formálta értékrend, a valósítsd meg 
önmagad kora. Így egyszerűen, hétköznapi valóságként s nem a bűn köntösében. 

A minden rendszerben permanens, durva romániai homogenizáció nyomása és a kor 
liberális gondolatvilága aztán együtt fémjelezték a kivándorlás által megvalósuló 
szétszórattatás évtizedeit. Az etnikai tisztogatás legármányosabb és sokszínű taszítása és a 
csalóka fogyasztói világ vonzása együtt hatott. A többi már szerencse és hazulról hozott 
szívósság dolga volt. 

Románia tehát, akár a többi trianoni utódgazda, bekötött szemmel rohan a demográfiai 
katasztrófába, s nem látja, hogy a homogenizációs sikerekkel csak eltakarja saját vesztének 
biztos perspektíváját. Pedig együtt talán még mehetnénk valamire. A „szégyenkaloda” egyre 
jobban kirajzolódó kis országai együtt, csakis együtt, talán még tehetnének valamit a 
fennmaradásért, s ez akár Európa megmenekülését is jelenthetné. 
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Jelek szerint azonban sem ama bizantín, sem pedig eme nyugati világ nem akar tovább 
látni a saját pillanatnyi érdekét jelképező orránál. 

Ebbe a helyzetbe ágyazódik bele az utóbbi évtizedek során lezajlott szétszóródásunk 
története is. 

                                                                 * 
Harmadszor próbáltuk összegyűjteni azt a keresztaljat, amelyet az erdélyi magyar 

orvosok szerteszórt, de lélekben reményeim szerint még létező közössége alkot. 
Keresztalj ez, mert lelki zarándoklatra kel minden reggel, s miközben a világ megannyi 

táján végzi munkáját, éli gondokkal s néha örömökkel teli életét, gondolata visszaröppen a 
Kárpát-karéj kettősségében: védelmében és szorításában,- a megmaradásért küzdő kisebbik 
hazába. 

De kettősség jellemzi sorsát azért is, mert a gyógyítóknak ez a különös – és mi tudjuk 
igazán mennyi értéket hordozó, szertehordozó, mondhatnám tékozló – társasága keresztalj és 
kereszthordó is egyben. Ugyanis bárhol voltak vagy vannak a világban, valójában az Isten 
képmására teremtett embert szolgálták, szolgálják, de mégis valaha mindegyikükben világított 
vagy – ha nem hagyták – pislákolt a remény, hogy munkájukkal majd az övéiket 
szolgálhatják. Sokuk számára hiába. S ez egyáltalán nem bűnös xenofób remény volt, sőt 
inkább a kötelesség bennük valaha elplántált, vagy tán éppenséggel genetikailag kódolt 
csírája. Az őket kitaszító – valóban xenofób világ – kevesektől kaphatott többet, mint éppen a 
romániai magyar orvosoktól, akik közül sokan olyan helyeken szolgálták őket, ahol sajátjaik 
erre nem voltak képesek. Különös fintora a sorsnak, hogy az anyaországba távozottak 
többsége is az itteni lehetőségek közül a nehezét vállalta vagy kapta. 

A történelem ezeknek a ma még élő generációinknak más sorsot szánt, küzdelmesebbet, 
s mégis elmondhatjuk, hogy sikerült helytállniuk. Nem volt könnyű és szerte a világban ott 
domborulnak az ezt igazoló sírhantok is. Azok az emberek azonban, akiknek szolgálatában 
közülünk annyian idegenben pihentek el, fejet hajtanak e sírhantok láttán. 

Túl szépnek s patetikusnak tűnhet talán ez a megállapítás, mégis ha leltárt készítünk az 
általunk ismert eltávozott s Isten kegyelméből még élő, az itt megjelenni nem tudó vagy az itt 
megjelent szerencsés kollégákról, el kell ismernünk, hogy igen komoly valóságalapja van az 
irántuk érzett megbecsülésnek. 

Kevés kivételtől eltekintve ez a társaság – a mostani definíciónk szerint – a MOGYE 
neveltjeiből került ki. Az a kevés kivétel – aki más egyetemeken végzett – is szorosan 
kapcsolódik a többiekhez szenvedésben, sikerben egyaránt.  

Az első sorok már jórészt eltávoztak, de még vannak élő tanúk a hőskorból. Sokan 
emlékeznek még arra az időszakra is, amikor áldozattá lettünk s tovább hullámzott a minket 
felnevelő intézet sorsa rossz és még rosszabb között, mind a mai napig. Erről ma a 
leghitelesebb tanú fog beszámolni nekünk. 

De a „sok jó” mellett ne takargassuk a rosszat sem. Nem ünneprontás ez, hanem 
szembenézés a valósággal. Éppen a napokban volt alkalmam egy kiterjedt blogvitát átnézni, s 
ott olvastam a következőket, egy az erdélyiekről – saját bevallása ellenére – általánosító 
véleményt mondó értelmiségi bloggertől: „Önző, erőszakos, akarnok, mindent kihasználó 
embereknek ismertem meg azokat, akikkel én találkoztam. Nem általánosítok, de 
mindenesetre fenntartással vagyok irántuk.” 

Az utóbbi 35 évben hosszasan volt alkalmam a kérdéssel foglalkozni. Valóban akadt 
olyan eset is, amikor pirulnom kellett, de ez igencsak ritka volt az ellenkezőjéhez mérten. Az 
anyaország közege, ahol ezek a vélemények előfordultak, nem volt képes felismerni a 
kétszeres teljesítményre kényszerítő környezetből érkezett igyekezetének valódi 
magyarázatát. Minden erőfeszítése, minden sikere tűnhetett törtetésnek, mindent 
kihasználásnak. Pedig egészen másról volt szó és ezt éppen a nyugatabbra távozottak esetében 
láthattuk. Ott ez nem volt annyira feltűnő, s ha igen, láss csodát, hasonló véleménnyel voltak 
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az anyaországi magyarról is, aki hozzájuk viszonyítva, szintén nagyobb nyomás alól érkezve, 
nagyobbat teljesített. 

Így néz ki a felületes, rosszhiszemű véleményalkotás, mely sok fájdalmat okozott 
sorainkban is. De nem meghátrálást. És ez a lényeg. 

Az a nemzettudat, az a munkamorál, az az elkötelezettség szakma és közösség iránt, 
bizony jó kovásznak bizonyulna ma is itt. 

Az idők azonban változnak. 
Az elvándorló orvos távolabbra tekint. Pedig ma már – erdélyi szóval – nagyon jól 

fogna errefelé is. Csakhogy az új idők új gondolkodásmódja másként munkál új s egyre újabb 
korosztályokban. És nincsen már jogunk ítélkezni afelett, hogy ez helyes, avagy nem, s ha 
igen, akkor mettől-meddig. 

A szétszóródott erdélyi magyar orvosok néhány ezres csoportjának életútja, megítélése, 
megbecsülése vagy rosszhiszemű félremagyarázása csak az egyik, de igen szemléletes, 
példája a fogyó erdélyi magyarság sorsának. 

Ezt áttekintve sok hasznos következtetés vonható le és talán még kidolgozható olyan 
gyakorlatban megvalósítható elmélet, amely a Kárpát-medencei magyarságnak a 
megmaradást egyedül biztosítani képes egysége irányába hat. 

Ezért kell időnként összegyűlnünk, s ha egy-egy generációban fogy az erő s ő maga is 
fogy, az utána következők is össze kellene dugják fejüket a kollektív bölcsesség erejének 
reményében. 

Nem könnyű ez, s ezt éppen a szervező munka során tapasztalhattuk. Hiszen az összesen 
ezret is meghaladó cím begyűjtése hatalmas ellenállásba ütközött. Elsősorban a passzivitás, a 
legkisebb cselekvést is másokra hárítás akadályába, de a megváltozott „szép új világ” 
bizalmatlansága is nagy akadály volt. Hajdan hátukat egymásnak vető magyarok ma már nem 
mernek egy címet, egy telefonszámot egymásra bízni? Hiába van, aki vállalja az erőfeszítést, 
az összeterelés szép feladatát, ha a bizalmatlanság jegyében még a kapcsolattartás is 
ellehetetlenül.  

Cím, lakhely nélküli emberekké váltunk? 
Ez is a hazátlanná válás egy formája lenne? 
Önként akarnánk bozgorrá válni? 
Amíg lehetséges, fogjuk egymás kezét, s próbáljuk meg mi kidolgozni és megmutatni az 

egységes magyar gondolkodás módozatait és lehetőségeit. 
Közülünk sokan vannak, akik még napi munkájukkal tudják építeni a magyarságot és az 

erdélyi gondolat példájával állni a halványodó összmagyar gondolat újjáépítéséhez. Mások, az 
idősebbek, tapasztalatukat és megbecsült életpályájuk tekintélyének súlyát állíthatják 
szolgálatba. 

Mindent el kell követnünk, hogy ilyen és hasonló alkalmakat szervezzünk, de a 
mindennapok tevékenysége során is gondoljunk arra, hogy az összetartozás érzésének ápolása 
nélkül úgy süllyedünk el a népek tengerében, hogy nem csak önmagunk tűnünk el, de az 
emberiség számára is értéket jelentő kultúrkörünk is, az ehhez szervesen tartozó 
szomszédokkal együtt.  

Minden minket erodáló, az etnikai tisztogatás bármely módszerével homogenizáló 
utódállam, akkor, amikor a költő által látomásosan leírt sírt ássa nekünk, saját sírját is ássa. 
Kötelességünk tehát a lehetetlent is megkísértve megpróbálni, hogy eljuttassuk süket füleikbe 
az üzenetet, - mely szerint, ha valamikor könnytelen szemekkel remélnek állni az 
elsüllyeszteni oly régen vágyott nemzet sírja mellett, abban majd felismerhetik – rövid időn 
belül bekövetkező – saját sorsukat is. 

 
Az utóbbi hetek hírei ismét metamorphosisról számolnak be a román Erdély-

politikában, kisebbségpolitikában. Az otthon maradottak felé tekintünk nap, mint nap és 
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figyeljük, hogy valóban gyökeres fordulatról van szó, vagy a belpolitika átmeneti játékáról? 
Még gyakorlott szemeink is nehezen ismerik ki ezt a bizantín politikai játszmát. A szomorú, 
hogy mint sajnos megtapasztalhattuk, Európa nem foglalkozik ilyen gondjainkkal, Európa 
nem véd meg. A magyarság „Európaszerelme” viszonzatlan szerelem maradt egész 
történelme folyamán. És ezt jól tudja a román politika is. A szlovák teszt is birtokukban van 
már. 

Kedves Barátaim! 
Orvosok gyűltünk ma itt össze hozzátartozóinkkal s remény szerint baráti körükkel és 

érdeklődőkkel együtt is. Magyarok. Értelmiségiek. Gondolkodó és gondokat hordozó 
emberek. 

Legyen ez az alkalom is az értelmiség felelősségének egyik ébresztője, ami egyáltalán 
nem zárja ki az újratalálkozás örömét, sőt általa még erősebbé válik. 

Találkoznunk szükséges, amíg csak él bennünk a lélek, találkozni és átadni egymásnak 
ez erőt ahhoz az örök feladathoz, amelyet az annyi metamorphosison átment szülőföld plántált 
belénk s melyhez az igazságunkat legjobban ismerő Teremtő is erőt adott és ad, küzdelmes 
életünk legvégső állomásáig. 

Itt ezen a fórumon is megismétlem a legfontosabbat: Merjünk magyarok lenni, merjünk 
erdélyiek lenni, merjünk megmaradni önmagunknak, s így szolgálni az összmagyar 
megmaradást, az európai megmaradást.  

Kívánom, hogy mindenki lélekben megerősödve térjen haza e találkozó után és próbálja 
elvinni azt az üzenetet, hogy szükség van ezekre a találkozásokra most és a jövőben is, hogy 
érdemes támogatni ennek kísérletét, ha kell egy kis erőfeszítés árán is. 

Akkor talán legközelebb többen leszünk, és sokszoros erővel járulhatunk hozzá a 
felelősségünknek megfelelő feladat sikeréhez. 

 
Érezzétek jól magatokat. 

 
2012. november 21. 

 
Beszéd a Hippokratész emlékérmek átadására 

 
Tisztelt Kollégák! 

 
Ha szertenézünk a világban és valós információkat is begyűjthetünk, azt tapasztalhatjuk, 

hogy az egészségügy helyzetével majdnem mindenütt elégedetlenek. Olyan országokban is 
hallani már a panaszt, amelyeknek ellátórendszerei, a benne dolgozók s az ellátottak 
szempontjából is irigylésre méltóak voltak s számunkra ma is azok. Valami megmozdult, 
valami elkezdett lefelé nivellálni? 

Mindez egyes esetekben innen nézve nevetségesnek tűnik az ott tapasztalt ma is irigyelt 
helyzet ismeretében, de van ahonnan még minket is irigyelnek. S mégis a nagy világtrend, 
anélkül, hogy a gyakran felbukkanó összeesküvés elméleteket elfogadnánk, mindenhol inkább 
elvenni óhajtana az egészségügytől. Erre talán az is késztetheti, hogy igen vonzó, nagy 
falatról van szó?  

Elvennének költségvetési szinteken, s a profitorientált egészségipar gazdái elvennének 
indirekte az áraikkal és lobbytevékenységükkel. 

Mit remélhet hát ez az ágazat s a benne dolgozók, kiknek a többsége talán még ma is 
hivatásérzésből választja ezt a pályát? 

Sorsunk az egymásra licitáló és mutogató pártpolitikáktól függetlenül is elsősorban a 
nagy világtrendektől függ, bár lokális küzdelmeink rövidtávon is járhatnak eredménnyel. 
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E küzdelmek egyik hajtóerejének kell lennie a kamarai munkának, mely a magyar 
népesség érdekeit, a jó munkához szükséges orvosérdekek bölcs képviseletén keresztül tudja 
szolgálni, megtalálván azt az egyensúlyt, mely adott helyen és időpontban, adott hazai és 
nemzetközi gazdasági környezetben, az ésszerűség határain belül megvalósítható. 

Folyik hát a küzdelem, a folytonos vita és tárgyalás. Hol szeretnek minket, hol meg 
nem.  

De vannak, akik ennek a hálátlannak tűnő feladatnak elkötelezettjei és sok 
aprómunkával, áldozatvállalással veszik ki részüket ebből s közben példát mutatnak a 
szakmai tevékenység nehéz frontján is. Dolgoznak, tesznek, szolgálnak és nem kérnek 
semmit, csak annyit, hogy álljunk mögöttük, mint megannyi felkiáltójel. Értünk vállalnak 
önkéntes, békés, de határozott frontszolgálatot.    

Az immáron hagyománnyá vált  kamarai szokás szerint, Országos Küldöttgyűlésünk 
előtt most közülük köszöntünk négyet, s nekik köszönjük meg azt amit értünk tettek. Rajtuk 
keresztül azonban még számos más kollégánknak is. 

A Magyar Orvosi Kamara Hippokratész Emlékérem Kuratóriuma az idén tehát négy 
kollégát tisztelhet meg kamaránk e magas kitüntetésével. 

Hallgassák meg egyenként a róluk szóló rövid laudációkat, és köszöntsék majd őket 
tapsukkal is. 

 
          Szász István Tas 
      A Hippokratész Kuratórium elnöke 
 
 

III. 
 

A főhatalmat szolgáló egészségpolitikai döntnökök árnyékában, 
 

avagy a véleménykérés látszatának pillanatai 
 

 
2008. február 25. 

 
A FAKOOSZ, Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének 

rövid véleménye a nagy értékű beavatkozásokat igénylő kezelések 
finanszírozásának kérdéseiről 

 
Mielőtt érdemben hozzászólnánk a konkrét kérdéshez, megjegyezzük, hogy azok a biztosítók, 
amelyek igen olcsón és örökáron jutnak hozzá Magyarország lakosságának ehhez a járulék és 
adóforintokból összegyűlt és folyton újratermelődő vagyonához, mint profitforráshoz, 
elvárható lenne, hogy – amint az a biztosítói ágazatban szokásos – a vele járó kockázatokat is 
felvállalják, és ne eleve azzal induljon a vásár, hogy elkezdjük azok eltakarítását a profit 
útjából. 
 
Az alapellátás csupán, mint a beteg „felelős gazdája” tud hozzászólni a nagy értékű ellátások 
kérdéséhez. Elsősorban tehát nem a pénzügyi megoldások módozatairól beszélünk. 
- Mindenekelőtt arra figyelmeztethetjük a tervezet kidolgozóit, hogy ha biztosítják az 
alapellátás működésének elvárható feltételeit, akkor jóval kevesebb beteg jut el az ilyen 
megoldásokat igénylő stádiumba. A hasonló esetek jelentős részét képezik az elhanyagolt, 
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későn diagnosztizált betegek. Ennek pedig melegágya az orvos nélkül, helyettesítéssel, illetve 
a folyton változó háziorvosokkal működő praxis. 
- Felhívjuk a figyelmét az erre – külföldi példák alapján – érzékenynek nem nevezhető, 
majdani biztosítóknak, hogy a megelőzés támogatása nagymértékben tehermentesíthet az 
ilyen nem kívánt kiadások alól, ugyanakkor félő, hogy ha ezeket az egérutakat megnyitjuk, 
bizonyos esetekben olcsóbb lesz számukra erre terelni a beteget, a hosszadalmas és így 
egészükben esetleg mégis drágább kezelések helyett. 
- Másrészt ez is tárcaközi probléma, mert az általános kultúrszínvonal meghatározó 
jelentőségű, és semmiféle egészségnevelés nem lehet eredményes egy megfelelő iskolai alap 
nélkül. Ugyancsak a kérdés sokoldalúságát bizonyítja az is, hogy az életmód, és az ezzel nem 
egybemosható életszínvonal is egészségügyön kívül eső, de esetünkben meghatározó gond. 
- A másik, a pénzügyi megoldás szempontját is vizsgálva, nagyon üdvös lenne, ha a már 
elhatározottnak tűnő program, nem maradék, vagy mereven meghatározott összegekkel 
indulna, hanem az utóbbi évek kiadásait – némi rászámítással – figyelembe véve lenne képes 
az említett két forrásból biztosítani és kiegyenlíteni az ellátást. 
- Javasoljuk, hogy a választott megoldás legyen karbantartható és vegye figyelembe az 
egészségi állapot további romlásának sajnos fenyegető lehetőségét. Az elszegényedés és 
egyéb külső körülmények romlása, a társadalom tartásának megroggyanása, kívülről erősen 
begyűrűző rontó körülmények stb. mind arra mutatnak, hogy a kiadások növekedésére lehet 
számítani. 
- A jól működő alapellátás éppen ezek ellensúlyozásának egyik, de nem mindenható eszköze. 
 

A FAKOOSZ AOOSZ elnöksége nevében 
 

2008. március 30. 
 

A FAKOOSZ, Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége 
állásfoglalása a magyar egészségügyet érintő 

súlyos válsághelyzetben 
 
Ezúton hívjuk fel az ország civil és szakmai közvéleményének figyelmét, hogy az 
egészségügyben és különösen az alapellátásban (háziorvoslásban) súlyos, az ország 
lakosságának elsődleges ellátását fenyegető válsághelyzet alakult ki. 

Ebben az állampolgárok alkotmányos jogát szolgáló egészségügyi ellátási szegmensben 
pártpolitikai csatározások közben sorozatos parlamenti, kormányzati és ágazati mulasztások, 
történtek, nem felmérve mindezek várható következményeit.  

Az alapellátás egészségügyi dolgozói – hivatásuk minden eszközével – becsülettel álltak 
helyt mindeddig, remélve a reformfolyamatok jövőbeni pozitív eredményeit, azonban csak 
további anyagi ellehetetlenülést és felesleges adminisztratív terheket jelentő, a szakmai 
munkának ártó, hivatástudatukban őket sértő, az ágazatot megosztó, illetéktelen érdekeket 
sejtető tapasztalatokat élhettek meg. Ennek legcáfolhatatlanabb bizonyítéka az alapellátás 
orvosainak magas átlagéletkora, az üres körzetek, az egykor irigyelt ágazat vonzásának 
semmivé válása. A kapkodó, megfontolatlan reformpolitika mára zsákutcába jutott. A 
koherens stratégia és elfogadható programok hiányában kialakult vezetési válság pedig tovább 
rontja a helyzetet. 

A FAKOOSZ felhívja az Országgyűlésben mandátummal rendelkező képviselőket, 
hogy felelősségük teljes tudatában sürgős tárgysorozatba vétellel, konstruktív 
együttműködéssel haladéktalanul gondoskodjanak az állampolgárok – választópolgáraik – 
alkotmányos joga védelmében az egészségügyet konszolidáló törvények meghozataláról, 
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illetve korrigálásáról, a 2008. évi állami költségvetés módosításáról, az egészségügyet érintő 
csőd és összeomlás elkerülése érdekében. 

Sürgősen rendezzék az egészségügyi tárcát érintő vezetési válságot is, a valódi 
kárelhárítás mihamarabbi megkezdése céljából! 
 
A FAKOOSZ kész segíteni a válsághelyzet kezelésének szakmai kérdéseiben, és amennyiben 
értelmét látja, a gyors megoldás reményében tagjaitól is türelmet kér. 
 
                      A FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének Elnöksége nevében 
 
Mende, 2008. március. 30. 

 
2008. április 22. 

 
A FAKOOSZ, Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége 

rövid álláspontja a biztosítási rendszer jövőjéről 
 

Meghívásukra szövetségünk már 2007 májusában résztvett a biztosítási rendszerről szóló 
megbeszéléseken. Az ismert történet során véleményünk sajnos nem érvényesülhetett, s talán 
ez is része a jelen helyzet kialakulásának. Pedig Orosz Éva akkor elhangzott ellenérveit a 
jelenlevők közül senki sem cáfolta. A volt holland egészségügyi miniszterrel folytatott 
tárgyalás is arról győzött meg, hogy a szolidaritás elvű egységes és a magántőkét e területre 
nem befogadó biztosító mellett kell maradnunk. Álláspontunk azóta sem változott. 

Ebből következik, hogy a később kialakított modell, mely nehezen követhető és 
ellenőrizhető módon ötvözi a többségi állami és kisebbségi befektetői részvételt, számunkra 
nem elfogadható. A magántőkét, mint a biztosító tulajdonosát, semmilyen arányban vagy 
formában sem tudjuk elképzelni. 

A tőke egészségügyben történő megjelenését véleményünk szerint csak a kereslet által 
szabályozott kiegészítő biztosítóknál, illetve a szolgáltatások terén lehet megengedni. 

A jelenleg megszavazott modell várható veszteségeinél kisebb ráfordítással 
kifizetőhelyből valódi biztosítóvá alakítandó OEP a számunkra igazán vonzó megoldás. 
Ennek vonatkozásában is helyes lenne garanciákat beépíteni, hogy a továbbiakban a 
mostanihoz hasonló magánosítási próbálkozások ne történhessenek. 

 
       Tisztelettel: Szász István T. elnök 
 

2008. július 23. 
 

Hozzászólás felkérésre  
az egészségügyi pályázatok kérdésében 

 
Tisztelt Lóska Anikó! 

 
Csak röviden tudok reflektálni az anyagra. Köszönettel vettem és sietve átnéztem azt. 

Magam elsősorban az alapellátás szempontjából nézem a kérdést, de minden összefügg 
mindennel és ezért általánosságban is igaz, amit leírok. Természetesen el lehet vetni 
álláspontomat, illetve az adott helyzetben szükséges mindent felhasználni amit lehet s ami 
hasznos, de nem árt a nagy egészet is átlátni. 
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A pályázat meghirdetésénél először az ötlik szemünkbe, hogy nem a legfontosabb 
kérdésekkel foglalkozik. Bár a – valljuk be – reformnak nem nevezhető, inkább romboló és 
átgondolatlan beavatkozások nyomán kialakult áldatlan állapot a munkaerő mozgatása terén 
kaotikus helyzetet teremtett, az részben és kényszermegoldásokkal már kezd leülepedni. A 
java külföldre távozott, sokan nem ott dolgoznak, ahol kellene, a hagyományosan kialakult és 
teljesen alábecsült (felbecsülhetetlen értékű) orvos-beteg kapcsolatok romokban hevernek s 
ezzel a gyógyítás dehumanizálódása tovább folytatódott. Nem mellékes, hogy ez könyvelési 
tételekben ki nem mutatható gazdasági kárt is okozott. A nemzetközi hírű spontán kialakult 
iskolák, csapatok már csak emlékükben élnek.  

Ezek után erőltetettnek érzem a pályázatban felvezetett leginkább kifejtett ötletet a 
mobil teamek minden áron való szervezését. Valahogy úgy néz ki, mintha cifra tetőt akarnánk 
felhelyezni egy fel nem épült, vagy esetünkben inkább romos házra. Nem is lenne baj, ha ez a 
tető állagmegóvást jelentene, de nem erről van szó.  

Adva van egy elkölthető pénzösszeg, nem is jelentéktelen s erre irodaillatú, 
könyökvédős s egyben pazarló ötletek születnek. A pályázatokkal kapcsolatosan rengeteg 
pénz folyik el hiábavalóan, a pályázat lefolytatásának sokszor bizony tendenciózus 
oldalvizein, az ügyes közelállók irányába. 

Humán erőforrás dolgában az alapellátásban az ellátatlan körzetek, a túl nagy körzetek 
megosztása, a kiöregedőben levő háziorvosi réteg utánpótlása, az orvosi munkával történő 
mérhetetlen pazarlást kiváltó szakkáder kontraszelekció megállítása, és megfelelő 
felkészültségű és egészségügyi ismeretekkel is bíró adminisztratív személyzet biztosítása 
lenne fontos. A képzéstől a munkahelyen való elhelyezésig és annak finanszírozásáig. 

A háziorvos is szakorvos. Ennek ellenére a szakorvos hiányban ez fel sem soroltatik. 
Pedig alapvető fontossága van, ha valóban gazdaságossá akarják tenni az egészségügyet. 
Meglepő hiányosság ez. És nem esik szó a rezidensképzésről. Nagyságrendekkel fontosabb 
mint e mesterségesen létrehozott káosz, bombasztikus megoldásokkal történő rendezésének 
ígérete. Egyelőre ezeknek a mobil teameknek a gyakorlati alkalmazását nem látom jól 
beilleszthetőnek a mai egészségügy tevékenységébe, s főleg azért, mert ha sikerül is, a pénz 
elfogytával az egész hamvába hull. Sehol sincs biztosíték a továbbfinanszírozásra. Ezért 
kellene a pénzt maradandó és folyamatos hasznot hajtó megoldások, hiátusok terén 
felhasználni. Egy újabb külföldi modell erőltetett hazai alkalmazása, csak azért, hogy a 
felszabadult (elűzött, szétvert) munkaerő valamit csináljon?  

Az olcsó és az egészségügyet is olcsóbbá tevő, valamint hatékony alapellátást, 
elsősorban a letelepült szakorvosi rendszer és a szakorvosi praxisjog biztosítása nyomán 
kialakuló tartós együttműködés,  a spontán team munka, az adott terület betegeit hosszú távon 
ismerő csapatok kialakulása segítené. Ezt kellene támogatni. Ez lenne gazdaságos, ez lehetne 
a pénzek felhasználásának egyik gyakorlatias területe. 

Ideiglenes, tüzoltó megoldások mit sem érnek. Hosszú távú hatékony tervek és 
elképzelések pedig nem az íróasztalok mellett születnek. S nem ott, ahol a pénz jelentős részét 
felemészti maga az elköltés adminisztrálása, ellenőrzése, mi több az elköltés módjainak 
erőltetett kitalálása. 

Most egyelőre orvos kell oda ahol nincs, műszertámogatás kell ott ahonnan elvonták, 
amortizáció kell, szakkáderek kellenek, és mindehhez a pénzbe nem kerülő, de sok pénzt érő 
teljes szemléletváltás. 

És idő, ciklusokat átívelő munka, depolitizálás, a pénzre sandán leselkedők 
elhessegetése. 

 
Hogy ez a konkrét pályázat dolgában mit segít? Nem tudom biztosan. Próbálják minél 

ügyesebben megfogni a pénzt, s minél közelebb vinni a reális gondok megoldásához.  
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Ugyanakkor azt is tudom, hogy erre vajmi kevés a remény s, hogy a gyakorlati élet 
mellett érvelő álmodozás is íróasztal szagúvá válik, ha vastagabb könyökvédők akarnak mást. 

 
        Sikert kívánva: Szász István Tas 

 
2008. július 15. - augusztus 1. 

 
Vélemény a Biztonság és Partnerség:  

Feladatok az Egészségügyben című munkaanyaghoz 
 

Tisztelt Miniszter Úr! 
 

A FAKOOSZ - Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége örömmel vette felkérését, és 
elnökségünk áttekintette a: Biztonság és partnerség: feladatok az egészségügyben 2010-ig 
című anyagot. 

       I. 
Együttműködésünk részünkről a reménykedés jegyében kezdődött. A kollegiális hang 

sokkal alkalmasabb a nagy gondok megbeszélésére, az őszinteség pedig a bizalom 
helyreállítására. Ezért ez a bevezető is lehet, hogy szokatlan lesz, de előre leszögezzük, hogy 
azt változatlanul a fontos cél érdekében érzett felelősség hatja át, és mindenek fölött őszinte. 
Eddig is ennek szellemében jártunk el, de nem éreztünk kellő fogadókészséget. Ugyanakkor a 
szokásos egészségpolitikai és menedzserszemlélettől sokban eltérhet, hiszen szervezetünk 
nem kimondottan érdekképviselet, nem is szakszervezet és nem egyszerűen szakmai 
szervezet. A minket összetartó erő a tőlünk független nehéz helyzet ilyen hatásait megelőzően 
is a szakma és az orvostársadalom hajdani tekintélyének, a nemzetért, a magyar társadalomért 
munkálkodó, valaha csúcsértelmiséget jelentő orvosideál helyreállításáért folytatott közös 
munka. Ennek az egyesek számára esetleg bonyolultnak tűnő célnak az igazi háttere pedig 
végtelenül egyszerű! Egy olyan ok áll mindenek előtt és fölött, amelyről sajnos érthetetlenül 
keveset beszél a politika, a szakmapolitika, a hatalom, de még az ellenzék is. Ez pedig a reánk 
váró, semmiféle halasztást nem tűrő, a kis lépések és a türelem jelszavait, a pénzügyi 
szemlélet öngyilkos merevségét már elviselni képtelen: demográfiai katasztrófa. 

Tisztelt Miniszter Úr! Elképzelhetetlen, hogy képzett, széles látókörű értelmiségiek 
sokasága a hatalmon belül vagy azt ostromolva, ne vegyék észre, hogy a süllyedő hajón a 
kapitány telefonszámlájáról tartunk vitákat, vizsgálatokat és erről írunk tanulmányokat. Ön 
olyan pillanatban került ebbe a felelős beosztásba, hogy előtte erre senki nem gondolt. 
Roppant felelősség, de joggal feltételezzük, hogy ön ezt kimondatlanul is felmérte. Felmérte 
és tudja, hogy vészterhes történelmi pillanatban került egy nagyon fontos lehetőség közelébe. 
Most a legkisebb mértékben sem túlzás, ha azt mondjuk: megpróbálhatja befolyásolni a 
történelmet. Azt is tudjuk, hogy ön erre egymagában nem lehet elegendő, hiszen nem csak 
egészségügyi feladatról van szó, s ennek felismerése a tárgyalt anyagból is visszaköszön, de a 
vészharang és a megoldások egy része közvetetten az ön kezében s valamennyire a mi 
kezünkben is van. 

Őszintén írunk azért is, mert előző hasonlóan nyílt anyagaink és a minisztériumi, vagy a 
hatalmat ma képviselő MSZP frakció egészségpolitikusaival folytatott egyeztető 
tárgyalásokon elhangzott hozzászólásaink számos általános jellegű alapgondolatát felfedeztük 
az ön eddigi megszólalásaiban és a fenti cím alatt összeállított anyagban is.  

Reméljük, hogy végre nem csupán szavakról van szó, és ez a feladatkijelölés irányait 
megcélzó összeállítás nem a nagypolitika díszlete lesz, hanem egy valódi cselekvési program 
részletes kidolgozásának első, egyelőre még csak az általánosságok szintjén felvázolt 
dokumentuma, egy közmegegyezés felé vezető gondolatsor.  
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Magától értetődőnek kell tűnnie tehát annak, hogy e bevezetőben vázolt helyzetünkben 
mindent szükséges alárendelni a megmaradás imperatívuszának Még ebben a ma 
kettészakított országban is nagyon kevés lehet az olyan választó, aki „arra lenne vevő”, hogy 
majd idegen kontinensekről biztosított bevándorlással oldjuk meg a népességfogyás 
problémáját. Minimális szavazót fog vonzani egy olyan szemlélet is, mely szerint a 
magyarság megmaradásának gondolata nem korszerű, esetleg jobb, netán szélsőjobboldali, 
bűnös gondolat. Ennyire még nem sikerült ezt a politikai osztály által csupán választóknak 
tekintett nemzetet megrontani. A félrevezetés módszere pedig nem lehet örökké sikeres. 
Hosszútávon tehát, ha a háttérben politikusi érdekek vannak (mint ahogy vannak), ez 
számukra sem lehet kifizetődő. Sőt, esetleg segít alátámasztani a legkülönfélébb összeesküvés 
elméleteket. 

Tehát a demográfiai veszedelem felismerésének és ezen belül az egészségügy 
problémájának át kell törnie a politikai elit és főleg a vezető pénzügyi elit makacs, csak a 
pillanatnyi számok kozmetikázására fókuszált gondolkodásmódját. Ez egy orvos-
egészségügyi miniszter számára talán megoldhatatlan ellentmondásokat rejtő feladatnak 
látszhat, de ha pozitívan gondolkodunk, az ágazat eredményes működéséért vállalt 
szolgálatában hatalmas érv is, melyet mindenkor felhasználhat a politikával folytatott vitáiban 
és segítségére lehet a Hippokratészi és a miniszteri eskü által kötelezővé tett célok 
összefésülésében is. 

Sajnos nagyon nagy a közönyös, a jövőre gondolni nem akarók tábora. Ezt hozza 
magával az oktatás rossz irányvonala, a politika iránti csömör, a fogyasztói társadalom 
mételye és a globalizáció árnyoldalainak eluralkodása annak előnyei felett. Zárójelben 
megjegyezzük, hogy az egyéni felelősség és az egészséges életmódra nevelés felbukkanása az 
anyagban külön öröm volt számunkra. 

Látszólag ide nem tartozó, valójában rendkívüli módon jelen levő kérdés, egyben nagy 
politikai baklövést jelentő és mérhetetlen károkat okozó tényező az egészséges nemzeti tudat 
fontosságának tagadása és annak összemosása saját erőltetett árnyképével. Pedig távol-keleti 
útja után éppen aktuális miniszterelnökünk emlegette lelkesen a nagy kínai sikerek igazi 
magyarázataként ezt az – ott ma is gyakorlati hasznot hajtó – valódi értékén megbecsült és 
pénzbe nem kerülő „üzemanyagot”. 

Úgy tűnhet, eltérünk a témától, pedig a lehető legszorosabban kapcsolódnak ahhoz ezek 
a kérdések. A valódi részletek kidolgozása szakemberek dolga, de soha nem fogják erre a 
támogatást, a szabad kezet és az anyagi biztosítékot megkapni, ha ezeket a nagy szemléleti 
kérdéseket nem tisztázzuk. 

Összegezve tehát: ha felmérjük a veszedelmet és ez egészségügy fontosságát annak 
elhárításában, akkor forrást kell biztosítaniuk erre az ágazatra. Ha kellően kommunikálják, 
ettől – sőt éppen ezáltal – még learathatják a politikusok esetében talán érthetően oly fontos 
politikai hasznot is. 

Nem feledhetjük el, hogy a reformnak nevezett és bizony általunk horrorként megélt 
esemény-sorozat előtt, évekig a legnagyobb természetességgel emlegette minden szakember –  
politikai oldaltól függetlenül – az 1500 milliárdos hiányt. Forrásért kiáltott mindenki, s aztán 
bizony 250 milliárdos elvonás következett. Ezek után természetesen nem maradhatott más, 
mint az a bizonyos figyelmeztetés, hogy: „adjatok ötletet, csak pénzbe ne kerüljön”. 

Továbbá ismételten figyelmeztetünk arra, hogy nálunk szegényebb országok is 
felismerték a határtalan világ vonzerejének elszívó hatását, a globalizált világfalu előre fel 
nem mért veszélyeit, – és léptek. Vagyis egy nemzetstratégia létezéséről tettek 
tanúbizonyságot. 

Nos ez az a pont, amelyik elkendőzhetetlenül fogja elhozni az igazság pillanatát. 
Szakemberek nélkül összeomlik az egészségügy. Pénz nélkül pedig nem lesznek 
szakemberek. Sem képzés, sem továbbképzés, sem iskolateremtés, sem szakmai színvonal, 
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sem pedig itthon-maradás. Alkalmi hatalmi játékok, különféle érdekek mentén folyó játszmák 
fontossága ezt nem haladhatja meg. 

A pénz forrása pedig aligha lehet a lakosság. Az orvos-beteg találkozásoknak a vizitdíj 
megjelenésekor tapasztalt csökkenése, s a vizitdíj eltörlése utáni ismételt emelkedése, mely 
eléri a 20-25 százalékot, nem tudható be csupán a felesleges randevúk el és feltűnésének. 
Ebben bizonyára voltak valódi betegségekről szóló esetek is, tehát van a lakosságnak egy 
olyan ötöde, amelyiknél már a 300 Forint is tétel! Hát még annak többszöröse. 

E pillanatban tehát a Miniszter úr által is képviselt egészségpolitikusok kezében 
hatalmas felelősség összpontosul. 

Nagyon fontos lenne tudatosítani, hogy ebben a nehéz helyzetben levő egészségügyben 
pénz van. A humán erőforrás ugyanis értéket jelent. Reprodukálása a demográfiai gondok 
részbeni megoldását jelenti, egészségben tartása pedig egymagában is gazdasági hatóerő. De 
az egészségügy is, mint egészségipar, képes lehet megmozgatni egy gazdaságot. Nem 
ismeretlen gondolat ez. Miért nem népszerű a pénzt kedvelő szakemberek berkeiben? Miért 
csak, mint közvetlenül „lenyúlható” pénz jelenik meg gyanús privatizációs szándékokban?  

Fel tudja mérni azt egy megszorítással elért megtakarításnak örvendező pénzügyér, hogy 
máshol és más időpontban észrevétlenül ez mennyivel többe kerül neki? Csak éppen nem 
lehet rubrikákba gyűjtögetni, és nem lehet nemzetközileg fontos jelentésekben vagy a 
lakosság felé „sajtósítható” holt statisztikai adatok kozmetikázásával rövidtávon eladni. De 
hosszú távon az ilyen hatás is rendkívül nagy. 

Eddig a nagy körképről, mely sajnos tragikus, – és a legnagyobb hiba lenne annak 
bagatellizálása. 

                                                                II. 
Ami a tőlünk várt részletkérdést illeti, tehát az alapellátás vonatkozásait, ennek 

taglalását két oldalról közelíthetjük meg. 
Az egyik az, aminek anyagi vonatkozási vannak, s amire most mindenki azt mondja, 

hogy nem kerülhet sor. Mint említettük szinte már jelszóvá vált az, hogy ami pénzbe kerül, 
azt nem is érdemes felhozni. 

A másik oldal, az jórészt közérzetjavító, a munkát megkönnyítő, az ellátók és ellátottak 
hangulatát, bizalmát befolyásoló intézkedések lehetőségeiről szól. 

Fontos azzal is tisztába lenni, hogy a kettő egymástól elválaszthatatlan. Számos 
alábecsült szubjektívnek besorolt tényező jelenthet komoly megtakarítást, csupán a pénzügyi 
szemlélet ezt nem honorálja, mert nem foglalható tételes, forintosítható számsorokba, illetve 
számos látszólag anyagi vonzattal nem bíró intézkedésnek lehet némi pénzügyi igénye, ha 
nem egyéb akkor egyszeri, hogy utóbb már csak hasznot hajtson. 

A. 
A pénzt igénylő kérdések között elsőnek említsük meg azonnal magát az egész 

alapellátást. Részesedése a GDP-ből vagy az egészségügyi kiadások reá eső százalékát 
tekintve is alatta van a jobb egészségügyi ellátást biztosítani képes országokénál. Erről 
miniszterelnökünk éppen három évvel ezelőtt szólt a FAKOOSZ gyulai kongresszusán. És 
akkor még nem beszéltünk arról, hogy ez egy jóval kisebb GDP és egy jóval betegebb ország. 
A szemléletváltásra tehát legelőször itt lenne szükség, hiszen ha arra keresünk feleletet, hogy 
melyek azok a kérdések, amelyek pénz nélkül nem oldhatók meg, elsőre éppen az 
egészségügy olcsóbb és hatékonyabb működtetése jut eszünkbe. Mondanom sem kell, hogy a 
mi hangsúlyunk a hatékonyabbon van.  

- A praxisok finanszírozását a valódi és szükséges kiadások felmérése alapján kell 
meghatározni. Ebben vannak a praxis méreteitől független s attól függő költségek. A 
finanszírozást ennek megfelelően kell átgondolni. 

- Mindenképpen arra kell felkészülni, hogy az alapszinten megvalósuló minél szélesebb 
spektrumú ellátás érdekében elsősorban nagyobb létszámú személyzetre van szükség, az 
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ehhez kellő anyagi háttérrel. Ez vonatkozik a szakmai kisegítő személyzetre, ami a csökkenő 
orvos létszámot is képes némileg ellensúlyozni, és a megfelelően képzett adminisztratív 
személyzetre, mely képes az elektronika várt és remélt előnyeit ki is használni. A team 
bővítésének szükségessége finanszírozásért kiált. A megnövekedő igények és a definitív 
ellátás alacsonyabb szintre helyezése ezt kívánja. 

- Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szakkáderek színvonala rendkívül alacsony. A 
legjobbak hagyták el a pályát és ezen a téren sem tapasztalható utánpótlás. Ráadásul itt is 
hatalmas elszívó és hazai viszonylatban kontraszelekciót eredményező ereje van a kitágult 
nagyvilágnak. 

- A visszavont és annak idején jól bevált műszerbeszerzési támogatást is vissza kellene 
állítani. Ismét egy bevált kísérlet lett a rövidlátó, felelőtlen, káros szemlélet áldozatává. Az 
akkor és ezáltal beszerzett műszerek is kezdenek már amortizálódni. 

- Bizony szükséges lesz visszatérni az amortizáció annyi ideje elodázott kérdésére is. Ez 
első lépésben végre megoldódni látszott, de továbblépés helyett visszavonták ezt is. 

- A definitív ellátás preferálását is lehet támogatni anyagi eszközökkel. Tagságunkat 
ismerve erről is érdekes ötleteket lehetne gyűjteni „alulról”. 

- Az ÁNTSZ-eknek vissza kell adni hajdani fontosságát, az új helyzetnek megfelelő 
háttérrel és elvárásokkal. 

- A sokat emlegetett sürgősségi ellátást a helyi sajátosságok alapos felmérésével valóban 
elérhetővé kell tenni. A helyzetnek megfelelően rugalmas megoldások szükségesek. Másként 
az elmaradott vidékeken s másként a központok közelében. Ilyen helyi igényeknek megfelelő 
saját modellünk is van. Salamon Sándor dr. elnökségünk Észak-magyarországi régiónkat 
képviselő tagja vett részt Cigándon egy jól működő olyan sürgősségi alapellátási egység 
létrehozásában, ahol orvos, mentőtiszt és sürgősségi ellátásra kiképzett nővér dolgozik. 

- Pénzbe fog kerülni a képzés és továbbképzés is. Semmi esetre sem megoldás a 
rezidensképzés fizetőssé tétele. Ellenkezőleg, a körzeti gyakorlat idejére magára hagyott 
rezidens finanszírozását fel kell vállalni, s nem lehet az utódot kereső háziorvos „kizárólagos 
pénzügyi kompetenciájába” utalni. Meg kell találni a módját annak, hogy magunknak s ne a 
boldogabb külföldnek képezzünk szakembereket. Megfelelő kötelezettségekkel járó 
ösztöndíjak kidolgozásával ez talán elérhető. S főleg a sokat emlegetett életpálya modell 
kidolgozásával.  

- Nem lenne gazdaságtalan olyan támogatások kidolgozása sem, melyek továbbra is 
favorizálják a teljes privatizációt. Ehhez azonban hatalmas bizalmi tőke szükségeltetik, s ettől 
az utóbbi években sokat távolodtunk. 

- Forrást igénylő, de ennyivel egymagában nem megoldható kérdés a lemaradt 
kistérségek alapellátásának felemelése. 

- A népegészségügyi program újraértékelésének az anyagban észlelt megjelenése 
reményt keltő. A szűrés és gondozás – látszólag pénzigényes, a valóságban gazdaságos – 
célkitűzését minden áron keresztül kell vinnünk, de nem az eddigi sikertelen pénzelvonó és 
részben visszajuttató modelleket újraszülve, hanem valódi többletforrások megmozgatásával. 

- A praxisok átadása és átvétele megfelelő formában és központi forrás bevonásával 
oldható meg. Erre számos javaslat hangzott már el és még több ígéret. Egyszeri 
forrásbiztosítással beindítható s utána önmagát tarthatja fenn. 

Itt egy fontos közbeszúrást teszünk: Egy praxis megszervezése önálló ÉLETMŰ. 
Stabilitásra van szükség ezen a pályán. Az orvos és beteg bizalmi kapcsolata nem csak 
szakmai, emberi érték, hanem ez pénzt is jelent. Az évtizedek óta ismert és a beteg bizalmát 
élvező orvos nagyságrendekkel olcsóbban képes gyógyítani. Gondoljunk csupán a ma is 
ismert felesleges és indokolatlan igényekre, melyeket csak egy ilyen orvos képes 
konfliktusmentesen semlegesíteni. 



 109 

- Érdemes lenne forrásokat megmozgatni az anyagban említett próbálkozásnál stabilabb 
szak-háziorvos – egyéb-szakorvos együttműködésekre, a csoportpraxisok annyit 
tanulmányozott kérdésére, de az eddigi elképzeléseknél rugalmasabb s egyben olcsóbb 
ötletekkel. Erről is tudnánk beszélgetni. Felhívjuk a figyelmet az íróasztalfiókokban 
ciklusoktól függetlenül halmozódó és annyi pénzt felemésztett tapasztalatokra is. (Pl. Phare 
stb.) 

- Végül egy nagyon fontos és meggondolandó pénzügyi kérdés. Elnökségünk alapító 
tagja, Mráz János dr. erre már többször figyelmeztetett. A látszólag a magyar alapellátásra 
szánt pénzek nagyságának csalóka voltáról van szó. Az a pénz, amelyet havonta átutalnak, s 
ami a magyar választó szemében az adóforintokból az alapellátásra költött összegként jelenik 
meg, valójában nem ennyi. A beérkezés napján vagy másnapján ennek 30-40 százaléka is 
visszavándorolhat a költségvetés zsebébe és átkerül más célok szolgálatára. Mondhatnánk, 
hogy „címzettsége” vagy „felpántlikázása” eltűnik. Itt viszont ne tőlünk várjanak ötleteket 
arra, hogy ez miként lenne megoldható. Első (pénzügyi) pillantásra ez természetes dolog, de 
ha jobban utánagondolunk és a cél szempontjából vizsgálódunk, egyáltalán nem természetes. 

B. 
Számos olyan kérdés is van, melynek megoldása nem pénzt igényel, vagy csak 

közvetve, és nem sokat. 
- Elsősorban az adminisztratív terhek csökkentésére kell itt gondolni. Megfelelően 

ésszerűsítve ennek jó hatása lehet a központi nyilvántartások letisztulására és 
áttekinthetőségére, hitelességére tehát használhatóságára is. Ide tartozó kérdés az informatikai 
rendszer legkorszerűbb lehetőségeink kihasználása, amihez természetesen sok esetben a 
jelenleginél színvonalasabb asszisztencia szükségeltetik. 

- Az ágazattal kapcsolatos rendeletek kusza sokaságát is szükséges leegyszerűsíteni, 
gyakorlatiasabbá, ellenőrizhetőbbé tenni. 

- Az ellenőrzés és minőségbiztosítás kérdésének rendezése, orvos és betegbarát módon 
és mellőzve az életidegen merev elképzeléseket. 

- Az alapellátáson belül (de az egészségügy egészében is) a humán erőforrás kérdése 
alapvető fontosságú. A fenti pénzigényes megoldás mellett, okos és nem csak pénzkérdést 
jelentő megoldások is kellenek a képzés, az életpálya modell biztonságos és hihető 
felvázolása, a kontraszelekciós mechanizmusok meggátlása irányába. Ismételten és itt is 
hangsúlyozzuk a minőségi szakkáderek nagy fontosságát a drága orvosi munka kiváltására. 
Ez a láthatatlan pazarlás egyik legnyilvánvalóbb területe. 

- Pillanatig sem szabad szem elől téveszteni, hogy a háziorvosok közel egyharmada már 
nyugdíjkorhatár közelében, jórészt azon túl dolgozik. 

- A nyugdíjba vonulás és praxisátadás kérdése a praxisjog önhibáján kívüli mai 
devalorizált állapotában csak külső beavatkozással oldható meg. A gondot nem a praxisjog 
létrejötte, hanem annak külső okok miatt bekövetkezett elértéktelenedése okozza. Ebben a 
kérdésben a legutóbbi években is volt már úgy, hogy szóban a megoldás küszöbéig jutottunk 
el, s aztán mégis maradt a némaság. 

- Az eddigiekben benyújtott anyagaink között is felhívnám a figyelmet Sirák András 
kollégánk – általunk önökhöz leadott javaslatcsomagjára, mely az itt felmerülő kérdések 
jelentős részét is összefoglalja, s melyből a humán erőforrás tekintetében megszívlelendő 
lenne a helyettes háziorvos fogalmának megteremtése. 

- A rezidensképzés és a szakmák közti átjárhatóság is elsősorban szervezés kérdése s 
csak kisebb mértékben jelent pénzügyi gondot. 

- A kompetenciahatárok kérdésköre továbbra is átláthatatlan, ez egy valódi biztosítóként 
működő OEP szempontjából is problémákat vet majd fel. A Háziorvosi Szakmai Kollégium 
által háromévente ellenőrzött Háziorvosi Hatásköri Lista ezt a célt szolgálná. 



 110 

- A gyógyszerek felírását a betegek érdekében meg kell hagyni a háziorvos 
kompetenciájában, természetesen – ahol indokolt – a szükséges szakorvosi javaslatokat 
elvárva. Az OEP gyógyszer támogatási rendszerének is követhetőbbé és életszerűbbé kell 
válnia. 

- Nem jelentéktelen javaslata a fent említett anyagnak, hogy a háziorvos még több 
vizsgálatra küldhesse betegeit felesleges utaztatások sorát kerülvén ezzel el. Ez és a beutalók 
érvényességének 90 napra emelése, melynek a vizitdíj eltörlése után is maradt némi 
fontossága, sokat könnyíthet a betegeken. 

- Át kell tekinteni az egészségügyi köntösbe bújtatott szociális problémák kérdéskörét is. 
Tudjuk, hogy a nagy költségvetés szempontjából bárhol jelentkezik is mindenképpen kiadás, 
de a képet itt átláthatatlanná teszi, és a tervezhetőséget gátolja. 

- A preventív munkára ösztönzésnek is lehetnek a forrást igénylő mellett nem csak 
pénzügyi kérdést jelentő megoldásai, újabb olyan terület ez ahol a ma működő kollégák 
lelkiismeretes tevékenysége nyújthat sok felhasználható tapasztalatot. 

- Az alapellátáson belül, de nem, annak feladataként kell beszélni arról, hogy az iskolai 
oktatásban is szemléletváltás szükséges: a testnevelés elképesztő háttérbeszorítása éppen 
akkor, amikor világjelenség a fiatalok egészségtelen életmódjának burjánzása, – 
megmagyarázhatatlan. A kiküldött anyag foglalkozik a másik alapvető kérdéssel az 
egészséges életre neveléssel. Az egészségtan tantárgyának bevezetése elkerülhetetlen. 

- Rendezni kell a vállalkozás hátrányait elviselő, annak előnyeit élvezni alig képes, 
funkcionálisan privatizált praxisok, e kvázi vállalkozások, és az önkormányzatok viszonyát is. 
Már a maihoz képest jobb anyagi helyzetben levő önkormányzatok idején is hiba volt ilyen 
feladatot a természetszerűen ehhez nem értő testületekre bízni.  

* 

Túl az alapellátás kérdésein, minthogy az nem szakítható ki a nagy egészből, 
figyelmeztetünk arra, hogy a minden ellenkező híresztelés ellenére bevált (csak külső okok 
miatt ellehetetlenülni látszó) praxisjog a járóbeteg ellátásban is átgondolandó lenne. A valaha 
letelepült szakorvosnak nevezett járóbeteg ellátó és a háziorvos alkotják valójában a definitív 
ellátásra képes igazi alapellátást. Egy – adott helyeken alkalmazható – csoportpraxisnak 
nevezett rugalmas megoldásnak is ez lehet az egyik alapfeltétele. Egy kétlábú modellben ez 
az a láb, amelyik valóban tehermentesíteni képes a másikat, a fekvőbeteg ellátást, és így 
magában hordozza a lehetőséget e költséges ellátás kiadásainak jelentős csökkentésre. 

A járóbeteg ellátást is sújtó volumenkorlát az alapellátás munkájára is visszahat. A 
kérdés újragondolandó (sőt a fekvőbeteg ellátás korlátai is visszahatnak az alapokig). 

Az alap és járóbeteg ellátásnak a jobb összehangolására, függetlenül attól, hogy minek 
nevezzük azokat, együtt, avagy külön-külön, lépéseket kell tenni. Az anyagban felbukkanó 
modell egy a sok lehetőség közül, melyekről érdemes lenne továbbgondolkodnunk. Az alant 
összegyűlt élő s a már említett fiókokban heverő sok tapasztalat felhasználatlansága is nagy 
pazarlás. 

Íme egy lehetőség az ésszerű megtakarításra, amely egészen más, mint a fűnyíró elv 
szerint működő esztelen és lélektelen, s főleg felelőtlen elvonás. 

Röviden hozzászólunk a biztosítási rendszer kérdéséhez is. A decentralizálás regionális 
jellegére törekvés szándéka nyilvánvaló. Vajon a majdani regionalizálódás elé tett ésszerű 
lépés ez? Vagy a megyei MEP-ek tevékenyégét kettőző ésszerűtlen intézményrendszer? Arra 
figyelmeztetnénk, hogy a magyar társadalom ma hatalmas bizalmi válságot él meg. A 
közbizalom helyreállítására tett törekvéseknek semmiféle jelét nem észlelhetjük. Ezért, ha 
ilyen irányba lépnek, jól látható garanciák kellenének arra, hogy mindez nem jelent egy az 
eredeti – látszólag elvetett – terv csakazértis megvalósításának előkészítése felé tett újabb 
próbálkozást. 
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A közkézre bocsátott anyagot első lépésnek tekintve, annak további részletezéséhez 
ezeket az irányokat tudnánk javasolni, és természetesen még több szervezet és szakember, s 
ha lehet minden egyes érintett meghallgatását. Ebben az esetben van csak mód elindulni egy 
bizalmon és jövőbe tekintő közös reménykedésen alapuló úton, amelyik valódi teljesítményt 
gerjesztő valódi munkához vezet, és melynek legnemesebb célja nemzetünk egészségének 
felemelése s ezáltal a megmaradás szolgálata.  

Szövetségünk nevében: Dr. Szász István T. elnök 
 

2008. október 14. 
 

Válasz az Egészségügyi Minisztériumnak 
az alapellátásban  meghonosítani javasolt minőségbiztosítási tervekkel 

kapcsolatban 
 

Tisztelt Államtitkár asszony! 
 
A minőségbiztosításról szóló szakmai anyag véleményezéséhez úgy gondoltam, hogy 

nem lehet elegendő egy nyugdíjas háziorvos emlékeiből vagy tapasztalatából fakadó 
összegzés, hiszen ennek megvalósulása nem a múltban, hanem a jelenben vagy a jövőben 
képzelhető el, vagyis az aktív, a mai folyamatokat és mai valóságot megélő emberek 
véleményeit készültem összegyűjteni. 

Ennek megfelelően az anyagot két hullámban kiküldtem a kollégáknak és vártam 
reakcióikat. 

Nem volt könnyű s a tapasztalat nem örömteli, de a valóságismeretünket feltétlenül 
gyarapító. 

Ez is okozója annak, hogy most Ön – mondhatnám – egy elvárt szakmai válasz helyett 
egy aggódó kollegiális levelet vagy mondhatjuk úgy is, hogy egyben egy nyílt levelet 
olvashat. Csatolom ugyanakkor szövetségünk jeles szakértőjének, Sirák András doktornak az 
általa írásban rögzített véleményét is. 

Nyilvánvaló, hogy abban a világban, amelyben élünk, be kell illeszkednünk a 
nemzetközi trendekbe és a tevékenységünk minőségének javítását – melynek szükségessége 
megkérdőjelezhetetlen – megfelelő keretek közé kellene elhelyezni, átláthatóvá tenni. 

Ez lenne a kiindulópontot jelentő FAKOOSZ állásfoglalás is. Ezt azonban sok és nagy 
DE követi. 

Természetesen itt áll előttem a könnyű lehetőség is. Méltathatnám az anyagot valódi 
érdeme, a belefektetett nagy munka és tiszteletreméltó tapasztalat, a precizitás stb. alapján. 
Ezt valószínűleg nagyon meg is érdemelné. Abban is reménykedhetnék, hogy akad még az 
országban néhány olyan praxis, melynek tulajdonosa képességei, hozzáállása, ambíciói 
alapján – próba esetén – meg is valósítja az elvárásokat és el is nyeri azokat a pályázatokat. 
Ismerek ilyen remek és erőtől duzzadó kollégákat. Ez azonban a sok ezer alapellátó praxis 
munkájának minőségét egymagában nem tudja megváltoztatni. 

A fuldoklót előbb kimentjük, újraélesztjük, s csak jóval később kezdjük hét nyelvre 
tanítani. A befutott óvatos és jórészt szóbeli válaszok alapján meg kellett állapítanom, hogy az 
időpont nem alkalmas és a praxisok pillanatnyi helyzetük alapján nagy többségükben nem 
felkészültek még erre. Maguk a végrehajtó kollégák sem. Hiszen legfőbb gondjuk nem ez, 
hanem zűrzavaros (fortélyos) félelmek és a bizalomvesztés lengi be közösségüket, napi 
gondjuk pedig a felszínen maradás. 
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Ez az anyag egy már jól működő, a talpon maradás kínjaitól megszabadult, gondtalan és 
csak a szakmai ambíciókra koncentráló, mondhatni azért élő (azért élni hagyott) háziorvosi 
társadalomnak lehet természetes módon elvárható feladta. 

 
Mi a helyzet ezzel szemben pillanatnyilag? 
Miközben ezzel a nagyon fontos és szép, de a létért való küzdelemhez viszonyítva 

mégiscsak részletkérdéssel bíbelődünk, a pálya elvesztette vonzását, általában is és háziorvosi 
vonatkozásban különösen.  

A rezidensképzés kérdése nem tisztázott. Van-e elegendő jelentkező, ha van létezik-e 
elég hely? Ha jelentkeznek mi a szándékuk? Mennek, vagy maradnak? Ha maradnak, hogy 
jutnak körzethez? Miből lesz erre pénzük? Sőt már ezt megelőzően a körzetben eltöltendő 
kötelező idő alatt ki fizeti őket?  

Lesz a hiányállapot megoldása érdekében ráépített szakvizsga vagy éppen a szükséges 
megoldással ellentétes irányba haladva, ezt megakadályozzuk. 

Mi lehet az oka azoknak a híreknek, hogy a kevés jelentkező felvétele is akadályokba 
ütközik. 

Néhány éve még arról beszéltek, ne jöjjenek az alulképzett „idegen diplomások” és 
munkába állásukat tűzzel-vassal akadályozták, olykor megmagyarázhatatlan bürokratikus 
húzásokkal, aztán azt kezdték emlegetni, csak jöjjenek, mert nagy a hiány, de semmit sem 
változott a bürokrácia hozzáállása. Ma pedig ott tartunk, hogy nem jönnek. Sőt mennek, sőt 
nem csak nyugatra, de már keletre is mennének. 

A meglevő orvosok átlagéletkora félelmetesen halad a nyugdíjkorhatár felé. A 
nagynehezen megmentett gyermekorvosi hálózat, a büszke hungarikum vonalán a helyzet 
talán még rosszabb. 

Akik dolgoznak anómiába vannak kényszerítve a szó pszichiátriai és értelmező 
szótárbéli értelmében is. Ügyeskedésekkel kell felszínen tartaniuk kvázi – „senem-senem” – 
vállalkozásaikat. A kevés fiatalnak pályaképe nincs, az idősek előtt egy kiszámíthatatlan 
folytatás ködlik. Munka összerogyásig vagy nevetséges nyugdíjon tengődés. 

Ha pedig a tapasztalat szerint sokszor még az anyagiaknál is fontosabb szubjektív, de 
sok mindent eldöntő tényezőket nézzük, a helyzet talán még rosszabb. Nem véletlen, hogy a 
külföldre távozottak legelőször nem a pénzről, hanem az atmoszféráról, a presztízsről, az 
orvos társadalmi és az orvosok egymás közötti megbecsüléséről áradoznak. 

A jórészt idős társaság a 40 évet vagy annak egy részét egy olyan világban élte le, ahol 
folyton azt hallotta, hogy átmeneti időket élünk. Majd! Nemsokára! Aztán jött a nagy 
fellélegzés és a mégnagyobb csalódás. Hiszen az újabb közel két évtized alatt is folytatódott 
az egészségügy maradékelven tartása. Csak most már nem a normális megbecsülés helyett az 
álságos hálapénzt kitaláló felépíthetetlen szocializmus építésének lettek áldozatai, hanem a 
hasonlóképpen rossz végkifejlet felé rohanó globalizáció érkezett el az extraprofit igényével a 
nagy elosztórendszerek kapujába. Ha előbb „a kommunisták” legalább tartottak az orvosoktól, 
hiszen ez volt az egyetlen réteg melyre igazán ők is rászorulhattak, addig a mai sorsunkat 
eldöntők mehetnek jobb ellátási rendszerek ernyője alá s elkezdődhetett az orvosok 
becsületébe gázoló buta presztízsrombolás, mely (mint annyi vak ezen ideológiához 
kapcsolódó lépés) hatalmas mértékben drágítja a betegellátást, de ezt nem akarják észrevenni. 
A bértollnokok pedig boldogan teljesítenek. Az eredmény – szemben a lassú építéssel – e 
romboló munkában gyors és látványos. 

És most eljött a válság is. A globalizáció sejthető megrendülésének egyik első jele. 
Újabb nagy baj az egészségügynek, a társadalomnak, magyarázkodás felé vezető kiút a 
politikusoknak. 

Lehet, hogy feleslegesnek hiszik ezeket a sorokat, de amikor a válaszokat kaptam újra és 
még világosabban érezhettem, hogy itt elégedett csak az lehetne, aki esetleg Isten 
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bocsá’valóban le akarta volna rombolni a magyar gyógyítás alapjait. Nem véletlen, hogy 
sokan ezt is emlegetik. A látszat ugyanis csak ezt igazolja. Nagyon remélem csak a látszat. 

A kollégák nem csupán közömbössé váltak, nem csak reménytelenek és hitüket 
vesztettek, de belefáradtak. Már nem hisznek az ígéretekben és egészen rövid távon az élet 
vissza is igazolja, hogy nem ok nélkül. 

Az alapellátás kiemelt megerősítéséről beszélünk évek óta. A FAKOOSZ három és fél 
év előtti kongresszusán már ezzel bíztatott a miniszterelnök, s azóta is annyiszor és annyian. 
Még a legutóbbi hetekben is.  

Aztán most a költségvetés kapcsán a média közli, hogy annak fő vesztese az 
egészségügy és a megerősítésre váró háziorvosi kasszából is elvonnak. 

Arról beszélünk évek óta, miszerint a pénzbe nem kerülő intézkedések terén éppen az 
adminisztráció egyszerűsítése várható. És mi történik? 

Hát ebben a helyzetben viszi a hátán a soha nem látott túlsó part felé az alapellátást ez 
az idősödő, fáradt, megcsúfolt és ezt minden porcikájában meg is élő háziorvosi társadalom. 
Ráadásul a válaszok kapcsán találkoztam a legszörnyűségesebbel is. Sokan félnek. Féltik a 
kenyerüket, családjuk biztonságát. Inkább hallgatnak és húzzák az igát és ügyeskednek és 
ezért szoronganak és gyógyítanának, de ettől is félniük kell, mert jöhet az ezt honoráló 
korbács. 

Ebben a pillanatban megjelenhetünk egy bonyolult és munkás (önmagában – mint 
mondottam – gyönyörűen kimunkált) ötlettel? Zúdíthatjuk ezt is a nyakukba? Mi lehetett a 
reakció, a bekért válasz más, mint a fáradt és rezignált rácsodálkozás. A már megint. Ismét 
adminisztrálunk. Vegyenek emberszámba s akkor magától lesz minőség. A papír sok mindent 
elbír stb.  

A nem is olyan régen még irigyelt háziorvosi praxisok fokozatosan gályákká 
silányodnak, a legmagasabb társadalmi elvárások nyomása alatt dolgozó gyógyítók a 
rendeleteket gépiesen és lélektelenül végrehajtó robotokká válnak. 

Minőségbiztosítás! Igen papíron majd megvalósul és lesznek, akik majd elégedetten 
hátradőlhetnek. És lesznek olyanok is, akik megfelelnek az elvárásnak, és lesznek győztesek. 
De nem ettől fog emelkedni a minőség. És hol lesz ez a valódi, a felmérésekkel igazán ki nem 
mutatható, a humánumtól áthatott, a bizalomra épített, a testet-lelket ismerő és tisztelő 
örömteli hivatásérzettel végzett orvosi munkától? Az életműként dédelgetett praxistól? Majd 
még sűrűbben emlegetik az esküt, jönnek újabb volumen és egyéb korlátok és majd még több 
látványos grafikon igazolja a fejlődést. 

 
Na de nem ezt kérték. 
Az elkészült anyag kiváló. A „bevetés” vagy „a magvetés” ideje rossz. Egyelőre ősz van 

még a tavaszbúzához, sőt a tarló is szántatlan. Vagyis időszerűtlenségéből fakadóan 
életképtelen és életidegen. Mint annyi hasonló terv, mely az utóbbi évtizedekből a különféle 
osztályok fiókjaiban hever, vagy a gyakorlat próbáján elbukván feledésbe merült. Előbb 
sokkal sürgősebb és életbevágóbb feladatok várnak a hatalomra, a szakmára és a 
kereszthordókra. 

Mondom ezt kockáztatván, hogy demagógnak fognak nevezni, vagy meg is 
mosolyognak érte. Az a „szakma” majd igazolja, hogy ez így jó. Az élet pedig félek, nagyon 
félek, hogy azt, amit kérdezősködés közben megfáradt és félelmektől didergő, betegeiket azért 
még többnyire félteni képes kollégáim nekem mondtak. 

                                                                                                                                  
Idáig jutottam gondolataimmal, amikor október 11-én magam is megjelentem a MOK 

körcsarnokban rendezett nagygyűlésén. Ön is tud természetesen mindent. 
Most már még biztosabb vagyok a fenti igazságokban. Igazolva látom a félelmet és a 

bizalomvesztést. Bizony hasonló helyzetben úgy gondolom, hogy egy bármikori és bármely 



 114 

kormányt erősítő szakmai politikusként ennek nem örülnék. Inkább azt kívánnám, hogy a 
10300 meghívott mind ott tolongjon, hogy elmondhassam nekik őszintén, amit hasonló 
(immár többszörös) válságos helyzetekben el kell mondani, meghallgatnám őket és a 
kölcsönös bizalom jegyében kijelölném azt a stratégiát, amely egy hasonló nagyobb 
nemzetstratégiának nevezett mű méltó fejezete lehetne. És akkor elindulhatnánk a ma is 
titokban a hálapénzre és az orvosok kiegészítő tevékenységének nevezett 
önkizsákmányolására alapozott látszólagos és törékeny állapot felszámolása felé, a 
maradékelv titkolt fenntartásának felszámolása felé, a nagy elosztórendszereket is elérő mohó 
étvágyán át nemzeti létünket fenyegető extraprofit nyomulásának okos kivédése felé. 

 
Leányfalu 
2008. október 14. 

 
                                                                                Szász István T. 
   A FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének elnöke 

 
2008. október 27. 

 
Válasz a minisztériumnak a 

Lelki Egészség Országos Programjának tervezetéről 
 

Mélyen tisztelt Államtitkár Asszony! 
 
Megtiszteltetésnek vettem, hogy a LEGOP programtervezetről kikérte a FAKOOSZ 

AOOSZ véleményét is.  
Azt is el kell mondanom, hogy a kérés engem – mint háziorvost és pszichiátert – 

kétszeresen is „szíven talált”. Elsősorban azonban, mint hazáját ösztönösen féltő állampolgárt 
érintett meg. 

A felkérés mögött örömmel vélem sejteni azt, hogy az egészségpolitika tisztában van a 
háziorvos fontosságával egy lelki egészségében megrokkant ország szolgálata során, és az 
ezzel járó hatalmas teherrel is. 

Ha a boldog Anglia már sok évvel ezelőtt a háziorvosnál megjelenő betegek 56 
százalékánál jelzett pszichiátriai gondokat, akkor mi, akik mára összehasonlíthatatlanul 
nehezebb helyzetben vagyunk, mint európai honfitársaink brit alattvalóként tengődő része 
(hiszen uniós felvételünknek ők is inkább haszonélvezői, mint mi magunk), ennél jóval 
nagyobb százalékban hordozunk ilyen problémákat, s ami ennél is rosszabb súlyosabbakat és 
jóval kevesebb kapaszkodóval rendelkezvén. 

 
A programtervezetet olvasgatva ismét megállapíthattam, hogy kiváló munkaegyüttesek 

hordták kazalba a gondokat, teendőket és ötleteket. Csupán a pénzügyi szakemberek részéről 
elvárható forrásokat megjelölő fejezet hiányzik. Az viszont nagyon. És valahogy, pestiesen 
szólva, „light-osra vettek mindent”, hiszen nem olyan régi és képtelenül szomorú 
intézkedések következményeinek megoldását is úgy emlegetik, mintha örökké fennálló 
problémákat kellene orvosolnunk. Ha pedig valóban cselekedni, s nem pótcselekedni akarunk, 
ez az ál-tapintat nem célravezető, inkább félrevezető. Az okokat véletlenül sem a politikai 
érdekek miatt kellene világosan látni, hanem a megoldás jobb és könnyebb felismerése és 
végrehajtása érdekében. Maga az anyag is leírja, hogy az EU statisztikákban hol és hogyan 
állunk. A miértek annál kevésbé lelhetőek fel benne. Sajnos ezért is hibának kell éreznem az 
azonnali cselekvésre sarkalló kemény felkiáltójelek helyett használt: „rosszabbnak 
minősíthető” megfogalmazást. 
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A fenti két okból végigkísért a pótcselekvés gyanújának keserves és nem kívánt érzete. 
Pedig ott olvasható, hogy 2004-ben a mentális betegségek Magyarországnak 1000 milliárd 
Forintjába kerültek! Ezt kellene a pénzügyérek előtt folytonosan hangoztatni! 

A teljesség minden igénye nélkül és az anyag ténybeli tartalmának és szakmaiságának 
elismerése mellett felsorolok számos az olvasás során bennem felmerült kérdőjelet, de néhány 
örömteli felkiáltójelet is. 

Egy egészségközpontú szakmapolitikának magától értetődő módon kell felismernie, 
hogy az atomizált ember, a globalizációs alany modellje, éppen olyan kudarca ennek a 
világrendnek(trendnek) mint a nevéhez kötődő pénzügyi rendszer most megélt vergődése. 
Amint a neoliberalizmus másik fő célpontját a legyengítendő és rossz gazda államot kénytelen 
most segítségül hívni zászlóshajói (de inkább mondjuk úgy, hogy önmaga) megmentésére, 
úgy közelít a felismerés, hogy az ember közösségi lény, és ezért ha az egészségközpontú 
egészségpolitika eredményt akar elérni, akkor vissza kell adnia az embernek ezt a természetes 
kapaszkodóját. Vagyis leegyszerűsítve: felebarátja, a másik ember és a mindenek feletti kezét. 
A közösségi létnek e két alapvető formája évezredesen bevált, természetes módon kialakult 
szükséglet. Mondanom sem kell, hogy minden nemzeti pátosz és bigott vallásosság nélkül a 
nemzetről és a hitről beszélek.  

E két tényező, más országokban természetesnek vett segítség az egészség fogalmának 
minél tökéletesebb megközelítéséhez, annak ellenére, hogy ott is hat a globalizáció. Nálunk 
sajnos mindkettő felhasználást nyert egy hamis ellenségkép felépítéséhez s így áldozatul esett 
a politikának, ahelyett, hogy éppen ellenkezőleg, annak segítője lenne. 

Kopp Mária könyvét sajnos még nem értem el, de ha jól hallottam valamennyien 
haszonnal forgathatjuk.  

Meglepő, hogy éppen az anómia fogalmában legjártasabbnak hitt pszichiáterek azok, 
akik minderről szót sem ejtenek a programban. (Bár az eredetit nem volt alkalmam látni). 

Bővebben foglalkoztam e kérdéssel, mert véleményem szerint alapvető fontosságú az 
annyit emlegetett magyar pesszimizmus, az öngyilkossági statisztikák és a ma észlelhető – 
pszichiátriai és értelmező szótár béli értelmében is – pusztító anómia okai között. 

Ezt fokozza a különféle érdekek miatt folyamatosan sulykolt „bűnös nemzet” tudatának 
bűnös terjesztése. Ez is ritkaságszámba megy a világon, és bár a kitűzött célt eléri, máshol 
azoknak is ártalmára van, akik ezért felelősek. 

Világosnak kéne lennie mindenki számára, hogy mindkét említett tényező anyagi erővé 
válik. A lelkileg egészséges munkaerő jó munkamorálja és az így emelkedő termelékenység 
profitot termel, a tudatos áldozatvállalás pedig nehéz időkben jelent előnyt a politikának. 
Éppen most, amikor erre olyan nagy szükség lesz, visszavág majd az anómiába taszító 
szándék. Milyen jól jönne e nehéz pillanatokban ez a mankó. 

A szakmán kívüli okoknál tehát máris elsőrendű fontosságot nyer a politika. Úgy is, 
mint felelős és úgy is, mint az általa okozott baj egyik váratlan elszenvedője vagy az általa 
esetleg talált megoldások potenciális haszonélvezője. Rajta keresztül természetesen a 
gazdaság, az oktatás gyarlóságai, a foglalkoztatáspolitika és majdnem minden külön-külön és 
együtt, egy összefüggésben, ott sorakozik az okok és a megoldások lajstromán. 

Éveken át hallhattuk, hogy nem megfelelő az ágyszám, hogy rossz a területi elosztás és 
reménytelen a humán erőforrás szakmán belüli helyzete. Aztán kórházbezárásról hallottunk 
orvoshiány miatt. És ekkor megoldásként jött a nagy henger. Az OPNI sokkoló története, a 
verbálisan megoldott kérdést cáfoló szanaszét feltűnő szerencsétlen elmebetegek sorsa, a nagy 
elmegyógyászati iskola lerombolása, a maradék szakemberek szélnek eresztése (és 
megalázása). Elfogadható válasz soha nem született. Maradtak a mende-mondák ijesztő 
igazságai. Maradt a pszichiátria elleni tűrt s gyanúk szerint szinte támogatott támadások nyílt 
sora. Egy órája sincs, hogy láttam csábos szcientológiai levelet és DVD-t egy pszichiáter 
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kolléga mai postájában. Nem feladatom ezt elbírálni, csak tudom, hogy nálunk fejlettebb 
demokráciákban tiltva van. Itt lehet, hogy gondot okozok nevének puszta leírásával is. 

Végeredményként ma az EU ágyszám statisztikájában az utolsó három közé kerültünk. 
A betegek számában pedig az elsők közt vagyunk. Bizony ez a helyzet is „rossznak 
minősíthető”. Csakhogy a változáshoz ma teljesen reménytelen forrásokra lenne szükség. 
Rombolás egy tollvonással. Megoldás pedig véres verítékkel sincs. És ezt előre tudhatták. 
Akkor hát mi történt? És miért? 

A gondokat tiszteletreméltó tárgyszerűséggel sorolja a tervezet, de ha így együtt zúdul a 
nyakunkba, bizony kétségbeejtő és kellemetlen kérdésekre sarkall. 

Az oktatás gondjainál is visszatér az elején említett két hatalmas mankó hiánya. A 
szocializmus építése során mondta ki néhány bátor ember, hogy ezeket elvették, és nem 
tudtak helyette semmit sem adni. Ma talán más a helyzet? Mondhatnám gunyorosan, hogy 
igen. „Azok” legalább próbálkoztak a maguk nevetségesen gyarló módján”új isteneket” 
állítani. De ma mi van? Az egyén önistenítése. Tehát annak magára maradása. A 
gyökértelenség. Vagyis egy elkerülhetetlen lelki betegség, mely aztán a genetikai alap és 
teherbírás szerint kinél-kinél más módon nyilvánul meg. 

Évek harcai után sem sikerül bevezetni az egészségtant, melynek része lehetne a lelki 
egészség tana is. Az egyház felmérhetetlen lehetőségeitől félnek, mint ördög a tömjéntől. 
Vajon mi ennek az oka? A hiba tán az évezredes európai kultúrát hordozó kereszténységben 
van? Inkább a célok veszélyeztetése körül kell keresgélni. Akkor viszont miért beszélünk mi 
LEGOP-ról? Vagy mindenki sejti, hogy források nélkül ez is marad szép elméleti 
teljesítményként a fiókokban? 

És hol van a civil szervezetek támogatása? Mennyit tudnának tenni. Mekkora 
feladatokat vállalhatnánk akár mi a FAKOOSZ AOOSZ, ha nem beszedhetetlen tagdíjakból 
működnénk, és ha nem a családunktól elvont szabadidőben, saját költségünkre tennénk 
néhányan azt, amennyire erőnkből telik. 

A munkahelyi stressz kérdését rendkívül fontosnak találom. Elgondolkodtam azon, hogy 
vajon az elérhetetlen szocializmus építgetésének stressze, vagy a profit szorításában megélt 
stressz a nagyobb? 

Az alkoholizmus kérdéskörével kapcsolatosan a pénzügyi gondolkodásban fordulatra 
van szükség. Az alkohol monopólium csak látszólag bevétel. Valójában többszörös és 
többféle veszteség. Nincs az az alkoholizmus megoldására fordított költség, ami ne térülne 
meg. És nem csupán pénzben. Az alkohol kérdés megoldatlansága az egyik legnagyobb 
pazarlás és veszély. 

Örömmel olvastam az anyagban a családorvosi hálózat erősítésének a lelki egészség 
fontossága mián is felmerült gondolatáról. Persze rögtön az jutott eszembe, hogy hírek szerint 
éppen ellenkezőleg, elvonás várható. Pedig ez az ágazat sokkal előbb képes eredményt hozni, 
mint a sokkal pénzigényesebb magasabb szintek. Természetesen azok fontosságát percig meg 
nem kérdőjelezve, az őket is érintő elvonásokat hasonlóképpen ellenezve. 

Ugyancsak megelégedéssel olvastam a szociális funkciók elkülönítésének ismételt 
felvetéséről. A média szerint azonban éppen az egészségügytől vonnak el ezen gondok 
megoldására pénzt. Az itt keletkezett „megtakarítás” (a hiányból) a GYED-re menne? 

Alapvető fontosságú megjegyzés, amely a pszichiátriai rendszer kapacitásának 
revíziójáról szól. A legismertebb hiányból „létrehozott” immár katasztrofális hiány orvoslása 
ez. 

Az iskolai oktatással kapcsolatos tervek is igen figyelemreméltók. Sajnos ezek is 
ellentmondásban vannak a tanárok elbocsátása következtében a rendszerben maradottaktól 
elvárt többlet terhekkel. A szorosabb tanár-tanítvány kapcsolatot ez a rendszer nem szolgálja. 

A gyermekpszichiátria gondjait több helyen is említik. Kiemelt jelentőségű kérdés. 
Megoldása a jövő szolgálatának egyik legfontosabb feladata. (Saját tapasztalatomból 
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beszélhetek arról, hogy az ország legkülönbözőbb részeiből került hozzám információ vagy 
kérdés arról, hogy nem tudnak gyermekpszichiátriai ellátáshoz jutni. Van ahol már meg sem 
próbálják. Pedig mint tudjuk e téren is a negatív statisztikák élén járunk. Miért?) 

Egy rövid szóban felbukkan az egyház is, mint lehetséges partner. Többet érdemelne. 
 
Végül ismét visszatérek az elején említett két kapaszkodó fontosságára. A LEGOP által 

célul kitűzött lelkileg egészséges társadalom egy reményeink szerint nyugodt, konszolidált 
társadalom. Csak az ilyen társadalom képes a valódi elmebeteginek elfogadására és 
integrálására. 

A lelki egyensúly kérdésében alapvető szerepet kap a család. Enyhén szólva is 
elmondhatjuk, hogy felénk nem a családközpontú ideológiák uralkodnak. 

Bizony el kell ismerni, hogy a rombolás az elmegyógyászat terén is megtörtént. Ez tény.  
Pénz a helyrehozatalhoz nincs, s egyelőre nem is lesz. Ez is tény. 
A LEGOP is létezik. Elkészült. Ez viszont egy szép álom. 

   
         Szász István T.  
                                                                  FAKOOSZ AOOSZ elnök 
 

2009. június 13. 
 

Az Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége – FAKOOSZ elnökségének 
állásfoglalása  a 2010-re tervezett egyes adóváltozásokról 

 
A jelenleg működő 6.800 háziorvosi körzetben több mint 1.400 nyugdíjkorhatáron túl dolgozó 
háziorvos van, közülük több százan betöltötték már a 70. életévüket is. A 2010-ben 
bevezetendő nyugdíjkorlát, és a kihalás miatt az orvos-számban demográfiai csőd várható. A 
stressz és a túlterheltség miatt ma Magyarországon az orvosok átlagéletkora nem éri el a 
betegeikét, ezen belül is kiemelten rossz adatai vannak a háziorvosoknak, akiket az 
egyszemélyes felelősség és az egyre nagyobb elvárások átlagon felül érintenek. Külön meg 
kell említeni, hogy leghalandóbbak az orvosnők, a háziorvosok között pedig arányuk igen 
magas. Az utánpótlásra a valós és a mesterségesen állított akadályok miatt nincs remény. 

A háziorvosok méltatatlanul kevés jövedelemért dolgoztak, így az alacsony nyugdíj 
miatt egzisztenciális kényszert is jelent, hogy minél tovább munkát vállaljanak. A praxisok 
egyébként veszteséget generálnak, ezért nem tudják azokat eladni. A 800 - 900 ezer forint 
bruttó bevételből nem lehet fizetni 2-3 alkalmazottat, és biztosítani a rendelő fenntartását. Sok 
orvos küzd a létbizonytalansággal. Miközben mindenki a hálapénz felszámolásának jogos 
gondját emlegeti azok, akik nem akarnak változtatást, alattomban éppen ennek „megtartó 
erejére” játszanak. 

Mindezen helyzetet tovább súlyosbítja a 2009. július 01-től hatályos ÁFA-emelés, 
illetve 2010-re tervezett adóváltoztatások jó része, ezen belül is főleg az, hogy januártól az 
egyéni vállalkozóknak, a társas vállalkozások személyesen közreműködő tagjainak tényleges 
vállalkozói kivétjük, illetve a személyes közreműködésük ellenértékeként ténylegesen kapott 
összeg felett a kétes hitelességű adatbázisok alapján megállapítandó piaci átlagkereset erejéig 
a normál szja-t és járulékterhet kell megfizetniük, melynek valós pénzügyi forrása esetleg 
nem is áll rendelkezésre. 

Ez a háziorvosi praxisok jelenlegi elégtelen, az OEP-nek a tényleges költségeket 
figyelmen kívül hagyó finanszírozási rendszerében egyszerűen a háziorvosi praxisok tömeges 
csődjéhez fog vezetni, ezáltal az alapellátás totális összeomlását eredményezi. Ezért a 
FAKOOSZ követeli, hogy a benyújtott törvénytervezetet a Kormány haladéktalanul vonja 
vissza, ennek elmaradása esetén kéri a parlamenti képviselőket, hogy azt ne szavazzák meg. A 



 118 

törvénytervezet melletti minden egyes szavazat egy-egy szeg a magyar egészségügy 
koporsójába. 

A FAKOOSZ továbbra is követeli, hogy a kormányzat és az Országgyűlés 
haladéktalanul gondoskodjék az állampolgárok alkotmányos jogai védelmében az 
egészségügyet konszolidáló törvények meghozataláról, illetve a jelenlegiek korrigálásáról, 
valamint a 2009. évi állami költségvetés szükséges módosításáról az alapellátást érintő csőd 
és összeomlás elkerülése érdekében. 
A FAKOOSZ Elnöksége felkéri elnökét, hogy jelen álláspontját küldje meg  

- a Magyar Köztársaság Elnökének 
- a Magyar Köztársaság Országgyűlése Elnökének 
- a Magyar Köztársaság Miniszterelnökének 
- az egészségügyi miniszternek 
- a pénzügyminiszternek 
- az Országgyűlés egészségügyi bizottságának 
- a parlamenti pártok frakcióvezetőinek 
- a Magyar Orvosi Kamarának 
- a társ szakmai-érdekvédelmi szervezeteknek 

 
Leányfalu, 2009. június 13.                    

 A FAKOOSZ elnöksége nevében 
                        Dr. Szász István T. elnök 

 
Nyilatkozatunk margójára 

 
A nyájas olvasó vérmérséklete szerint eltűnődhet vagy bosszankodhat azon, miszerint másfél 
évtized nem volt elég a magyar egészségügyet vezetőknek arra, hogy fel vagy elismerjék azt, 
amit maguk találtak ki.  

Ha valakinek furcsa lenne ez a gondolat, akkor csupán arra kell emlékeztetnem, hogy a 
kvázi vállalkozásnak kiötlött háziorvosi vállalkozások éppen arra találtattak ki, hogy 
„hatékonyabban” használhassák fel a szűkös forrásokat. Igen, hatékonyabban, amibe az is 
beleértendő, hogy belterjesebben dolgozzanak, családi vagy családias vállalkozásokká 
próbáljanak szerveződni, minél kevesebb felesleges kiadással, hogy több maradjon a minőségi 
ellátásra és a megélhetésre. A megoldás kétségtelenül magán hordta a kényszerűség jellegét, 
de az évtizedek óta regnáló pénzügyi szemlélet (az egészségügy improduktív, maradékelv 
stb.) legyőzhetetlen terhét viselő akkori szakkormányzat részéről mégis fontos lépés volt. 

Telt múlt az idő és mindez feledésbe ment. A nem egymás munkájára építkező, hanem 
egymás munkáját lerombolni felesküdő, vagy felesküdni kényszerült kormányok, mint 
megannyi területén az életünknek – merjem azt mondani, hogy a nemzet életének – úgy 
magyarázták a pillanatnyi helyzetet, ahogy az céljaiknak jobban megfelelt. A cél pedig a jelek 
szerint csak olykor tűnt a jobb egészségügyi ellátás céljának, sokkal gyakrabban (továbbra is) 
a pénzügyi politika céljainak. Hogy az „olykor” szót alkalmazhatom, az csupán a praxisjog 
bevezetésekor megélt kegyelmi pillanatnak köszönhető. E pillanattól eltekintve ugyanis 
inkább egy pénzügyi-komprádor gondolkodásba bebetonozódott szemlélete uralta a 
történéseket. Más szót nem használhatok, mert egészségügy ellenessége, beteg ellenességet, 
egészségveszteséget jelent, az általa elért pénzbeli nyereség pedig tőlünk idegen célokat 
szolgál. 

Így aztán a kvázi – tehát adott összeg felhasználásából működő – vállalkozást 
belemosták a profitot termelő vállalkozások nagy kosarába, a praxisjogot ezzel is kiüresítvén 
és utána azt hirdetvén, hogy eleve nem volt jó ötlet stb. 
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Mindehhez letagadhatatlanul társult a pénzügyileg is őrültségnek tűnő (mert az ellátást 
számos ponton megdrágító, pontosabban az egészségügyiek ésszerű és szakmailag is indokolt 
takarékossági kísérleteit akadályozó) orvos és egészségügy ellenes sajtóhajsza.  

Mára már csak annyi maradt a fülekben, hogy az orvosok, esetünkben a háziorvosok 
folyton pénzt követelnek. Ezt nem egyszer még a szakmán belül is sikerült – a megosztást 
szolgálva – elhitetni. Hol vagyunk már a Németh László-i felismeréstől, mely szerint az 
orvost azért kell megfizetni, hogy ne pénzért gyógyítson. Megjegyezném, hogy érdekes 
módon e filozófia az APEH elhivatott dolgozóinak esetében, velünk ellentétben, alkalmazásra 
talált. 

Ha ehhez hozzáteszem a néhány hete felső szintről elhangzott kijelentést, mely szerint 
az alapellátók megint pénzt akarnak, pedig 2002 óta finanszírozásuk 70 százalékkal nőtt, 
akkor máris új szemszögből vagyunk kénytelenek a kérdést elemezni. E kijelentés ugyanis a 
legtájékozatlanabb olvasó előtt is önleleplező módon hordja magán a durva csúsztatás minden 
jegyét. Hiszen ha csak a gördülő inflációt vesszük számításba, már akkor is reálértéken 
csökkenést jelent e csalóka százalék. 

A FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége által kibocsátott és itt mellékelt 
nyilatkozat sajnos a törvényalkotói szándékon nem változtatott. A nyilatkozatunkat felvállaló 
képviselői interpellációra adott államtitkári és a szövetségünknek küldött miniszteri válasz a 
nyugdíjasok foglalkoztatása ügyében ad némi reményt, de elkerüli a nagyobbik kérdést, 
vagyis az új adószabályozást, az úgynevezett „elvárt adó” kérdését. Pontosabban indirekt 
módon erre is válaszol, s igazolja fenti feltevésemet. A parlamenti jegyzőkönyvet idézve így 
szól: „A Magyar Köztársaságban a háziorvosi rendszerben szolgálatot teljesítő háziorvosok 
túlnyomó többsége vállalkozó háziorvosként teljesíti kötelezettségét. Ezért tehát rájuk is a 
vállalkozás szabadsága és lehetőségei vonatkoznak.” 

Mit jelent ez? Nem kevesebbet, mint annak igazolását, hogy az egészségügyben nem 
lehet ciklusonként irányítani. Ami egy ciklusban egy bizonyos szemlélet alapján jól indul, azt 
egy másik a visszájára fordíthatja. Pedig egész egyszerűen átlátható dologról van szó és nem 
hihetjük el, hogy tévedés esete forog fenn. A válaszadó szakkormányzat nagyon jól tudja mi 
az életszerű igazság. Ha mégis ezt feleli, annak nyomós oka, pontos célja van. 

 A kvázi vállalkozás, mely saját nyugdíja kárára kénytelen a képzettsége és a 
teljesítménye meg kora alapján elvárhatónál kisebb adózható jövedelmet kivenni, most egy 
képzeletbeli és íróasztalnál megszülető táblázat szerint kell majd adót és járulékot fizessen. 
Ezzel jövedelme tovább csökken, s mivel az ellátás minősége nem rontható tovább és a 
minimum feltételek követelménye nem hágható át, a praxis csődbe kerülhet vagy 
értelmetlenné válik a további áldozatvállalás. Az e körökben majdnem minden negyedik aktív 
orvost jelentő nyugdíjasok esetében ez fokozottan igaz. 

Ha bárki összeadja egy mai átlagos korú és képzettségű háziorvos, ápolónő, asszisztens 
és egy 4 órás takarítónő bruttó bérét, rájöhet arra, hogy az átlagos finanszírozás biztosította 
havi bevételt már ez elviszi. A többit az önkizsákmányolás különböző eszközeivel 
megtermelni pedig nem mindenki képes. Nem lehet mindenkinek erre lehetősége, ereje, netán 
gusztusa. Igen gusztusa, mert ebben az adózási gyakorlatban ismét ott van láthatatlanul a 
hálapénz bevonására való néma felhívás. És a kör ismét bezárulhat. (Milyen furcsa játék a 
nyelv: ez esetben kétszeresen is, - emlékszünk a praxis régi nevére: a kör) Az orvos 
láthatatlan adót szed, az orvos fején pedig ott leledzik a látható vaj. Ami aztán további 
korlátozásának és „kordába tartásának” kitűnő eszköze. 

De sajnos egyéb elképzelések is tetten érhetők. Miközben a józan értelmiségi, 
pártállásától függetlenül, hanyatt homlok menekülne az összeesküvés elméletek naponta 
reázúduló áradatától, bizonyos jelenségeket egyszerűen nem tud a szakszerűtlenség, a hozzá 
nem értés megbocsátható (de valójában megbocsáthatatlan) magyarázatával elintézni. 
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A jelenlegi egészségfinanszírozás-politika nem biztos, hogy csak a maradékelv, vagy az 
ezt is meghaladó konvergencia elméletek elvonási tünetei miatt olyan amilyen. Ugyanis egyre 
világosabb, hogy akár az ellátás más szintjein működő intézményeket, az alapellátásban is 
tulajdonképpen tudatosan terelgetik a praxisokat a csőd felé.  

Kinek jó ez? teszi fel a kérdést az áldozat. Vagyis a beteg és alapellátója. 
Igaz lenne, hogy távlati privatizációs tervek húzódnak meg e cselekménysorozat 

mögött? Vagy igaz lenne, hogy az IMF hitel kapcsán az egészségügyből történő további 
elvonásokra tett ígéretet a minket szívósan vezetni akaró politika? 

Kevés a remény rá, hogy éppen erre kapjunk őszinte választ most, amikor egyre jobban 
belegabalyodunk a nekünk szánt hazugságok és csúsztatások szövevényébe. Az eddig kapott 
válaszok tanúsága szerint maga a nyilatkozat is csak aktatologatásokig jutott el, s az egyetlen 
„szakmai válasz” mindent eldöntő mondatát már idéztem. A parlament pedig döntött. 

Mit tehetünk hát mást, minthogy tiltakozunk, nyilatkozunk és kétségbeesett kísérleteket 
teszünk, hogy legalább a betegeink átlássák:  a hiba nem bennünk van. 

Egyelőre! De ha ez így megy tovább, a gyógyító ember is beleroppanhat. 
Az pedig nagyon nagy és nagyon nehezen helyrehozható baj lesz. 

 
Leányfalu, 2009. június 18. 
          Szász István T. 

 
2009. július 12. 

 
Tiltakozás az egyes háziorvosok – méltatlan és veszélyeket hordozó – 

pénzbírságolása okán 
 

Alig néhány héttel az „elvárt adózás” ágazatunkban pénzügyi forrásaink elégtelensége miatt 
megvalósíthatatlan ötlete után, mely miatt minden szinten tiltakoztunk, a FAKOOSZ 
Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének elnöksége a sajtóból, majd kollegiális panaszok 
útján értesült arról, hogy az OEP – kétségtelenül érvényben levő törvényi háttérrel – új 
ellenőrzési hadjáratot indított a háziorvosok ellen. A hadjárat erős kifejezés, de az 
alábbiakban megpróbálom alátámasztani. 

Miközben az alapellátás fogyatkozó és idősödő állománya erején felül végzett 
munkájával viszi vállán az alulfinanszírozott ágazat – már az elviselhetetlenség határán 
mozgó – terheit, a duális finanszírozás gyakorlati bukása miatt egyedüli finanszírozó, az OEP, 
valóban létező, de eleddig nem alkalmazott vagy hatálytalanítani elfelejtett (?) rendeletekre 
hivatkozva próbál annak rovására pénzt visszavonni, váratlanul (?) megnőtt hiányait pótlandó. 

Ez az akció tehát nem törvénytelen, csak embertelen. Embertelen, mert egy 
eresztékeiben recsegő-ropogó egészségügyet kényszerű módon megtámasztani próbálkozó 
ágazat működőképességével játszik.  

Az utóbbi hetek intézkedéssorozata, ha figyelembe vesszük az egészségügy immár 
közismert csőd közeli állapotát, nyilvánvaló okokra vezethető vissza. 

Az alapellátás ellehetetlenítésének újabb kísérlete mögött sejthetünk akár vezetői 
melléfogást vagy a gyakorlati élet ismeretének hiányát is, de ezen a szinten ez nehezen 
képzelhető el. Az ott dolgozó szakembereket sértené ez a feltételezés. Ezért az egészségügyet 
leginkább gazdaságossá tenni képes alapellátás dolgozóiban méltán merül fel a gondolat, 
hogy a központi hiányok pótlásának átgondolatlan és embertelen módszerén túl, e durva 
beavatkozáson keresztül is valójában egy ellehetetlenítő, a praxisokat csődbe juttatni kívánó 
kísérlet valósul meg. Ez a feltételezés is lehet sértő, de sokkal inkább kétségbeejtő és sajnos a 
tények egyre gyakoribb felbukkanását valósággal provokálják. 
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A privatizációs őrület, a tőke érdekeinek vak szolgálata nem ismer határt. Mára a 
működésképtelen praxisok csoportokba kényszerítésének lehetősége és a profitorientált 
szemlélet számára való előkészítése, mint feltételezés már meghaladja az összeesküvés 
elméletek világát. Különösen veszedelmes, mert a helyi viszonyoktól függően van ahol 
halálos döfés a lakosság számára, s van ahol viszont szükségszerű megoldás. Vagyis 
megfelelő helyen alkalmazva és azt példának felmutatván, feltűntethető általános modellként 
is. 

De lássuk az újabb két minket elkeserítő hírt közelebbről. 
1. Az intézkedés, mely szerint azok után az állampolgárok után, akik nem jelentkeztek a 

háziorvosuknál, büntetést kell fizetni, – ráadásul kamatostól és visszamenőleg – felidézi az 
annyiszor letárgyalt tévedést, a kívülállók által hangoztatott képtelenséget, mely szerint a 
kártyapénzt személyre szóló összegként adják. 

A kártyapénz azonban csak úgy értelmezhető, hogy bár a bejelentkezett egyének számát 
követi, de valójában egy átalány. Az az összeg, melyet az orvosnál nem jelentkezett 
egészséges állampolgár után kap a praxis, azt a célt szolgálja, hogy a megbetegedett 
biztosítottak számára adott hasonló összeg elégtelen voltát kiegészítse. Több tucat egészséges 
polgár kártyapénze kell ahhoz, hogy egy problémás beteg ellátására elég forrása legyen a 
praxisnak. Ez nyilvánvaló, hiszen a havi kártyapénz olykor a beteg havi egyszeri 
meglátogatásának benzinköltségére sem elég.  

Amennyiben a nem jelentkezők e „fejpénzét” elvonják, elvárható lenne, hogy a betegek, 
különösen pedig a súlyos és állandó ellenőrzésre szoruló betegek ellátására viszont többlet 
pénzt utaljanak ki. Ha a kártyapénz nem átalány, akkor ez csak így értelmezhető, ellenkező 
esetben a betegek ellátása lehetetlenné válik. 

Mi más történik tehát, mint a szolidaritás elvének felrúgása. Az én járulékommal mást 
ne támogassanak, kellene mondania az atomizált, önző mintapolgárnak. Csakhogy akkor 
örököseinek vissza kellene kapnia halála után, mint fel nem használt összeget. Ellenkező 
esetben azt is el kellene várni tőle, hogy így szóljon: ha én egészséges maradok, 
járulékaimmal önkéntesen vállalom a költségvetés támogatását. De mit kellene mondania 
akkor, amikor súlyosan megbetegedne, és az általa befizetett összeg arra lenne csupán elég, 
hogy háziorvosa gépkocsival menjen el hozzá, a halotti jelentés kiállítására? 

Amennyiben a kötelező jelentkezést előíró szándék – az egyébként üdvös – teljes 
lakossági szűrést szolgálja, úgy ennek anyagi és munkaerő szükségletét biztosítani kell. Erre 
éppen most a legkevesebb az esély. Az említett hibás rendelkezés elfektetése óta már sokszor 
volt szó a szűrésről, de soha nem ebben a formában, s mindannyiszor új meg új – utóbb 
alkalmatlannak bizonyuló – megoldást keresvén. Vajon akkor ezt a rendeletet elfelejtették, 
vagy az akkor aktuális vezetők tisztában voltak ennek képtelenségével? 

Természetesen tudjuk, van kibúvó. Tértivevényes levelekkel (ennek költsége sem 
jelenik meg sehol) igazolható a jószándék, de akkor is magyarázható úgy a rendelkezés, hogy 
az orvosnak a meg nem jelenőt ki kell jelentenie. Vagyis a többi beteg finanszírozása csorbát 
szenved, a szolidaritás feledésbe merül. 

2. Hasonlóképpen jogos, de megterhelő intézkedés az is, mely az OEP pénzek 
elkülönített elszámolását követeli meg. Ennek szándéka mögött az elvárható pénzügyi 
fegyelem szolgálata mellett szintén ott sejthető a büntetésekből remélt forrás visszavonás. 

Senki sem tudhatja jobban az OEP-nél, hogy a finanszírozás az elvárt szolgáltatásokhoz 
elégtelen. Az OEP finanszírozta praxis ma már szinte csak egy keret a munkához szükséges 
források megteremtéséhez. Az orvos önkizsákmányolással és kényszerlépésekkel próbálja 
pótolni a hiányt. Vagyis lehet vitatkozni a pénzek elméleti rubrikák és valódi zsebek közti ide-
oda mozgatásáról, de az biztos, hogy az orvos az OEP-et, a szolgáltatás fenntartásával 
támogatja. Na, nem akarom állítani, hogy az OEP, sokkal inkább a betegek kedvéért, és saját 
életben maradásáért. 



 122 

Ettől kezdve tehát az egész procedúra okafogyott és puszta kellemetlenkedés, felesleges 
munka és hangulatrombolás. Más lenne a helyzet, ha a finanszírozás elégséges volna. Ez 
esetben a rendelkezés indokolhatóvá és életszerűvé válna.  

Van persze ennek egy jó oldala is. Ha netán a fentiekkel nincsenek tisztában, 
amennyiben az orvosok ijedtükben (a félelem és bizonytalanság minden következményével 
együtt életmóddá vált már köreinkben) nem kezdenek magyarázkodásba, hanem őszinte 
számokkal igazolják a tényállást, akkor az OEP-nél olyan adatbázishoz jutnak, amelyik 
kétséget kizáróan igazolja azt, amit gondolom amúgy is tudnak. Vagyis a fenti képtelenséget. 

Az így kialakuló pénzügyi fotó arra lehet elég, hogy az orvos fehéren-feketén lássa, 
mekkora hiányt kénytelen pótolni szorongások és verejtékezés közben és könnyebben adja fel 
a további küzdelmet? 

                                                                       * 
Mindezek leleplező erővel bizonyítják, hogy az egészségügy szétverése folytatódik. 
De kinek lehet érdeke ez? 
A humán erőforrás reprodukciója ellen tett lépések után, folytatódik a humán erőforrás 

működőképességét fenntartani igyekvő ágazat tönkretétele is? 
Gondolkodjanak el ezen és bölcs belátással vonják vissza a büntető brigádokat, vagy 

valljanak színt, az önöket is cselekvési kényszerbe hajszoló életidegen tervekről. 
 

A FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének elnöksége nevében:  
 

Szász István T. elnök. 
 

2009. július 15.                                                                                    
                                                                  

                             2009. július 16. 
 

                            Levél az OEP Főigazgatónőjének 
 

Mélyen tisztelt Főigazgató Asszony! 
 
Másfél évtizedet meghaladó tapasztalat számunkra, hogy amennyiben a felettes szakmai 

vagy finanszírozási hatóságok véleménykérés céljából megkeresnek, az időpont és-vagy a 
határidő szinte lehetetlenné teszi azt, hogy érdemben reagálhassunk. 

Ez elkerülhetetlenül kelti bennünk azt az érzést, hogy a kérdés csupán formális és csak 
azt a célt szolgálja, hogy igazolja, miszerint annak megítéléséhez hozzájárultunk. 

Július 13-án – hétfőn – kaptam kézhez megtisztelő levelüket a hozzá mellékelt anyaggal, 
és ha a véleményezésre adott határidőt be próbálom tartani, azt pénteken, 17-án már 
postáznom kell. 

Ez alatt össze kellene hívnom a regionális elnököket, lehetőséget biztosítva a szakmai 
anyag tanulmányozására és megvitatására, majd az eredményt, véleményeiket összesítve 
Önöknek visszaküldenem. 

Mondanom sem kell, hogy ez nyári szabadságok idején fokozott mértékben nehéz. 
Megpróbáltuk! 
Az anyagot scannelve szétküldtük és két szakmai véleményt tudtunk begyűjteni 

szakértőinktől. 
Ezeket építő szándékkal mellékelem. Az egyik egy érintett és sokat tapasztalt, 

elkötelezett háziorvosé, a másik a minket a kezdetektől segítő közgazdász szakértőnk 
hozzászólása. 
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Az élet azonban ennél is összetettebb és bonyolult feladatok elé állít. Ezért az anyagot 
megtoldom egy másik levéllel is. Ez a levél, melyet nevezhetünk akár tiltakozásnak is, de a 
benne foglalt kemény gondolatok ellenére Önök irányába és Önök iránti szándékában nem 
ellenséges (!!), csupán a helyzetnek megfelelően kritikus, sőt inkább kétségbeesett, kiegészíti 
a néhány hete az „elvárható adózás” ügyben Önöknek is megküldött tiltakozásunkat, mely a 
parlamenti interpellációig is eljutott és melyet több közméltóság válaszra méltatott. 

Kedves és tisztelt Főigazgató Asszony! Nagy baj van. Önnek magyarázzuk? Az 
alapellátás egyik utolsó olyan kimerülőben levő, de még működő erőforrás, mely a magyar 
állampolgár alkotmányos jogainak reá háruló részét biztosítani és vállán hordozni próbálja. 
Emberekről van szó mindkét oldalon. Behatárolt fizikai, szellemi, lelki teljesítőképességgel és 
bizalmi tőkével. 

Nem akarjuk elfogadni, hogy Önök is részesei legyenek egy olyan játszmának, melynek 
felsejlenek árnyékkörvonalai, és amelyik nemzeti katasztrófához vezethet. 

Mi dolgozunk. Kérjük, hogy ismert szűk lehetőségiek mellett, legalább a méltányosság 
elvének és a közös célnak az elfogadása által támogassanak minket. 

 
Tisztelettel és megértésüket kérve: 

  Szász István T. 
                                                                                                A FAKOOSZ AOOSZ elnöke 
Leányfalu 
 

 

V. 
 

Hozzájárulás a nemzetstratégiához 
 
 

2009. november 11. 
 

Egészségügy a nemzetstratégiában, 
alapellátás az egészségügyben 

 
Bevezető 
 
Bár az egészségügy alapellátásnak nevezett ágazata kis szelete egy remélt – és értők, sőt a 
csupán csak érzők által is várt – Nemzetstratégiának, igen felelősségteljes feladat erről 
véleményt mondani. Az alapellátás az egészségügy egészétől természetesen elválaszthatatlan 
és az ezzel kapcsolatos operatív teendőknek a kidolgozása is nagy körültekintést igényel. 
Olyan szakértői csoport feladata, amelyik felhasználva az eddig összegyűlt tapasztalatot, 
helyet biztosít annak a nemzetstratégiai szemléletnek, mely eddig kitiltatott, sőt kiirtatott az 
egészségügy s benne az alapellátás kérdésével foglalkozó és beleszólással is rendelkező 
aktorok gondolkodásából. Most azonban nem operatív teendőkről, hanem hosszabb távon 
irányt szabó stratégiai kérdésekről ejtünk őszinte szót. 

Az őszinte szó az utóbbi húsz évben az azt megelőző negyvennél is szégyenletesebb 
módon szorult háttérbe, hiszen már nem hivatkozhattak a diktatúrára. A régi, de már önmagát 
meghazudtolt terminológia szerinti baloldal módszereivel besározott, demagógiának nevezett, 
nem ritkán a szélsőségek kategóriájába sorolt, sőt gúnyolt nemzetben gondolkodást, hosszú 
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idő óta mellőzik. Őszinteség és nemzetben gondolkodás nélkül azonban e feladat 
megoldásához nem érdemes hozzáfogni. 

Aktuális és megdöbbentő példa erre, hogy az EU által elvárt Lelki Egészség Országos 
Program (LEGOP) 80 civil szervezettől érkező javaslata között – ha az erről rendezett 
összefoglaló konferencián pontosan informáltak – egyedül az általam összeállított anyagban 
esett szó a nemzettudatról, de az egyház szerepe is csak egyszer bukkant fel. 

Öntsünk tehát tiszta vizet a pohárba. 
Senki nem tagadhatja, hogy – mint annyi más területen – Magyarország a 

nemzetstratégia dolgában is különbözik szerencsésebb szomszédjaitól.  Ha évtizedenként 
térkép készülne a nemzetstratégiával rendelkező országokról, hazánk immár közel 65 éve 
fehér foltként jelenne meg azon. Maradandó hatást elérő igazi nemzetstratégiai 
gondolkodásból eredő tettet keresve Klebelsbergig kell visszanyúlnunk. 

Ha pedig eljutottunk eddig a megállapításig, egy újabb fájdalmas és nagyon kényes 
kérdést kell feltennünk. Mekkora esélyünk van arra, hogy nemzetstratégia készítésén 
gondolkodva, hozzájussunk olyan információkhoz, melyek nélkül csak álmodozni lehetséges? 
Jelentős százalékban valószínűsíthető elképzeléseink vannak, de a magyar politikai osztály 
felsőbb, a nagy hátteret ismerő beavatottjai, még soha nem tárták fel nekünk őszintén 
játékterünk valódi korlátait. 

A konzervatív keresztény és nemzetben gondolkodó magyar értelmiségi sok mindent 
tudna kiötleni a nemzet jelenkori nehéz helyzetében is. De ha nem ismerjük ezeket a tényeket, 
mindez utópiává válik, a terepasztalról a megvalósíthatóság világába lépve legyintéssel 
elintézhető képtelenségnek minősíthető. 

Korlátaink ismertében viszont nem kétséges, sőt szinte bizonyos, hogy első tennivalónk 
mi lenne: e korlátok feszegetésének módozatairól kellene szót értenünk. Egymással és a 
korlátok állítóival.  

Annyit ugyanis már mi is megtapasztaltunk, hogy sokszorosan hátrányos helyzetünk 
szomorú valóság. Hiszen adva van egy új és bár már ingadozó, de megmaradásáért világokat 
áldozni kész globálisan terjeszkedő rend, melyben élünk s melybe eddigi vezetőink 
megpróbáltak bárminő áldozat árán is integrálni. Ezen belül pedig a Trianon okozta egészen 
páratlan helyzetünk, a körülöttünk és velünk szemben különböző mértékben, de egyaránt élő 
ellenérdekeltségek, melyek hét az egyhez arányban zárnak kalodába. Ugyanakkor a belső 
ellenség többrétegű és nagy előnyöket élvező komprádor hada is folyamatosan, szervezetten, 
nagy előnyökkel és több szempont szerint is jelentősen érdekelve áll készenlétben. 

Mindez arra figyelmeztet, hogy egészen más utakon leszünk kénytelenek járni, mint 
azok, akik már sikeres modelleket képesek felmutatni.  

Engedtessék meg felemlítenem még azt is, hogy immár generációkon át sikerült 
társadalmunkat is önmaga ellenségéve silányítani? 

Helyzetünk tehát különleges, másokéhoz a közösen megélt történelem ellenére csak 
egy-egy elemében hasonlítható. Nos, ezek után és mindezeket felmérve kell elindulni a nagy 
mű mozaikjainak összerakására. 

 
Egészségügy a nemzetstratégiában 

 
Térjünk most vissza saját szűkebb terepasztalunkhoz. Hogyan tervezhető meg a magyar 

egészségügy nemzeti stratégiája? 
A több évtizedes lépéstévesztés után természetesen itt is mindennek alapja csupán egy 

gyökeres szemléletváltás lehet. 
Nevezzük bárminek, magyar embernek, magyar állampolgárnak, egyszerűen embernek, 

avagy humán erőforrásnak, ennek reprodukciója és az ezzel szorosan összefüggő 
karbantartása nem csupán Istentől elrendelt – a szó szoros értelmében szakrális – feladat, de a 
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szó legparlagiasabb értelmében vett gazdasági érdek is. Hogy ezt a gazdaság mindenkori 
szakemberei nem ismerik fel az annyira hihetetlen és képtelen, hogy elkerülhetetlenül merül 
fel a tudatos ártás gondolata, mely a legkülönfélébb összeesküvés-elméletekig terjedhet s 
bizony nehezen tagadható. 

 A nagy szemléletváltás egyik sarokpontja lehet, ha a gazdaság és a pénzügy 
szakemberei elfogadják, hogy az egészségügyi befektetés az egyik legjobban megtérülő üzlet. 
Természetesen nem a szó mai értelmében és nem a ma divatos azonnali haszon beseprésének 
szellemében. Annál inkább egy valódi stratégiai – tehát hosszú távú gondolkodás – keretei 
között. 

Ezt aztán kiegészítheti egy ilyen szemlélettel egyáltalán nem összeegyeztethetetlen, az 
egészségügyet kiszolgáló, és nem az egészség ügyét is annak tekintő egészségipar – megfelelő 
keretek és korlátok között történő – működtetése, mely a gazdaság egyik zászlóshajója is 
lehet. Ma már minden szakmabéli tudja, hogy a világban a tőke a hadiiparból jórészt a 
gyógyszer és műszeriparba, s így az ezt szolgáló kutatásba ment át. Ez hatalmas fejlődést 
eredményezett, de a technikailag és tudományosan lehetséges, illetve a gazdaságilag 
megengedhető között az olló vészesen kinyílt. 

Szükség van tehát arra, hogy gazdaságosabbá váljon az egészségügy. Ezt azonban nem 
lehet olyan eszközök erőltetésével szolgálni, melyek a minőség és a szolidaritás rovására 
mennek. Lehetséges a struktúra korszerűsítése, a beteg-utak jobb szervezése, az egész 
rendszer harmonizálása, az informatika, az ellenőrzés kiterjesztése stb. által elérni bizonyos 
eredményeket, de soha nem túllépve az örök szent szabályokat. Semmi, ami az ember 
egészségét, tehát az életet szolgálja nem kurtítható meg. Milyen különös, hogy azok, akik a 
legnagyobb vehemenciával küzdenek a gonosztevők halálra ítélése ellen, százmilliónyi 
ártatlant képesek halálra ítélni neoliberális gazdasági érvek alapján. 

Az egészségügy nélkülözhetetlen kelléke az orvos és a szakdolgozó. Erről a kérdésről is 
nehéz őszintén beszélni, mert mindent beleng a mikropolitika médiamódszereivel besározott 
gyógyító emberek iránti bizalmatlanság. Érdekes módon – minden romboló tevékenység 
ellenére – ez inkább a döntéshozóknál nyilvánul meg, míg a lakosság részéről még ma is 
élenjár a szakmák iránti bizalom ranglistáján. 

A társadalmak mindenkori elvárása a gyógyító emberekkel szemben emberfeletti. Ez 
természetesen indokolatlan, de annál érthetőbb. A bajba vagy válságos helyzetbe jutott ember 
a gyógyító személyén át a természetfeletti kezét szeretné megfogni. E megállapítás teljesen 
független attól, hogy az illető vallásos, avagy nem. Ősi és érthető ösztönszerűség mely 
elkíséri történelmünket a sámánoktól napjaink modern tudósaiig. 

A társadalomnak tehát saját érdekében önmagából kellene kiizzadnia azokat az 
igazgyöngyöket, azaz felnevelni azokat a már-már szent embereket, akik ennek a bizalomnak 
képesek megfelelni. Ez egy morális válságban vergődő társadalomban és egy pénzügyi 
kérdéssé züllesztett egészségügyben elképzelhetetlen. Néhány elhivatott, néhány ma már akár 
megszállottnak tekinthető személy kitermelődik, de hol találunk 40000 ilyen orvost és 150-
200000 ilyen szakdolgozót? 

Meg kell tehát teremteni az alapjait annak, hogy egy morálisan felemelkedőben levő 
társadalom képes legyen felnevelni legalább a fejlett társadalmak arányszámainak megfelelő 
olyan gyógyítót, akik ezt a munkát hivatásuknak érzik, szeretettel és elégtételt érezve végzik, 
s ha nem is szentek, de olyan erkölcsi alapjaik vannak, melyeket nem kezdhet ki a környező 
világ még sokáig itt kísértő szennye. A felnevelni kifejezést szándékosan használtam, mert 
nem csupán oktatásról és továbbképzésről van szó. Ezeknek az embereknek tehát – minthogy 
emberek, nem szerzetesek, és nem lehet őket egy esküre hivatkozva kényszeríteni – a 
társadalom egy kölcsönös bizalomra alapozott és kiszámítható biztonságot és az egész életre 
szóló létperspektívát, megfelelő munkafeltételeket kell garantáljon. Úgy amint azt Németh 
László már régen megmondta, meg kell őket fizetni, hogy ne pénzért gyógyítsanak. Az az 
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elvárás, az a megterhelés, az a felelősség, amely nem hasonlítható egyéb foglalkozásokhoz (és 
ezt a halálozási és öngyilkossági stb. statisztikáik is igazolják) nem teszi lehetővé, hogy 
munkájuk mellett egzisztenciális gondokkal küzdjenek, fenyegetettségben dolgozzanak és a 
hálapénz bélyegét hordozzák magukon. Az erről szóló tervezgetések és számítgatások a 
földön járnak, és nem beszélnek elérhetetlen összegekről, sem megvalósíthatatlan 
átszervezésekről. Annál inkább szabadulnának az ágazatot körülvevő hazugságoktól, 
hitegetésektől, félrevezetésektől, fenyegetésektől, csapdaállításoktól, megosztási kísérletektől 
és ármányoktól, a totális kizsákmányolástól és kiszolgáltatottságtól. Ennek legnagyobb 
mélységeit járjuk meg most, amikor az egészségügy alacsony fizetései tovább már nem 
csökkenthetők, s ezért a létszám leépítésével és a munkában maradottak fokozódó 
kizsákmányolásával érnének el minőségromboló megtakarítást. Emlékezzünk csak a 
világbank emberének néhány év előtti elszólására. A magyar egészségügy az orvosok 
fizetései miatt drága, szólt a gyarmattartói szemléletet leleplező megjegyzés.  

A fenti helyzetet a szakmába beavatkozó, azt befolyásolni és saját szekerébe fogni 
próbáló politika oly sikeresen csűrte-csavarta, manipulálta, hogy annak normalizálása úgy a 
politika világában, mint a szakma berkeiben, de még a benne dolgozók tudata terén is 
erőfeszítésekbe fog kerülni. 

A Németh László által tanácsoltak gyakorlati megvalósításához bizony az egészégügyön 
kívül is számos feltétel szükséges. Amiképpen az egészségügy hatással van minden más 
ágazatra, azonképpen érvényes ez fordítva is. Ennek egyik vetülete az, hogy a jó gyógyító 
emberek jó iskolákból kerülnek ki, egészséges családok és működő kisközösségek adnak 
számukra biztos hátteret és jó modellt. Nem csak egyénileg, de az őket képviselő 
szervezeteken át is megbecsültségnek örvendenek, egy tőlük sokat elváró, de őket ennek 
megfelelően megbecsülő társadalomba ágyazódnak be. Neveltetésükből nem hiányzik a 
hazaszeretet és nemzettudat elengedhetetlen támasza sem, hogy ne közösségük mielőbbi 
elhagyásán gondolkodjanak, hanem érezzék a feladat másik oldalát is, a nemzet szolgálatának 
örömét. 

Itt kell említést tennem arról, hogy minden érthető ok és magyarázat ellenére, sőt éppen 
ezért, ma szembe kell nézni az ágazat terheit jelenleg vállán hordozó, azt saját életévei és 
életminősége árán átmenteni próbáló gyógyítók elkerülhetetlen gyarlóságával is. A most 
dolgozók jelentős része már a neoliberális alapokon nyugvó fogyasztói társadalomban 
szocializálódott. Ennek következtében szinte szabályszerű, hogy az anyagi válságot morális 
tetőzze. Vélt és valós fizikai, szellemi és lelki igényeit kielégítendő a morális gátak lazítása, 
helyenként áttörése által keres és talál kitörési pontokat, s észre sem veszi, hogy ez által már 
ott is van a neoliberális szellem állította csapdában. A modell is ezt sugallja, hiszen az 
úgynevezett baloldal legnagyobb előnye a másik oldallal folytatott versenyben éppen abban 
rejlik, hogy gátlástalan. A vele versenyben levőket a morális korlátok úgy hozzák hátrányba, 
mint a doppingszabályok betartása a sportolót a szabályokkal nem törődőkkel szemben. Az 
általam most – terjedelmi okokból is – a gátlástalanság tág fogalmában tömörített 
módszereket ma a politika tudománya jól ismeri. Tehát egy szakszerűen megalapozott és 
tudatos gátlástalanság áldozatai vagyunk, melynek skálája a hazugságon is túlterjed. Minden 
módszerrel leplezik az egyetlen és mindent folyamatosan meghatározó célt, a globalizációs 
profit és az ebből származó saját haszon szolgálatát és ezt próbálják meg-megújuló 
módszerekkel a jobb egészségügyi ellátást szolgáló reformnak feltűntetni, holott az 
egészségügyi piacot is csak ugyanolyan vadászterületnek tekintik, mint minden mást. Ehhez 
új meg új – de valójában már előzőleg kipróbáltan mindenre hajlandó – arcokat „dobnak fel”, 
ezzel is annak látszatát szolgálva, mintha valami új történne. 

Tudjuk, hogy a versenyhelyzet nem ördögtől való, de jól meggondolandó ennek 
szabályozása. Nem lehet kihagyni elképzeléseinkből egy az egészségügyben felállítandó 
komoly ellenőrzési rendszert sem. Tudjuk, hogy a laikus beteg főleg az orvos modora alapján 
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ítélkezik, s nem tudja felmérni a valós szakmai hátteret. Az ellenőrzés tehát szükséges, de 
segítő, terelgető jellegűnek kell lennie és el kell feledni a fenyegetettség lélekmérgező, 
teljesítményt torzító és empátiát romboló hatásait. 

Az egészségügy valóban nem lehet, divatos szóval élve, feneketlen zsák – mely a 
maradékelven működtetést oly látványosan indokolja –, de el kell tűnnie belőle a pénzügyi 
szemlélet napi kísértetének. Az orvos és beteg személyes kapcsolatában semmilyen formában 
nem szabad jelen lennie a pénznek és meg kell szűnnie a pénzre, mint elsőszámú és 
meghatározó szabályozóra való folytonos és szorongással teli odafigyelésnek. A 
szakembereknek meg kell találniuk azt a modellt, melyben a finanszírozás az embert, mint 
legfőbb értéket tartván szem előtt, olyan szabályozókat állít fel, melyek valóban 
gazdaságosak, de nem a pillanatnyi mutatók kozmetikázása érdekében, hanem a közép és 
hosszú távú egészségnyereséget tartván szem előtt. Ennek nagy ellensége a hat évtizedes 
érthetetlenül primitív beidegződés az egészségügy improduktivitásáról.  

 
Ezek az általánosságok az egészségügy egész területén érvényes stratégiai szempontok 

és nem nélkülözhetők az alapellátás stratégiájának átgondolásából sem. Attól 
elválaszthatatlanok. 

 
Az alapellátás hosszú távú áttervezésének vezérelveiről 

 
Az alapellátás sajátos kérdés és helye a nemzet jövője szempontjából 

megkérdőjelezhetetlenül kiemelt fontosságú a nemzetstratégiában is.  
 Lássuk tehát az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdések stratégiai szempontjait. 
 

1.Az alapellátás helye az egészségügyben. 
Anélkül, hogy szembeállítanánk a többi ágazattal, kijelenthetjük, hogy akár szakmai, 

akár pénzügyi oldalról nézzük, valóban elsődleges és meghatározó szerepe lehet az 
egészségügyi ellátásban. Ha valakik a három oszlopon álló egészségügy ellenében a 
kétoszloposra esküsznek, akkor is van alapellátás, de akkor a járóbeteg ellátás ennek részét 
képezi és az nem a fekvőbeteg ellátás kényszerű kiszolgálója, amint azt jelenlegi 
próbálkozások is szeretnék elérni. Ennek hátterében fellelhető a neoliberális politikai és a 
rövidlátó lobby érdek is. Az igazság az, hogy a valaha emlegetett letelepült szakorvos és a 
háziorvos alkotják azt a szakmai együttest, mely a definitív ellátás és a betegirányítás jól 
végzett munkájával – a betegtől semmi szükségest meg nem tagadva – képes hatékonnyá és 
gazdaságossá (nem egyszerűen olcsóvá) tenni a betegellátást és a prevenció jó szervezésével 
is befolyásolni tudja a tragikus morbiditási és mortalitási mutatókat. Ezzel egyúttal a 
fekvőbeteg ellátást valóban tehermentesíti, de nem lesz annak – csupán finanszírozási 
érdekekből felhasznált – kiszolgálója. 
 
2.Tulajdonviszonyok az alapellátásban. 

Az alapellátás – adott esetben a hozzá csatlakozó járóbeteg ellátással együtt – az a 
terület, ahol az egészségügyben a magántulajdon ésszerűnek és szükségesnek bizonyul. 
Miért? Mert a háziorvos alapellátói képességeit, és előnyeit csak akkor tudja százszázalékosan 
kamatoztatni, ha hosszútávon ismeri betegeit, ha beépül azok közösségébe, ha életük 
részesévé válik, velük sír, velük nevet, példát szolgáltat nekik, életmódjukat kézi vezérléssel 
is befolyásolja. Az alkalmazott háziorvos vándormadár, a helyét változtató háziorvos pedig 
szakmájában fél ember Az alkalmazotti státusban levő orvos nem életművet épít. Ez csak a 
magántulajdonban levő saját jogú praxis által biztosítható. E pályamodell elismeréséből 
ugyanakkor egyenesen következik annak szükségessége is, hogy a félbemaradt torzót, az 
örökös konfliktusok és félremagyarázások forrását képező funkcionális vagy pszeudo-
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privatizációt folytassák és befejezzék. Egy ezzel párhuzamos intézkedéssel a járóbeteg 
ellátásban is lehetővé kellene tenni ugyanezt.  

A praxis infrastruktúrájának tulajdonlásához hiteleket szükséges biztosítani. Ha a 
háziorvosi életpálya biztonságos, erről (lásd német példa) a bankok versengve gondoskodnak. 
Hasonlóképpen működjön a teljes praxis és a velejáró jog átadásának rendszere is. Az 
elkerülhetetlen módon még sokáig fennmaradó „kevéssé vonzó” praxisok eladhatóságát is 
(valódi) ösztönzőkkel kell kiegyenlíteni. Ahol a teljes privatizációnak helyi objektív akadályai 
vannak, meg kell oldani a hosszú távú és a fejlesztéseket sem gátló bérlés lehetőségét. 

Kidolgozandó az a támogatási rendszer, mely az ezzel is vonzóvá tett háziorvosi pályát 
és életmodellt szolgálja. A rezidensek képezzék tovább magukat az idős és tapasztalt 
háziorvosok mellett és erre biztosítsanak nekik megélhetést jelentő bért. Ha csak lehet, az 
idősödő háziorvos olyan rezidenst válasszon, aki utóda lesz. Ezt is lehet ösztönözni, legyűrvén 
az anyagi érdek okozta szorongásokat. 

Itt jegyzem meg, hogy magától értetődő módon és a stratégia időhatárait túllépve, a 
tűzoltás gyorsaságával kell megoldani a praxis átadás, öröklés, utódválasztás kérdéseit. Mikor 
erről beszélek nem csak a valóban fontos anyagi jellegű kérdésekre gondolok, hanem a 
lakosság, a betegek megismerésével járó felmérhetetlenül fontos évtizedes tapasztalat 
átadhatóságának kérdésére is. A betegek így észre sem vennék a váltást s rendkívüli értékek 
kerülnének átmentésre. Ennek szakmai és gazdaságossági előnyei egyaránt vannak, ezért meg 
kell teremteni szakmai és anyagi hátterét 

 
3. Területi elosztás 

Kiemelten fontos szerepe van a praxisoknak és a bennük dolgozóknak a kistelepülések 
esetében, ahol már sikerült kiirtani a lakosságmegtartó hatású saját értelmiséget. Ha az orvost 
is elviszik nem gyalogjárásnyi, és nem szekérjárásnyi, hanem autóbuszjárásnyi távolságra, ha 
ráadásul személytelenné teszik, akkor mindez a hatás megszűnik és semmivel sem pótolható. 
Ennél sokkal kisebb baj, hogy kistelepülésen aligha lehetséges a szabad orvosválasztás. Ezért 
az orvoshiányt is megoldani javasolt csoportpraxisok, amennyiben és ahol szükségessé 
válnak, nem ajánlatos, hogy földrajzilag is mindenütt összevonásra kerüljenek. Ezt a kérdést 
egészen másként kell kezelni a kistelepüléseken, másként a nagyvárosokban s megint másként 
a kisvárosokban. Az utóbbi évek rossz tapasztalatai miatt a háziorvosi társadalom hátsó 
szándékot is sejt a csoportpraxis minden áron való erőltetésében. Nevezetesen az ágazatnak a 
tőkés csoportok privatizációs szándékaira való előkészítését véli felfedezni. Ha van, ha nincs 
ilyen veszély, a nyugodt tervezés érdekében ennek törvényileg kell gátat szabni. 

 
4.Finanszírozás  

A magántulajdon kiteljesítésének az alapellátásban –, és ha lehet ezzel egy időben a 
járóbeteg szakellátásban is – természetesen a feltételek megteremtésével kell megtörténnie. 
Ezek között első helyen az áll, hogy az elvégzett munka ellenértékét biztosítani szükséges egy 
mindenkor ésszerű, de elégséges színvonalon.  
 A duális finanszírozás az önkormányzatok évtizedes alulfinanszírozottságában nem 
vált be. Gyakorlatilag szinte nem is létezett. A finanszírozást a szolidaritás alapján működő 
társadalombiztosítás alapjai kellene garantálják és ha lehet oly módon, hogy abban ne csak a 
szolgáltatót terhelje anyagi felelősség, hanem az állampolgárt is. Az állampolgár felelősségét 
elsősorban ne a szankció határozza meg, hanem az ösztönzés az egészséges és megelőző 
szemléletű életmódra. Az önpusztító életmódot azonban a tömeglélektanilag talán 
elfogadható,- ösztönzés megvonással lehetne szankcionálni, vagy más szakemberek által 
kidolgozandó okos és humánus, nevelő módszerekkel, és éppen az állampolgár és a 
társadalom érdekében. Ez több apró módszer együttes alkalmazását is jelentheti. Példának 
okáért itt kell megoldani azt is, hogy az önpusztító életmódot szolgáló termékek jövedéki 



 129 

adója visszakerüljön részben vagy egészben az egészségügyhöz. Egyik fele magának az így 
megjelent „drága” betegnek az ellátást szolgálva, másrészt pedig a népegészségügy 
prevenciós módszereinek finanszírozását erősítve. Itt nem csak a nevelő, oktató tevékenységre 
gondolok, hanem a szűrés-gondozás támogatására is. A kérdés egy körforgást gerjeszt. Mint 
pillanatnyi tevékenység, a később megtérülő megelőzést szolgáló szűrés pénzbe kerül és a 
gondozottak számának emelkedésével növeli a gyógyítás kiadásait is. A pillanatnyi kiadás és 
a későbbi megtakarítás azonban pozitív mérleggel zárul, nem beszélve az életminőség és 
életkilátás terén gyakorolt hatásáról. 
 Felmerülhet annak a lehetősége, hogy az ellátást a beteg fizesse és így tisztában legyen 
annak értékével, s csak ezt követően számoljon el a társadalombiztosítással. Ezt most egy 
elszegényedett társadalom nehezebben viselné el. Később meggondolandó lehet. A ma 
használatos felesleges számlák így életre kelve hatnának is. Ezt azonban ne az orvos 
személyéhez kössék. 

Olyan változtatások szükségesek, hogy megszűnjön az orvos és önkormányzat örökös 
vitája, eltűnjön a pénzügy oldaláról reménytelenül ismétlődő összemosás a kvázi és a valódi 
vállalkozások között és megszűnjön az alapellátás és járóbeteg ellátás közötti áldatlan 
rivalizálás.  

 Feltétlenül vissza kell állítani valamilyen formában az amortizációs támogatást és 
továbbfejlesztve újraéleszteni a támogatott hitelek bevált módszerét is.  

Az alapellátókkal szembeni finanszírozói magatartás is változtatásra szorul. 
Együttműködés és támogatás, az egyre hatékonyabb munka felé terelgetés módszere helyett 
jelenleg egyértelműen egy a diktatúrából örökölt megfélemlítő, kölcsönös bizalmatlanságra 
alapozott, megalázó hozzáállás vált megszokottá. A diktátumszerű szerződések egy új 
stratégiába nem illeszthetőek be. 

Most mikor vita folyik a mindenki által elismerten elégtelen finanszírozási összegekből 
mégis fizetendő „elvárt adózásról”, természetes módon merül fel a gondolat, hogy elvárható 
adózást csak elvárható finanszírozásból lehet megkövetelni. Ez azonban még a jelenlegi 
helyzetben sem olyan mértékben lehetetlen, ahogy beállítják. Ugyanis a megemelt 
finanszírozásból immár joggal „elvárt” adózás és járulékfizetés, a befektetett összeg 
nagyobbik felét visszanyeri a finanszírozói oldalnak. Ez viszont nem csupán a pénz ide-oda 
rakosgatását jelenti, hanem jóval többet. Tisztázza a viszonyokat, biztonságot sugároz, segíti a 
pályamodell tervezését, vonzóvá teszi az ágazatot, megoldja a visszavonulás gondjait stb. 

 
5. Humán erőforrás 

E helyen felesleges újra felemlegetni az alapellátás terén tapasztalható hihetetlen 
elöregedést, az önpusztító és az orvosi táskának az idős orvos kezéből való kieséséig tartó 
kényszerű robotot. Az alacsony nyugdíj, hiányzó utánpótlás, a praxisok eladhatatlansága 
ennek okozói. Nem a praxisjog stratégiai ötletének elhibázottsága, hanem anyagi és erkölcsi 
alapjainak lerombolása, mesterséges elértéktelenítése az igazi ok. Maga a szakma veszette el 
vonzását és presztízsét s ez a folyamat egészen pontosan követhető végig a reformnak 
nevezett ámokfutás során és a kiszolgáló média tendenciózus munkájában. A gyógyító 
emberről a bevezetőben említettek itt is érvényesek. Érdekes módon, a piac önszabályozó 
mechanizmusát istenítők ez esetben nem gondolnak erre. 
 Nem kisebb gondot jelent a szakkáderek kérdése sem. Erre a munkára felkészített 
minőségi szakemberek dolgában az orvosokhoz hasonlóan, sőt azt meghaladóan katasztrofális 
a helyzet. Az orvoshiányt, a „drága orvosi munkát” éppen a jólképzett szakkáderek segítenék 
enyhíteni, illetve okosabban kihasználni. Ennek a célnak az elérése azonban több éves és 
egészen új oktatási és pályára állítási stratégiát követel.  
 
6. Ellátási feladatok 



 130 

Az ellátási feladatok és kompetenciák pontos meghatározása évtizedek óta várat magára. 
Ezt sem lehet íróasztal mellett elkészíteni. Ismerni kell az adott helyzetet és annak 
megfelelően kell megállapítani, illetve ha igényeinket kellő ésszerűséggel növelni akarjuk, 
akkor fel kell vázolni azt az utat amelyik oda vezet, hogy a mai alapellátás képes legyen 
ennek is megfelelni. Eddig folyamatosan az volt tapasztalható, hogy a lehetőségek jól 
érezhető romlása mellett a követelmények fokozódása – a végrehajthatatlanságon át – az 
egyetlen megoldás, a formális teljesítés felé terelte az ellátókat. 

Arra is figyelmet kell fordítani, hogy a stratégia kidolgozása mellett fontos azonnali 
orvoslásra váró gondok is vannak. Így például minél gyorsabb megoldásra vár – az ésszerűség 
diktálta módon és mértékben – a mentőállomásokhoz telepített ügyelet és sürgősségi ellátás. 
De téves volt az az elképzelés is, hogy a háziorvos a bölcsőtől a sírig lássa el paciensét, 
ugyanis beigazolódott, hogy a gyermekellátás külön szakembert kíván. A magyar 
gyermekorvosi és a hungárikumként ismert védőnői hálózat jövője borotvaélen táncol. 
Érvényes viszont – ha analógiát keresünk az előbbi felfogásra – a felnőtté válástól a sírig 
elképzelés.  

Míg a csoportpraxist nem lehet mindent megoldó modellként isteníteni, kistérségi 
jelleget kell kapnia az ügyeletekkel összekapcsolt mentőállomásoknak. Amennyiben ezek 24 
órán át ki tudják váltani a háziorvosok napi programját gyakran és rendszertelenül megzavaró 
sürgősségek ellátását, sőt egy remélt oxiológusi közreműködéssel azt magasabb szintre is 
emelik, úgy az orvos, mint betege számára tervezhetőbbé, tehát elérhetőbbé teszik a napi 
gyógyító-megelőző-nevelő tevékenységet. Amennyiben a háziorvossal jól együttműködnek, 
nem ártanak a helyi orvos-beteg kapcsolatoknak, de felhasználhatják annak az adott betegre 
vonatkozó tapasztalatát. 

 
7. Ellenőrzés 

Az orvos is gyarló. Tévedés, szakmai hiányosság, ritkábban emberi hibák, kiégés stb. is 
veszélyeztethetik az ellátást. Tehát ellenőrzésre van szükség. Ezen a területen az ANTSZ 
szerepének visszaállítása mindent megold, de nem úgy kell megjelenniük, mint a 
közelmúltban oly gyakran tapasztalat orvos-ellenes felettes hatóságnak, hanem mint 
kollegiális segítő, irányító, tanácsadó, folyamatos szolgáltató társnak. 
 
8. Egyéb feladatok 

A háziorvosi ágazat képes a leginkább lehetővé tenni egy oly régen várt használható 
adatszolgáltatást, mely nem egy felülről aláereszkedő gyanakvás – azt természetszerűen 
szolgáló s ezzel igazoló – terméke, hanem éppen a bizalom jegyében alulról felfelé szálló 
iránymutató jelzésként működik. Egységes, egyszerű, korszerű és munkaerő háttérrel 
rendelkező legyen. A felsőbb ellátási és adminisztratív szintekkel tartandó kapcsolat terén az 
elektronika nyújtotta lehetőségeket már ideje lenne kihasználni, s ezzel enyhíteni az 
adminisztratív présen. Természetesen nem úgy, ahogyan előfordult, amikor is ezt az igényt 
már nem egyszer – úgynevezett közelálló körök – pénzszerzési célnak tekintették. 
 
9. Egészségügyön kívüli szerep 
 Ismételten ki kell jelenteni, hogy a magyar vidék lakosságmegtartó erejét, a falvak 
magyar hagyomány szerinti nemzetmegtartó és újjászülő szerepét, a falusi értelmiség s ezen 
belül az orvos különösen nagymértékben képes szolgálni. Az életét „övéi” közt élő háziorvos 
csodákra képes a kisközösség mindennapjaiban. Hatása messze túlmutat a napi gyógyító 
munka, sőt az egészségügy szűkebb keretein is. Fontossága még nyugdíjaztatása után is 
megmarad, ha sikerül és számára is kívánatos közösségében maradnia. Természetesen 
optimális „hatásfokát” csak akkor éri el, ha helyreállítjuk társadalmi presztízsét.  
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A háziorvos igen fontos segítője lehet a demográfiai fordulatért vívott – megmaradásunk 
szempontjából mindent eldöntő – és az egészségügy eszközeivel is folytatandó küzdelemnek, 
melyet reményeink szerint egy új nemzetstratégia első helyen tűz zászlajára. 

 
10. Érdekképviselet 

A politika azt képzeli, hogy az erős érdekképviselet kényelmetlen, kínos, örökös 
ellenzéki hangot jelentő felesleges nyűg. Helyette a megosztással és a sajtó manipulálásának 
eszközeivel, presztízsrombolással próbálja gyengíteni a gyógyítók sorait. Hiába áll előttük 
számos boldogabb ország példája, kormányok sora próbálta konzerválni a gyenge kamara 
modelljét. E téren is szemléletváltásra vár az egészségügy. Egy bölcs kormányzat számára az 
erős kamarák jelenthetik az egyik legnagyobb tehermentesítést. Ha az előbb említett nagy 
szemléletváltást ezen a téren is hasonló követi, a mindenkori kormányok sok kellemetlen és a 
politika számára testidegen feladattól szabadulhatnak meg. A gyógyítók presztízsének 
helyreállítása pedig nem csak a gyógyítás hatásfokát javítja, de felmérhetetlenül nagy 
összegekkel teszi olcsóbbá az ellátást. 

                                                                  * 
Ezek lehetnének a legfontosabb lépések, a stratégiai tízparancsolat, de szükséges lenne 

még egy és más, mert nehéz helyzetben próbálkozunk a nemzetstratégia fontosságát és azon 
belül annak egyes elemeit elfogadtatni. 

Az egészségügyi reformnak nevezett folyamat, mely átmeneti időszakoktól eltekintve 
inkább szervezett rombolásként zajlott, a nyolcvanas évek vége óta búvópatakként halad 
előre. Az akkori késő kádári szemlélet korlátozta elképzelések újra és újra felbukkannak. Van, 
amikor csak sejthetőek, s van úgy, hogy azokat a késő liberalizmus kori szenvedély duzzasztja 
tovább. Ilyenkor „zúgva, bőgve törik át a gátat”. 

Befejezésül megismételem: ha tervezgetünk, ha utat keresünk, tudnunk kell, hogy 
létezik-e valahol egy számunkra előírt irány, határ vagy elvárás, és ha ez – mint azt sejthetjük 
– nekünk kedvezőtlen, létezik-e mozgásterünk és mennyi? Van-e remény egy olyan valódi 
nemzetstratégiára, mely nem válhat a megszorítások rejtett kiszolgálójává. 

Ha igen, akkor már csak az szükséges, hogy a körvonalazódó váltás után a gyakorlatban 
is elfogadottá váljon szemléletünk. Ami ugyanis ezzel ellentétes, az hitem szerint életidegen, 
tehát egyben életképtelen is. Ha viszont megvalósul, akkor megújul a „humán erőforrás” 
vagy, ahogy helyesebb mondani: a NEMZET. Testben és lélekben egyaránt. 

Hogy az egyszerű családorvos ehhez milyen mértékben képes hozzájárulni? Négy és fél 
évtized tapasztalatával állíthatom, hogy meghatározó módon! Ha sikerül egy a fentiek 
szellemében kialakított nemzetstratégiát megvalósítani, az élet is igazolni fogja ezt. 

Ne feledjük, hogy az idő kevés, de ha képesek leszünk a fentiek jegyében cselekedni, 
velünk lesz az idő Ura! 
 
Leányfalu 

 

         VI. 
 

Búcsú a fegyverektől 
 

2011. április 1. 
 

Közel két évtized, s benne 2006-2009 közös sikere és személyes 
csalódása; a múlt, a jelen és a jövendő! 
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Nem számítottam arra, hogy nagy előretekintések idején ismét hátranézzek, de a 
visszapillantó emlékezésre történt felkérés nyomán arra gondoltam, hogy mit tudni, lesz-e 
még erre alkalmam? Márai szerint: „…írni úgy kell, mintha minden cselekedetünk utolsó 
lenne az életben”. 

Korom és helyzetem nem kíván és nem is enged meg mellébeszélést, ha itt-ott 
fájdalmasak is az igazságok, azok mindenképpen a jövőt szolgálják. Talán még soha nem volt 
közelebb anómiába süllyedt társadalmunk s mi magunk sem a hazugság gyilkos erejének 
ilyen mérvű és ennyire sürgető felismeréséhez. Még a hazugság leleplezése is hazugság volt. 
Sőt! Parancsra történt és irigylésre méltó ügyességgel megcsavarintott tett. Így lehet a 
feketéből fehéret varázsolni a gátlástalan politika kádköves cilindereiben. De jó lenne, ha ezt a 
gazdaság kifehérítésében is ilyen egyszerűen lehetne véghezvinni. 

Témánktól cseppet sem távolodtam el az előző sorokban, hiszen a magyar egészségügy 
múltja 40+20 éve a hazugságra építve működött. Néhány múló, őszinte pillanata volt, de csak 
az áldozatvállalást nevezhetjük benne hitelesnek. Ne legyünk álszemérmesek. A mi 
áldozatvállalásunkat! És ezt hálapénz tanulmányok és a most oly üldözött sajtó – megtorlás 
nélkül megjelentethető – rágalmai sem tudják megváltoztatni. Ugyanis a gyógyítás recsegő-
ropogó épülete még áll. Ebben pedig több generációnyi gyógyító férfi és nő – genderes 
egyneműséggel – ármányos, hazug Kőműves Kelemenek által történt belefalazása sejlik fel.  

 
A FAKOOSZ-nak első perctől szimpatizánsa s rövidesen publicistája lettem.  Ha 

régebbi írásokat forgatok, keserves küzdelmek, nagy csalódások és erőt adó részsikerek 
sorakoznak ebben az időszakban. És felismerések sokasága, figyelmeztetések tömege, 
beigazolódott veszélyérzetet rögzítő sorok. 

Azokban az elröppent években ilyeneket írtam: „Gondolkodó ember számára 
nyilvánvaló, hogy egy hivatásának élő orvos nem állhat távol a baloldali értékektől. Persze a 
valódiaktól. Aztán most egyszerre hálátlan és jobboldali, megbélyegzendő, mi több – magas 
pozíciójú politikus szerint – pofátlan és esküjét be nem tartó társasággá züllött a hatalom 
szemében.”  

(Azóta megtanulhattuk, hogy a bal-jobb el és megosztás puszta szólam. Nem bal és 
jobboldali értékek vannak, hanem vannak valódi értékek és vannak értéknek feltűntetett 
hazugságok. Fekete Gyula – a XX. század egyik legfontosabb magyarja – mondotta egyszer 
nekem: „az igazi törésvonal nem pártok, hanem emberek között húzódik, tehát pártokon 
belül”. Nagyon beigazolódott. A nemzeti gondolatot, az egész – sok összetevőből álló –
nemzetet szolgáló hajlandóság az, amely mentén meghúzhatjuk azt a képzeletbeli vonalat) 

 Nem sokkal utána ezt mondtam: „Mikor sztrájkról esett szó kiderült, hogy vezetőink 
nem képesek elviselni az európai demokrácia legkisebb – számukra mégoly veszélytelen – 
megnyilvánulását sem? Hogy Európa felé mutató karjuk megremeg? Túlzott bérigényeket, 
hálapénz éhséget és felelőtlenséget emlegettek. Sőt! Az APEH megkapta a miniszteri 
felszólítást, hogy nézzen a körmünkre”. „Nem érdekelte őket, hogy minket érő támadásaiknak 
szenvedő alanyai nem csak mi leszünk, hanem egy egész beteg nemzet.”  

Ma is itt tartunk. A nemzetnél, az elátkozott szónál, az egyetlennél, amelyik képes 
lehetne magában összegyűjteni mindnyájunkat. És egyik oldalról ma is csak a szenny és a 
mocsok hullik árva fejére. S természetesen azokéra is, akik ezt kimondják. Nem hullana 
semmi, ha némán szolgálnánk. Ami meg is történt. Csakhogy nem elég némán szolgálni, 
vagyis mindhalálig, ami esetünkben azt jelenti, hogy kihalásig. 

Azt mondták az okosak, hogy a nemzet szóval nem lehet megszólítani a pénz embereit. 
Próbáltam hát más érveket. Pénzre fordítottam az elvárhatóan normális körülmények között 
folyó munkánk feltételezhető eredményeit. De ekkor mi történt? Erről így írtam: „Csak egyre 
nem gondolnak a jövő-menő pénzügyminiszterek. Arra, hogy a betegnek évezredek óta kell a 
gyógyuláshoz a drága gyógyszer, és a rohamosan korszerűsödve dráguló kés mellé, a 
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gyógyítóba vetett hit is, a sámán örökkévaló igényének nagy erejével. Ez egy nagyon olcsó és 
nagyon hatásos szer. Ha minket sárba tiporva, ezt elveszik tőle, akkor ezt is pénzzel 
megváltható eszközökkel próbálja majd helyettesíteni. Ennek pedig kisebbik része a hálapénz. 
A felesleges igények formájában jelentkező nagyobbikat a biztosító fizeti. Akkor derül majd 
ki, hogy mennyire érdemes az orvost felemelni abból a mélységből, sőt megfizetni is. Mert 
ennél a most alakuló helyzetnél nincs olyan magas orvosi fizetés, ami nem olcsóbb 
megoldás.”  De ők tovább szidalmaztak és taposták becsületünket, sorvasztották 
presztízsünket, s ezt sikerként élték meg.  És újra írtam: „Az alkuk, és manipulációk tárgyává 
züllesztett egészségügy – mint már annyiszor elhangzott – orvosért kiált. A fináncszemlélet 
évtizedek óta áttörhetetlen fal gyanánt áll, a nemzet jövőjét, és a mai korosztályok életkorát és 
életminőségét meghatározó kérdés előtt. A politika, hol más gondok kendőzésére, esetleg 
magyarázására használja az egészségügyet – mint nagy elosztórendszert –, hol egyéb 
kérdésekkel ködösíti az egészségügy problémáit.” 

Úgy tudtuk, hogy a nagypolitika nem választható el létünk részleteitől és azt is tudjuk, 
hogy nálunk hatalmasabbak esetében is kénytelen számolni az egészségüggyel. 
Magyarországon ebből is hungarikum lett. Nem számoltak velünk, eszük ágában sem volt. De 
nem is ez volt a hungarikum, hanem az, hogy ebben mi őket tehetetlenségünkkel támogattuk. 
Figyelmeztetni próbáltam: „Hatalmas az az erő, melyet egy igényeivel mögöttünk álló 
társadalom és a magyar értelmiség egyik legnagyobb teljesítőképességgel és befolyással bíró 
rétege a 40 000 orvos jelent. Érthetetlen, hogy míg évszázados hagyományokkal bíró fejlett 
demokráciák kesztyűs kézzel is alig mernek ezzel az erővel szembefordulni, addig nálunk ez 
is a leghétköznapibb egyszerűséggel, s a legbornírtabb módszerekkel működik.” 

Igen! Ebben nyilvánult meg legjobban az, amire szocializáltak. A csendes beletörődés, a 
gyávaság, meghunyászkodás s főleg a szükséges „aktuális ellenfélre szabott elkerülhetetlen 
ravaszság” hiánya. Egyik felünk – a kisebbik – behódolt apró előnyökért, a többség viszont 
maradt „néma tartomány”. Néhányan, szabadjára hagyott bárdok, bárdolatlankodtunk. 
Egyszer-egyszer megégettük a kezünket, de tűzhalálra nem került sor. Majd megunjuk, szólt 
az elmélet, s leszünk mi is falba építettek.  

Közben magas Déva vára épült, sőt olykor dévaj hangok szűrődtek ki emelkedő falai 
közül. Így írtam erről: „A Bokros csomag hatalmas csapás volt az egészségügyre is. Még az 
alapellátás is majdnem beleroppant. Csak apró, ügyeskedő, szürke módszerekkel maradhatott 
talpon.” Szóban természetesen a reform ott szárnyalt felettünk. Valahogy így: „Az 
egészségügy reformja verbálisan végig terítéken volt, de történni csak kevés történt s az is a 
konzervatív kormányok idején és az alapellátás terén. Az Antal kormány elkezdte a reformot, 
fel is vázolta annak menetét, de főleg a belső lobbyk ellenállása és állítólagos politikai alkuk 
(?) vezettek oda, hogy az alapellátás szintjén elakadt. Az alapellátás, azóta is ebből él, de 
innen eredezteti egyben kínjait is. A többi ágazat azóta is irigyli, de nem tud (Nem mer? Nem 
hagyják?) egységesen fellépni, hogy kövesse a kitaposott úton. A Fidesz kormány ismét 
lentről kezdett, az alapellátástól. Logikusan, hiszen ez a legolcsóbb ágazat s ennek kihatása a 
legnagyobb a hétköznapi közérzetre. Ünnepi pillanat volt, midőn Orbán Viktor a nemzet 
ajándékaként átnyújtotta a praxisjogot a magyar alapellátóknak. Ez is lökést adott a 
túlélésünkhöz, de ismét elakadt a folyamat. Elakadt s maradt megint a megosztó irigykedés.” 
 Balról örökös érv marad az 50 %. Mely, mint tudjuk harminc valahányra sikeredett. 
Erről is szót ejtettem: „Erre még meg is volt a pénz az öröklött – állítólag üres – kasszában. 
Hivatkoznak is sűrűn erre az emelésre. De ki veszi észre, hogy ezzel a nem valódi 50 
százalékkal (hiszen csak az alapbérre vonatkozott, s az egészségügyben a külön munkáért járó 
aprópénzek egészítették ki a fizetést az éhbér szintjéig is) még mindég nem mozdultunk el a 
magyar bérskála utolsó helyeiről, arról nem beszélve, hogy az úgynevezett első lépés után a 
folyamat az ígéretekkel ellentétben teljesen leállt.” Utóbb annyi sem maradt belőle, mintha 
időközben az inflációt követték volna. 
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A tőkét mindenható megváltóként dicsőítették, de uralma közben oda jutottunk, hogy: 
„Európába lépésünk évében egyes egészségügyi vezetők azzal kénytelenek dicsekedni, 
miszerint intézményük működőképességét – tehát a lakosság ellátásának biztonságát – azzal 
tudták megmenteni, hogy minden egészségügyi dolgozó lemondott fizetésének egy részéről.” 
Hiba volt, nagy hiba. A visszhang ennyi maradt: volt miből! Megjegyeztem: „Sztárriporter 
kérdezett rá egyik vezetőnkre: Mi a baja az orvosoknak, talán rosszabbul vannak megfizetve, 
mint a magyar gazdaság más ágazatai?”  És újra kérdeztem: „Kiben van a hiba, a mindenkori 
hatalomban, vagy mibennünk? Ha bennünk nem lenne, akkor vajon a hatalom képes lehetne 
ilyen hajlamait rajtunk is kiélni? De ha bennük nem lenne ilyen igyekezet, s a hozzá társuló 
gátlástalanság, akkor vajon sor kerülhetne-e ilyesmire egyáltalán? A hiba tehát kétoldalu. 
Mentségünkre annyit mondhatok, hogy a bennünk rejlőt is azok nevelték belénk, akik ma is 
hatalmon vannak.” 

A globalizációs és az azt szolgáló neoliberális szellem köde betakart mindent. S 
jelentkeztek magyaros lendületű komprádorai. Látva láttam, s megkérdeztem, hogy: „A tőke 
kezére játszva akarnánk aranyat csinálni? Tudjuk jól, hogy ez csak csalással lehetséges. És 
mégis próbálják velünk elhitetni, hogy náluk van a bölcsek köve?” „ A piac, a globalizáció, a 
neoliberalizmus kora süketté tette a minden rendű és rangú politikát arra, hogy a csak pénzben 
mért azonnali hasznon, vagy azonnali veszteségen túl, képes legyen megérteni olyan célokat, 
melyek egy közösséget szolgálnak, nevezzük azt bárhogyan. Az egyén, és fennen hirdetett 
kiteljesedése, önmegvalósítása, mindenekfelett áll ebben az értékrendben, mely nem hajlandó 
felfogni azt sem, hogy az egyének közösséget alkotnak, és az számukra nélkülözhetetlen, 
annak tagadása életidegen.” 

Érveltem és érveltem. Az eredmény azonban legfeljebb néhány óra alatt átnézendő 
törvénytervezetek átküldése, s erről szóló – szintén néhány éji órán leírt – véleményünk 
passzív meghallgatása volt. Inkább ők véleményeztek minket magukban vagy hangosan. Erről 
írtam, hogy: „Azok, akik szakmai szempontok alapján, tárgyilagosan és átgondoltan, minden 
politikai hátsó szándék nélkül sorakoztatják fel ellenérveiket, a politizálás bűnének 
megsemmisítőnek szánt gyanújába kevertetnek. A politika ezek szerint tisztában lenne azzal, 
hogy ma, az amit (ahogy) tesz, – bűnnek számít? Ki az egészségpolitikus, ki a nagypolitikus, 
hol van köztük a határ és kinek mi a dolga, szándéka, kötelessége? Teljes a zűrzavar.” 

Már szóba került az öregedő orvostársadalom veszedelme is. Figyelmeztettem, hogy ez 
még egy kockázattal jár. Az elvándorlással, és ami a politika számára a legrosszabb, a nem 
„régivágású és megfélemlített” új generáció reakciója váratlan lesz. Ezeket mondottam:  „A 
szolgalelkű egészségpolitikának, és a vak pénzügyi politikusoknak továbbra is csupán 
egyetlen reménye lehet. És ez az idősödő orvostársadalom – politikus elődeik által belénk 
táplált – birkatürelme. Az az átlagéletkorunkat csökkentő, ártalmas, és szégyenteljes türelem. 
Amint ez a generáció lelép, – vége! Hiába próbálják szakemberek most azt magyarázni, 
miszerint a fiatalabbak nem mennek el, és még csupán 200 vagy 300 próbálkozott. Majd 
láthatják, hogy nem vállalják fel ezt a keresztet. Nem mennek a pályára, nem maradnak a 
pályán, elhagyják a magyar pályát. És mi az, amit vezetőinktől hallottam? Hogy majd hozunk 
keletről, hogy máshol is idegen orvosok dolgoznak, hogy nem határon túli magyar kell, 
hanem jemeni, meg vietnámi, akit itt képzünk ki, meg egyéb agyrémek.”  

Ekkor határoztam el, hogy ha pénzről még nem lehet beszélni, legalább próbáljuk meg 
menteni a menthetőt és kísérletezzünk a presztízs oldaláról. Annak javítása aztán meghozhatja 
talán az anyagi emelkedés lehetőségét is. 

Először nehezen indult. Egyik első tapasztalatomról így írtam: „Politikusok és 
háziorvosok is jelen voltak azon a fórumon, ahol felkérésre az orvosi presztízsről szólhattam 
volna. A tapasztalt szervező egészségpolitikus kollégám azonban lebeszélt erről. Más menüt 
kell számukra feltálalni – mondotta. Nincs olyan formája e téma kifejtésének, amelyik 
eljuttatná ezt a gondolatot azokba a politikusi fejekbe. De a kollégáknak is inkább a 
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mindennapi gondok érdekesek. Tehát egy ilyen közönség előtt, inkább ez utóbbiakat kell 
tételesen felsorakoztatni.”…„Politikus magyarázta el nemrégiben nekem, hogy olyan 
pénzügyi szakember, aki ilyesmit megért, nincs. Nem az értelemre kell hatni. Olyan helyzetbe 
kell kerülni, hogy a pénzügyér kénytelen legyen oda adni, ahol az valóban hatékony. A magas 
pénzügyi tudományok hamis ismeretei ellenére. Ilyen terület az egészségügy.” Közben arra is 
gondoltam, miszerint a politikus azt is tudhatná, hogy: „Így szólt a bölcs: eljő a pillanat, 
amikor bebizonyosodik  az örök igazság, miszerint „A gyomornak nincs füle”, „Venter caret 
auribus”, vagyis senkit sem lehet szép szavakkal jóllakatni.” 

De ne kanyarodjak el a vörös fonaltól, mely végighúzódik a presztízs lerontásának 
történetén. Újabb szövegemre bukkanok: „Az anyagi romlásnak morális válságba fordulása 
természetes folyamat. Ezen túl meg művi, megrendezett, ravasz. Ne mondják, hogy csak 
műhibákból áll a magyar egészségügy munkája. A betegek lassan már így érzik. Mert erről 
olvasnak, mert ezt elolvassák! Aztán félnek bemenni a műtétre, a kezelésre!”… „Először azt 
kellene megérteniük, hogy vannak a kasszába pillanatnyilag, vagy rövidtávon be nem 
söpörhető nyereségek, mi több, vannak elkerülhető veszteségek. Vannak olyan nyereségek, 
melyeknek a számlán forintosuló, oszlopokba gyűjthető megjelenése elképzelhetetlen, de 
annál inkább elképzelhető annak a számlát soványító, a kiadásokat csökkentő hatása.  

Ezek közé tartozik az orvosi presztízs is.” 
Ekkortájt ért a megtisztelő felkérés, hogy vállalnám el a FAKOOSZ felelősségteljes 

elnöki tisztét.  
Én ezt alapos elemzés után és minden lapot kiterítve vállaltam el, és nemsokára írtam is 

erről: „Az a feladat, amit a FAKOOSZ felvállalt, az orvosi presztízs helyreállítása, az orvos 
visszavezetése az értelmiségi elit – számára szakmai okokból is kötelező – csoportjába, ennek 
a talpra állásnak csak egy téglája, de nem elhanyagolható, mert az egységet szolgálja, a 
sáncokat tűnteti el, életminőségünket javítja, önbecsülésünket ápolja. Sokszor leírt, sokszor 
elhangzott, vagy végiggondolt mondatok ezek, de soha sem elég újra és újra ismétlésük.”  

Már a választás is bonyodalmakkal járt. Az aktuális miniszter (ki akkor még nem kapott 
felszólítást Almuniától az önleleplezésre), megválasztásomat és a kongresszust is pódiumnak 
használta volna a 21 (soha be nem váltott) pont bejelentéséhez. Nem vállaltam. Vihart 
arattam, de a FAKOOSZ diplomatikus húzással a 21 pontot a közgyűlés előtti tudományos 
ülésre időzítette. Én csak képernyőn néztem. Aztán másnap a tagságnak mégis volt bátorsága 
megválasztani. Elnök lettem, de napokon belül elvesztettem egy másik lapnál betöltött 
főszerkesztői státusomat. Rugalmasabb személyre van szükség, szólt a magyarázat. 

Szövetségünk pedig munkához látott. Erről is beszámoltam: „A FAKOOSZ Alapellátó 
Orvosok Országos Szövetsége miután felmérte, hogy eddigi „harci” feladatait a küzdelmek 
pillanatnyi állapotában más szervezetek vették át, új tartalommal óhajtotta feltölteni 
tevékenységét és kevéssé harci, de annál inkább hatékony munkára szeretne elszegődni. A 
nemrégen Gyulán lezajlott évi kongresszus ezt a programot elfogadva választotta meg 
személyemben soros elnökét.  

Célunk az orvosi presztízs helyreállítása! E tevékenységet két fő pillérre szeretnénk 
állítani. Egyrészt egy olyan – más szervezetekkel közösen is működtethető – laza és kifelé 
nyitott együttműködési hálózatot szeretnénk kialakítani, mely meglevő és ezután szerveződő 
kisebb és nagyobb csoportokban, mindenütt a helyi igény és lehetőségek szerint mozgósítaná 
a kollégákat, s tenne meg mindent azért, hogy ismét feléledjen az értelmiségi lét erősödő 
igénye, s annak kielégítésére megjelenjenek új alkalmak is. Ugyanakkor a szakmai igények és 
kötelezettségek kielégítésére is – más szervezetekkel közösen – mindenhova közelebb 
szeretnénk vinni a lehetőségeket.” Máshol ezt mondtam: „A gyógyszerháborúnál sokkal 
nagyobb lehetőség az orvosi presztízs helyreállítása, az ezt romboló, mára a műviből önálló 
életre kelt, sárdobáló divat megfordítása! A beteg bizalmát bíró orvos, sokkal könnyebben 
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dönthet az olcsóbb kezelés, a felesleges kivizsgálásról való lebeszélés, vagy a kórház 
elkerülése mellett. Itt vannak az igazi forrásai a megtakarításnak.” 

És folytatódott a küzdelem. Nehéz, de érdekes évek voltak.  
Először a felülmúlhatatlan szovátai kongresszus, melynek filmjét néha érdemes lenne 

újranézni. A határon túliakkal beinduló kapcsolatok mintha lendületet kaptak volna. Ezt 
jegyeztem le utóbb erről „…sikerült megrendezni találkozóinkat s közöttük azt a felejthetetlen 
szovátait, melyben összeölelkezni segítettük azt a Hazát, ott a magasban. Azok az emelkedett 
pillanatok egymagukban is erőt adtak az utána következő megpróbáltatások emelt fővel 
történő elviseléséhez. A FAKOOSZ-t, mint közösséget, igazán ott fedezhettem fel, ez a 
közösség igazán ott ismert egymásra. Az összevillanó tekintetek, a megcsillanó szemek, az 
összesimuló gondolatok nagyobb erőt jelentenek, mint a sok szó, a nagy kijelentések, az 
elfelejtett ígéretek.” 

Közben a helyzet nem lett rózsásabb, sőt kiderült, hogy: „A hivatástudat már csak 
legendás elvárás, ha valaki eszerint tesz, gyakran a törvénnyel kerül összeütközésbe. Nem a 
szakma szabálya, nem a beteg érdeke a fontos. A magunkét már nem is merem említeni. A 
felettes hatóságokat csak a gazdaságossági mutatók érdeklik. Barátaim! Talpra kell állnunk, és 
ebben senki sem fog kívülről a segítségünkre sietni. Nem, mert nem érdeke!  Még sokáig az 
lesz a jó, ha az orvos alacsony presztízsű, alacsony értékű, eltitkolt fontosságú munkát végző, 
nem értéktermelő – hanem pazarló, csak maradékelvet érdemlő szereplője marad, egy 
felzárkózni próbáló, de a globalizációt a kelleténél jobban kiszolgáló szemlélete miatt erre 
alighanem képtelen társadalomnak. És ebben a szerepkörében még a figyelemelterelő 
vádaskodások, az egyoldalú, szenzációhajhász sajtótámadások is reázúdulnak.” Máshol így 
folytattam: „A mi világunkban szükségállapotot hirdettek, s ezzel működtetnek évtizedek óta, 
nem gondolván arra, hogy ez a kézi vezérlés a legtragikusabb helyzetekben is csak ideiglenes 
lehet. Ráadásul úgy hirdették meg, hogy nem merték kimondani. Itt dübörög köröttünk az 
úgynevezett reform” Majd megint máshol: „Igen! Ez lett belőle. Előttünk és felettünk a 
hippokratészi eskü, mint valuta, kifizetésünk eszköze, a nekünk szánt látványos energiaforrás. 
Az agg görög nem hitte volna, hogy az ő nevében hirdetnek ki majd, sámánból lett vad 
pusztai utódainak, szükségállapotot.” 

Ezt követően arról számolok be, miszerint: „Fokozatosan beindul az ország 
orvostalanítása. Mintha vélt, feleslegesen élősködő kisebbség lennénk a nemzet testén. S a 
társadalom észre sem veszi, hogy felfalja, vagy elveszti orvosait. Először a 
legtehetségesebbeket, aztán elfogy a maradék is, újak meg nem azért jelentkeznek a pályára, 
hogy itt ismételjék meg atyáik sanyarú sorsát. Őket beszippantó hiány pedig máshol is van, 
ilyen körülmények között fogy az esély a minőségi utánpótlásra is. Mi lesz hát?” Később meg 
ezt írom: „Így jut el az ember a végső kétségbeesésig, s akkor felteszi a kérdést. Miért? És 
körülnéz. Máshol is baj van a globalizációban küszködő egészségügy körül, máshol is vannak 
próbálkozások. De milyen más ott a kép. Vajon csak azért, mert a demokratikus 
hagyományok mély gyökerei védik a rendszert éltető nedveikkel? Vajon nincs semmi más 
titka annak, hogy ott lehet védekezni, vitázni, ellenkezni, harcolni és kiharcolni? Hogy az 
orvos presztízse nem hasonlítható a miénkhez? Újra és újra eljutok ahhoz az egyetlen szóhoz, 
ami mifelénk olyan távoli remény. Ez a szó pedig az: egység! És ez megkérdőjelezhetetlen. 
Legyen ez az egy szó a hozományunk egy új nehéz esztendőre.” Írtam akkor.  

És a társadalomhoz fordultam: „Az ember, mint a föld főbérlője, mint az élővilág 
koronája, sajátos helyzetbe került. A globalizációs elit nem elégszik meg a pénzvilág 
eluralásával, nem elégszik meg a természet törvényeinek életveszélyes semmibevételével, de 
saját hasonmásait is eszközzé degradálná, meghatározná létük, és mibenlétük korlátait.  A 
magyar orvost a magyar társadalomnak kellene megvédenie. Mert igénye van olyan orvosra, 
amilyen az egykor volt, pontosabban amilyenné akkor válhatott. Ehhez azonban az kell, hogy 
a politikai elit minden csoportjában megjelenjenek olyan szereplők is, akik figyelmeztetnek 
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ennek szükségességére. Az orvostársadalom közös áldozatvállalása – mely életben tartotta az 
alulfinanszírozott egészségügyet – nem volt elegendő. Nem csupán az elhallgatás lett annak 
fizetsége, de még sárral is megtoldották azt”. 

Először rémlett fel egy ma is kísértő, de még nem eléggé komolyan vett kép. A 
rabszolgaságé. Akkor a biztosítókon keresztül vicsorított reánk. Szerencsére eredménytelenül. 
„Tudnak-e arról a kollégák, hogy olyan törvény készül, mely szerint a biztosítók az első 
kötelező szerződés után, néhány rövid éven belül már válogathatnak az összes 
szolgáltatókban, és tudnak-e a 60 napon túli tartozások szerződést bontó hatályáról? Mert a 
biztosítónak való megfelelni vágyás gerjesztette eladósodás – bár reméljük ritkábban –, de 
akár az alapellátásban is létrehozhat ilyen helyzetet. S akkor éppen annak a biztosítónak 
fogunk „nem megfelelni” akinek a kegyeit keresve eladósodtunk. Szerződés híján meg 
tönkremegy a praxis. Tudom, hogy ebből nem lehet egyszerre általános jelenség, mert az 
közbotrányt okozhat, de esetek előfordulhatnak s a tőke gátlástalanságát ismerve az sem 
kizárt, hogy akad majd stróman, aki az ilyen praxisokat begyűjti és egyes biztosítók már saját 
rabszolgáikkal dolgoztathatnak. Rémkép? Remélem rémkép! De minél feljebb megyünk az 
ellátás progresszív piramisának megszentelt lépcsőin, annál valószínűbb. És az alapot jelentő 
alapellátásnál sem kizárt. Emlegetik is a kistérségi csoportpraxisokat, melyek kiküszöbölhetik 
az ellátatlan körzetek rossz látszatát. Ki tudja, hogy néhány év múlva nem nő-e meg az 
étvágya a ma megváltónak hitt tőkének, s nem óhajt egész térségeket „igába hajtani”? A 
létező garanciák semmit sem szavatolnak és nem örökéletűek.” Majd máshol: „Mi lehet a 
következő lépés? Mert határozottan körvonalazódik egy centralizációs terv. A valóban 
szükséges struktúraváltás örve alatt fel lehet készülni akár egy másik privatizációra is. Egész 
földrajzi egységek egészségügyi ellátása kerülhet magánkézbe. Az egymással acsarkodó 
orvosokkal együtt. Remélni szeretném, hogy ez csak egy a nagy zűrzavarban felbukkanó 
kísérteties rémkép, de ahogy mondják: benne van a pakliban.”  

Amint reméltük a népszavazás segített, s ez új fejezet volt történetünkben is. Akkor ezt 
mondtam: „Ha jól sejtjük, már csak egy erről szóló népszavazás segíthet, s rettentheti el, a ki 
tudja honnan felbukkanó (vagy rekrutálódó) befektetőket attól, hogy egyetlen alkalommal 
lepengetett, a nyereséghez képest nevetséges (maximum) 120 milliárd forintért, melyet 
semmiféle más befektetés, vagy erről szóló kötelezettség nem követ, örökáron megvegyék az 
évi 1500 milliárdos nagy elosztórendszert. Mert ha megveszik, akkor sejtéseink szerint olyan 
számunkra ismeretlen biztosítékokat kapnak, melyek bármely későbbi magyar kormányt 
megakadályozhatnak visszafordító szándékaiban. A helyzet Európa legbetegebb nemzete 
szempontjából is kétségbeejtő. A bajt tetézi, hogy nem tudni mennyire erős az az ösztönző-
hajtóerő, mely ennek a nemzetnek a választópolgárait megmozgatja, s nem tudni mennyire 
lehetnek elködösítve a szavazói szemek. Látszólag nagy a társadalmi ellenállás, de a túloldali 
profitéhség is, és még el kell jutni addig a másik népszavazásig is.” 

Az is érdekes adalék, hogy: „Előbb még szocialista politikusok szónokoltak arról, hogy 
csakis az egybiztosítós rendszernek lehet jövője és elmagyarázták a kinti biztosítók minden 
hátrányát, de végül elérkeztünk oda, hogy először az SZDSZ, de utóbb maga az MSZP is a 
több biztosítót kezdte támogatni. Előbbi először nevén is nevezve, utóbbi azt állítva, hogy ez 
mégis egy biztosító marad.” 

Közben pedig az ország megismerkedett a hazugsággal és annak következményeivel. 
Elvesztette hitét, bizalmát.” Mint utólag nemrégen kiderült: a parancs Almuniától jött.  

De akkoriban még tovább ügyeskedtek. Erről ezeket írtam le: „És ekkor az egészségügyi 
szolgáltatók számára felépítették az eddigi legzseniálisabb és legsátánibb csapdát. Először 
nem túl nagy zajjal elvontak tőlük. (a háziorvosoktól pl. a sok nehéz harc árán elért és a 
színvonalat javító juttatásokat) aztán bevezették az ezt az elvonást és az 50 százalékosnak 
nevezett jövedelememelést követően elmaradt szinten tartást részben pótló vizitdíjat, egy 
tulajdonképpeni újabb ravasz és a költségvetést kímélő adónemet.  
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A civil szervezetek, akár az élet más területein is, csak formális meghallgatást kaptak. A 
henger egyre jobban dübörgött és haladt a liberális elképzelések megvalósítását jelentő 
irányba, miközben mindent eltaposott, ami útjában volt. Főleg az igazságot Az 
egészségügyben megjelent egy új módszer: a rombolás. A hatalom végrehajtóit váltogatta, de 
az irányt egyre jobban tartotta. Következett egy alig titkolható koalíciós válságig menő vita, 
hatalmi helyzettel zsarolás, szégyenletes átverések és kényszerek, meg kapaszkodás, 
kapaszkodás körmükszakadtáig, népszerűségük árán is. Miért? Minek, kinek a szolgálatában? 
Csak a közismerten már hanyatló ágában levő neoliberális elv miatt? Vagy többért? Nem 
nekem kell eldöntenem.” 

Aztán folytattam máshol: „Most itt állunk az első népszavazás előtt. Többről szól, mint 
a felvetett kérdések. Nem egyedül azokról kell beszélni. Ami az egészségügyet illeti, az 
említett csapda működik. Ha a szolgáltatók elvesztik a vizitdíjat vagy napidíjat, 
költségvetésük nagyot csökken. Csődközelbe kerülhetnek. Ha! Ha az állam nem tartja be 
alkotmányos kötelezettségeit. Mert azzal áltatni a lakosságot, hogy így ellátásuk kerül 
veszélybe, lehet. Azzal fenyegetni a szolgáltatókat, hogy nem kapnak kompenzációt, lehet. De 
akkor ne beszéljünk alkotmányról, jogállamról és egyéb maszlagokról. Valljuk be, hogy itt 
valami más működik.” 

És megtörtént a népszavazás és elkezdődött a „nagy erózió”. 
A FAKOOSZ pedig a ravasz politikai bosszút – mely azonnal elvonta a vizitdíjat, de 

nem adta vissza az ezt megelőző és a vizitdíjra hivatkozva elvont támogatásokat – 
kongresszusán kivédte. Hévíz emlékezetes marad. A magyar egészségügy közel nyolc 
milliárd forintot kapott vissza az ott elért győztes tárgyalás nyomán. És Horváth Ágnes is 
ment. Soha nem felejtem az SMS-t melyben megnyugtattak: „holnaptól már Székely 
Tamással tárgyalhatnak.” 

De a pofon is emlékezetes. Mert kik írták alá a győzelmes szerződést? Olyanok, akik 
ellene ágáltak, olyanok, akik hallgattak és csak kevesen a küzdők közül. A házigazdát meg 
sem hívták. A hálátlanság és a közöny később is visszaköszönt. 

És figyelmeztettem: „Mindenki jól gondolja meg. A közöny, a hallgatás, a langyos és 
megszokott hétköznapokba való tespedés, mint láttuk nem vált be. A sors tart nagy 
névsorolvasást és mindenkinek egyszer elő kell lépnie. Az akkor feltett kérdésre pedig 
egységes választ kell kidolgoznunk. Hangunk így ezerszereződhet meg. És akkor a Jézust 
nem hallhatják Barabbásnak!” 

Aztán a társadalomhoz fordultam kiáltvánnyal: 
„Tudomásul kell vennie mindenkinek, hogy az ember esendő, hogy a halál az élet része, 

de a minket eddig vezető egészségpolitikusoknál mégis alkuképesebb. És ezt az alkut 
gyógyításnak nevezik. Az alku módszereinek ismerői pedig különleges elvárásoknak 
megfelelni kényszerülő, e különleges tudás birtoklásáért egész pályájukon át tanulni 
kénytelen, saját életéveiket (a halállal kötendő magánalkujukat) is áldozni kénytelen 
embertársak. Olyanok, akik nem tartják magukat másoknál többnek, de annyit kérnek, hogy 
ha tőlük másoknál többet várnak el, akkor ahhoz társadalmi támogatást kapjanak. 

 Figyelem magyar társadalom, figyelem magyar politikai osztály. Mindenki számára eljő 
a pillanat, amikor alkura kényszerül. Segítsetek, hogy segíthessünk! 

 Magyarország mindnyájunknak édes hazája. Ezt az érzelmi megközelítésű definíciót a 
most már látható romlásnak indult neoliberális világ is használja, mikor úgy hiszi, hogy 
hasznos számára. Mi azonban – s ez a MI bizonyítottan a magyar orvostársadalom döntő 
többségét jelenti – ezt valóban így éreztük és érezzük. 

Bizonyítottuk egy életen át, hiszen hivatástudatból és állandó ostorozás, anyagi 
ellehetetlenítés, a szürke gazdaság lelkiismereti válságába sodró kényszer, a legmagasabb 
elvárások hangoztatása és az ehhez szükséges legminimálisabb támogatás és megbecsülés 
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hiánya közepette mentettük a magyar egészségügyet a túlsó part felé azzal, hogy (sokáig igen 
jó színvonalon) puszta áldozatvállalással működtettük. 

 Más is a fizetéséből él! cseng vissza a fülemben. A százezer nettóból az ezt 
többszörösen meghaladó szakképzési költségeit fedezni kényszerített, omladozó vakolatú öreg 
kórházak folyosóin alamizsnáért túlórázó szakadtköpenyes fiatal magyar orvos mellett lelki 
szemeimmel elegáns, sötét öltönyben, üvegfalú paloták halkan muzsikáló folyosóin suhanó 
ifjú titánokat látok. Ők is a fizetésükből élnek. A náluk tagadhatatlanul nagyobb felelősséget 
viselő, egész életén át tanulást felvállaló, életéveiből áldozni kénytelen és életminőségét 
feledni kényszerített másik fiatalnak pedig ennek a fizetésnek a töredékéből kellene 
tengődnie? A lakásvásárlás reménytelensége, a családalapítás ellehetetlenülése, a 
gyermekvállalás képtelensége lehet csak osztályrésze? Miért? Mi az, hogy: ja kérem az a 
versenyszféra! Az orvos a beteg életéért folytatna életre szóló versenyt. 

Így hát útrakél. Nem mint peregrinus, tapasztalatot szerezni és aztán hazajönni. Mert 
nincs, s ha így megy tovább nem is lesz hova. Pontosabban tehát: kitántorog.  

Kedves Magyar Társadalom! Tudják Önök is, hogy már egy új világban élünk. (Többes 
számban vagyok kénytelen írni, mert annyiféle ez a magyar társadalom. Annyifelé szaggatott. 
Annyiféle hazugsággal félrevezetett.) Az idősek lelépnek hivatásuk gyötrelmesen szép 
színpadáról. Az új világ neveltjei pedig nem fognak tízezer szám mártíromságot vállalni. 
Hiába az eskük szövegének környezetéből vagy a politikai szótár lomjai közül kiemelt 
lózungok. A megmaradáshoz egészségügy, az egészségügyhöz szakember kell. Magyar 
szakember! Itt a társadalom támogatására van szükség. A közös érdek felismerésére. 

Ezt kéri a magyar egészségügy azoktól, akikért annyi mindent felvállalt. Akik észre sem 
vették, hogy működése a politika sorozatos hibái, az ellenségesre hangszerelt környezet, s 
mostanság a maradékelvet követő és azt végletekig fokozó „zsákmányállapot” közepette – 
rideg statisztikai tényekkel is bizonyított – életáldozatot jelentő teljesítmény volt.” 

Tulajdonképpen, miközben nagy elvárásokkal voltak felénk, miközben szó nélkül 
hagyták sárbarántásunkat, a magyar társadalom és az értelmiség elárult bennünket. Ne 
sirassuk azonban magunkat, mert más tekintetben ezzel az értelmiséggel együtt váltunk 
árulókká magunk is a hallgatással. Mert a mi felemelt szavunk segíthetett volna a nemzeten is. 
Mi magunkon sem voltunk képesek segíteni. Sőt. 

Adventi levelet írtam néhány kollégának s az akaratomon kívül felkerült az internetre. 
Orvoskollégák támadtak rám annak nemzeti, konzervatív és keresztény volta miatt. Durva 
mocskolódásukat nem felejthetem. Kevesek keltek védelmemre. S nem ez volt az utolsó eset. 
Fájdalmas, de igaz és nem letagadható. 

Aztán egy számomra különösen nehéz év következet. Éppen egy gyönyörű életmű és 
könyvbemutató körutam közben kerültem kórházba, abban a Debrecenben, ahol két hét volt 
még az évi kongresszusunkig. Beszédeim egy részét épen maradt jobb kezemmel, két intubált 
haldokló között írtam. 

Aztán szerencsésen átvészeltem ezt is. 
És jött az ősz és az újabb megpróbáltatás. 
A politika durva nyomulása megint a legérzékenyebb oldalunkon érintett. Újabb anyagi 

veszteség került kilátásba. A FAKOOSZ tiltakozott és költői kérdést vetett fel. Fizessenek az 
erre szavazó MSZP képviselők. 

Nosza, lett nagy nyüzsgés a médiában. És hívtak, hívtak mindenhova. 
Közben a presztízsünkért folytatott és felvállalt küzdelem csúcsán, gyorsan 

újrakezdődött a pénzéhségünkről szóló propaganda. 
A baloldali TV is színe elé hívatott. Nyilvánvalóan csapdát állítottak. Provokáltak, hogy 

„borítsam rájuk az asztalt” jól láthatóan és immár teátrálisan is megjelenítve: anyagi okokból. 
Ez lenne a lelepleződésünk igazi apoteózisa. Nem vettem a lapot. Nyugodtan érvelve 
elmondtam, hogy látom a csapdahelyzetet, és hogy minden épeszű ember tudhatja, a 
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tiltakozás valóban költői kérdést vet fel, célja a figyelmeztetés. Kétszer, két formában is 
elmondtam ezt. S ekkor jött életem nagy csalódása. Saját sorstársaim átka és nyugodtan 
mondhatom piszkolódása zúdult fejemre. Ők az asztalborítást kérték számon. Két évtizedes 
önkéntes munkám, megannyi átdolgozott éjszaka, öt érdekükben általam alapított illetve 
szerkesztett egészségpolitikai lap után senkiztek le. És nem akadt élő ember, aki megvédjen. 
Az üvöltő falka hangjától, saját hangunktól rettentek meg? 

Hogy az idő engem igazolt, arra már nem is figyelt senki. 
Ekkor érett meg bennem az elhatározás, hogy lemondok. Nem a munkáról, de arról, 

amit tulajdonképpen nem is vállaltam annak idején, de belekényszerültem. 
Szomorú hónapok voltak. De a munkát nem tettem le. 
Tovább írtam:  
„Sajnos itt tartunk. A hatalom győzelmi tort ülhet. Megosztottak, rabszolgákká 

silányítottak, elvették látásunkat, fáradt, kiégett közönybe, egymás ellen fordulni is képes 
indulatok rabságába tereltek. 

Tudjuk, a háziorvos a kistelepülésen akadálya a falu tervezett felszámolásának. Iskolát 
bezárni, postát megszűntetni, vasutat elvenni, háziorvost ellehetetleníteni. Logikus sor! 

Mégse csüggedjenek. Indulatok és keserűség helyett próbálják erejüket felmutatni, ha 
lehet úgy, hogy tovább szolgálják azt, amit mi is szolgáltunk utolsó energiáinkkal is.  

A nemzetet. Az egész nemzetet.” 
Utóbb így folytattam: „Tegyünk azért, hogy a magyar társadalom észrevegyen egy 

letagadhatatlan tényt. Miközben évtizedes távlatban – éppen a tagadhatatlan szomorú tények 
által – lepleződött le az értelmiség árulása, volt és még van egy olyan értelmiségi réteg, 
amelyik minden hazug vádaskodás ellenére, életminőségét és életéveit is áldozva szolgált. Ezt 
nem elmélet, hanem a rideg statisztika igazolja. És ez a réteg mi vagyunk. Még az 
egészségügyön belül is az élen járva.”… „A magyar politikai osztály tevékeny 
közreműködésével és a magyar értelmiség részben aktív, részben passzív hozzáállása folytán, 
egy világviszonylatban bukás felé vezető irányzatnak ismét élharcosai lettünk. Az elkövetők 
még nem váltak megkövetőkké és bőven vannak követők is. Csak a követelők hangja vész el 
a nagy zajban. Ez a követelés pedig a megmaradás imperatívusza.  Minden csak 
pótcselekvéssé válik, minden csak félrevezető kulisszává lesz, ami nem ezt szolgálja. Tetszik, 
nem tetszik elközelgett az igazság pillanata.” 

 
És eljött. Eljött az újabb csalódás is. Most az annyit csodált Európában. Már első 

percben nem engedték meg a minimális hiánynövekedést. Úgy bántak velünk, mintha az 
előző, és mint megtudtuk általuk idejében felismert csalásokért most büntetnének. Mert, hogy 
akkor nem büntettek, sőt besegítettek. Nekünk viszont igencsak fájdalmas, hogy éppen az a 
pénz veszett el, amelyből az egészségügy talpra állításának elindításához is kellett volna 
telnie. Világosan felismerhettük, hogy másodrendű tagok, hogy cselédszobások vagyunk. 
Pontosabban a neokolonializálás alanyai. Erről azonban manapság nem illendő beszélni.  

Ismét magunkra gondolva, de tovább görgetve a megkezdett nehéz gondolatot, most egy 
egészen sajátos helyzetben és mérhetetlenül elszegényedett tudati állapotban kellene 
felemelkednünk a legnagyobb erkölcsi magasságokba. 

Most, amikor az orvos végre nyugodtan kimondhatja, hogy elég! Neki is csak egy élete 
van, most kell mégis figyelmeztetni őt arra, hogy hazája is csak egy! Vajon hányan vannak, 
akikben ez visszhangra talál? Hiszen magam mondottam nemrégiben Szócska Államtitkár 
úrnak – nagy nyilvánosság előtt –, hogy értem nehéz helyzetüket, mert miközben tőlük a 
MÉG nem létező pénzt jogosan kéri a magyar egészségügy, nekik azt a türelmet és bizalmat 
kell kérniük, amely MÁR nincs meg. 

És mégis. 
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Rettenetes felismerés lenne, ha a magyar értelmiség mindenkor élenjáró rétege, a 
sokoldalú értelmiségi létre született és szakmája által szükségszerűen erre kényszerített 
orvostársadalom, nem lenne képes felismerni, hogy egyedüli utunk az előre menekülés útja és 
csak ezen van esélyünk. Élet vagy halál. Lenni vagy nem lenni. És ez ma már hétköznapi 
felismerés.  

Az olvasó kollegiális engedelmével visszatérek szülőföldem és az utóbbi években 
végzett irodalom és sajtótörténeti kutatásaim forrásvidékéhez. Az erdélyi magyar értelmiség 
színe-java – a legkétségbeesettebb helyzetben – a Trianon utáni első bénultság után, az 
életösztön diktálta ébredezés éveiben, Kós Károlyék „Kiáltó szó” címen ismert – tettre hívó – 
szavai után, Makkai Sándor bölcs gondolatainak, a Széchenyit Németh Lászlón átszűrő 
alapokba való beemelésével indult el a megmaradás útján. A Makkai tanulmány címe: 
„Magunk revíziója”! 

Ha presztízsünk helyreállításában is látunk esélyt a szakma gyógyító erejének 
rehabilitálására, ha ennek érdekében elvárjuk a társadalom segítségét, akkor magunkba is 
érdemes vetni egy pillantást. Nem lehet igazi presztízse annak, aki ezt önmagában nem építi 
fel. Külső és belső komponense egyaránt van ennek a nélkülözhetetlen támaszunknak. Mert 
ha ezt elérjük, akkor lehetünk csak képesek olyan erőt képviselni, amelyik remélheti a 
mindenkori pénzpolitikai vezetők – a mi nézetünkben mindenkor merev – gondolkodásának 
meggyőzését, munkánk prioritásának felismerése ügyében. 

Közben pedig az ország élet-halál harca zajlik. 
Egy világgal kell szembemenni, egy világ előtt kell járni, egy világnak kellene 

világítani. 
Ez van. Ezt kell elfogadni. 
Ne kapja fel a fejét senki. Már nem egyszer megtettük. Erről szólnak vereségnek látszó 

később felismert győzelmeink.  
Magyarországnak is Németh László kollégánk jelölte ki az utat. Nevezik harmadik 

útnak is. De inkább az egyedüli jelzővel illetném. Valahogy így értette: a magyarság akkor 
tudja kimenteni magát történelmi csapdahelyzetéből, ha megpróbál ennél is többet tenni: 
Európa megmentésére is kísérletet tesz. 

Mintha ilyesmire készülnénk. Mintha erre utaló események történnének. Vagy tévedek? 
Nem lehetünk látnokok, de ezt kell segítenünk, figyelnünk, ellenőriznünk, aktívan, 
felelősséggel, türelemmel, bizalommal és okos veszélyérzettel. És a gúnykacajra, csúsztatásra, 
álságos hangra vagy fenyegetésekre felesleges energiákat nem pazarolva. De annyit, amennyi 
szükséges, annál inkább. 

Emeljük fel fejeinket. Mindennél többet érő tett lenne. 
Gondoljunk a nagyszerű elődökre és mai magatartásunktól függő utódainkra. 
Ez mostani helyzetünkben nem demagógia, hanem hétköznapi és állandó feladat. 
Merjünk nagyok lenni! 

 
Leányfalu 
 

                                                                   * 
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Megjelenések 
 

I. Publicisztika az egészségpolitikai lapok nyomtatott és on-line 
oldalain. 

 
- Túlélési praktikák, avagy háziorvosi konferencia valahol az európai Magyarországon 
2007. október 24. 
Megjelent: a Kör, 17/3, 2007. szeptember-október, 3. oldal 
- Nézz vissza bölcs haraggal 
2007. december 5. 
Megjelent: a Kör, 17/4, 2007. november-december, 11. oldal 
- Karácsony – „Szilvesztel” 
2007. december 10. 
Megjelent: a Kör, 17/4, 2007. november-december, 2. oldal 
- A Mus Musculus Domesticus és a csengőfrász 
2008. január 2. 
Megjelent: Orvosok Lapja, 2008/2. 24. oldal 
- „Széfti kár” (safety car) 
2008. január 30. 
Megjelent: a Kör, 18/1, 2008. január-március, 3. oldal 
- A KÖR első erdélyi mellékletének vezércikke 
2008. január 31. 
Megjelent: a Kör, 18/1, 2008. január-március, 1. oldal 
- Megy a bicikli? 
2008. május 05. 
Megjelent: a Kör, 18/2, 2008. április-július, 3. oldal 
- Félúton a megoldás és az egység felé? 
2008. május 5. 
Megjelent: (Félúton címen) Orvosok Lapja, 2008/6, 7. oldal 
- Évszakjainkról Antonio Vivaldi Nyomán 
2008. október 29. 
Megjelent: a Kör, 18/3, 2008. augusztus-október, 3. oldal  
- Nyílt levél a magyar társadalomhoz 
2008. november 11. 
Megjelent: Orvosok Lapja, 2008/9 

          A Kör, 18/4, 2008. november-december, 10. oldal 
- Advent és Godot? 
2008. november 12. 
Megjelent: PMOK Hírlevél, I/I, 2008. november  
- Az öreg doktor látogatása 
2008. november 25. 
Megjelent: PMOK Hírlevél, I/1, 2008. november 
- Magunkr(t)ól szólván  
  Avagy: közös (n)evezőre jutva 
2008. december 14. 
Megjelent: A Kör, 18/4, 2008. november-december, 3. oldal 
- Gondolatok a Lelki Egészség Országos Programjáról, a „LEGOP”-ról 
2009. február 26. 
Megjelent: (Lelki egészség címmel) Orvosok Lapja, 2009/4, 10. oldal 
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- Van, ami örökké aktuális 
2009. augusztus 23. 
Megjelent: Orvosok Lapja, 2009/7, 12. oldal 
- Az alapellátás ablakán át 
2010. október 09. 
Megjelent: A Kör online oldalain 
- Szemléletváltásról és türelemről egy új átmeneti időszak kezdetén  
2010. október 17. 
Megjelent: (Egy új átmeneti időszak kezdetén címmel) Orvosok Lapja 2011/10, 
december, 16. oldal  
- A soha nem tapasztalt elkeseredettségről 
2011. május 9. 
Megjelent: A Kör online oldalain. 
- Egy 91 év óta szükségállapotban élő ország szellemi szükségállapotnak is nevezhető 
helyzetében, a szintén szükségállapotával küzdő egészségügyét kellene átmentenie a 
remélt jövőnek 
2011. július 6. 
Megjelent: PMOK Hírlevél 2011/3-4, december. 
                  A Kör online oldalain. 
- Ismét a szellemi szükségállapotról 
 2011. szeptember 17. 
Megjelent: Orvosok Lapja, 2011/10, 18. oldal 
                  A Kör online oldalain 
- Egészségügy 5 dimenzióban 
2012. január 17. 
Megjelent: A Kör online oldalain. 
- Levél dr. Soós Lajos kollégának Pápakovácsiba 
2012. január 31. 
Megjelent: Átalvető (82) 2012. június, 32. oldal 
- A feltámadás reménye 
2012. március 28. 
Megjelent: PMOK Hírlevél 2012/1, április. 
- Na de!? 
2012. július 25. 
Megjelent: PMOK Hírlevél 2012/2, augusztus 
                  Átalvető (83) 2012. szeptember, 21. oldal. 
 

II. Beszédek felszólalások és levelek 
 
- Dr. Pázmány Elemér halálára                                                         
2007. december 6.   
Elhangzott: 2007. december 6-án a pilisi evangélikus templomban  
- FAKOOSZ elnöki beszámoló a 2008 évi kongresszuson 
2008. február 18. 
Elhangzott: Hévizen a FAKOOSZ éves kongresszusán 2008. április 12-én 
Megjelent: A Kör, 18/2, 2008. április-július, 4. oldal 
- Konzervatív esték Szentendrén 
2008. február 25. 
Rögtönzött bevezető: Elhangzott Szentendrén a Ferences Gimnáziumban 2008. február 
25.-én 
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- Köszöntő a FAKOOSZ 2008-as kongresszusi műsorfüzetébe 
2008. április 1. 
- Szolidaritási nyilatkozat 
2008. április 2. 
Elhangzott: Az egri kórház előtti nagygyűlésen egy színész felolvasásában a hévízi 
FAKOOSZ kongresszus előtti napon. 
- Az Erdélyi Orvosok Világtalálkozójának toborzója 
2008. április 4. 
Elküldve több száz címre 
- A verőcei: Erdélyi Orvosok Világtalálkozójára 
2008. június 3. 
Elhangzott: Az „Erdélyország az én hazám” fesztivál alkalmával rendezett Erdélyi 
Orvosok Világtalálkozójának megnyitójaként, Verőcén 2008. június 3-án. 
- Az Erdélyi Orvosok Világtalálkozójára 
2009. március 16. 
Elhangzott: Az „Erdélyország az én hazám” fesztivál alkalmával rendezett Erdélyi 
Orvosok Világtalálkozójának megnyitójaként, Verőcén 2009. július 4-én. 
Megjelent: Átalvető (71.) 2009. szeptember, 17. oldal. 
- Beköszöntő, avagy sajt-tolóban az alapellátás 
2009. március 23. 
Megjelent: a Kör, 19/1, 2009. január-február, 1. oldal 
                  A FAKOOSZ-AOOSZ 2009. évi kongresszusának program-füzetében 
- Első munkanapi megnyitó a FAKOOSZ 2009-es kongresszusán 
2009. április 20-25. 
Felolvasták: Debrecenben a Hotel Divinusban, 2009. május 2-án. 
- Elnöki beszámoló a FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének XVIII. 
kongresszusára 
2009. április 22-25. 
Felolvasták: Debrecenben a Hotel Divinusban, 2009. május 2-án 
- Gyűrűzöttek köszöntője 
2009. április 20-25. 
Felolvasták: Debrecenben a Hotel Divinusban, 2009. május 3-án 
- Akkreditált blokk megnyitója 
2009. április 20-25 
Felolvasták: Debrecenben a Hotel Divinusban, 2009. május 3-án 
- Zárómondatok 
2009. április 20-25 
Felolvasták: Debrecenben a Hotel Divinusban, 2009. május 3-án 
- Rövidítve elhangzott hozzászólás az Önkormányzati Egészségügyi Napok konferencián 
2010. január 25. 
Elhangzott (részben): 2010 Margitszigeti Thermál szálló Ö.E.N. konferencián 
- Átjáró MTV2 
2010. január 30. 
Elhangzott élő változatban: 2010. február 2. MTV 2 
- Beszéd a Hippokratész emlékérem átadására 
2011. december 10. 
Elhangzott: A MOK 2011 évi Küldöttközgyűlésén a kitüntetések kiosztása előtt. 
- Miért van szükség az Erdélyi Orvosok Világtalálkozójára? 
2012. február 29. 
Több száz címre elküldött levél 
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-  Az Erdélyi Orvosok Világtalálkozójának megnyitóbeszéde (2012) 
2012. június 9. 
Elhangzott: Elhangzott: Az „Erdélyország az én hazám” fesztivál alkalmával rendezett 
Erdélyi Orvosok Világtalálkozójának megnyitójaként, Verőcén 2012. július elsején. 
Megjelent: Átalvető (83) 2012. szeptember 20. oldal. 
- Beszéd a Hippokratész emlékérmek átadására 
2012. november 21. 
Elhangzott: A MOK 2012. évi küldöttközgyűlésén a kitüntetések átadása előtt 

 

III. A főhatalmat szolgáló egészségpolitikai döntnökök 
árnyékában, avagy a véleménykérés látszatának pillanatai 

 
- A FAKOOSZ, Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének rövid véleménye a nagy 
értékű beavatkozásokat igénylő kezelések finanszírozásának kérdéséről 
2008. február 25. 
Megjelent: a Kör, 18/1, 2008. január-március, 7. oldal   
- Vélemény a Biztonság és Partnerség: Feladatok Az Egészségügyben című 
munkaanyaghoz 
2008. július 15. 
Megjelent: a Kör, 18/3, 2008. augusztus-október, 4. oldal 
Válasz a minisztériumnak a Lelki Egészség Országos Programjának tervezetéről 
2008. október 27. 
Megjelent: a Kör, 18/4, 2008. november-december, 7. oldal  

 

V. Hozzájárulás a nemzetstratégiához 
 

- Egészségügy a nemzetstratégiában, alapellátás az egészségügyben 
2009. november 11. 
Megjelent: 2010-ben a Magyar Nemzetstratégia 2 című kötetben 
 

VI. Búcsú a fegyverektől 
 
- Közel két évtized, s benne 2006-2009 közös sikere és személyes csalódása; a múlt, a 
jelen, és a jövendő 
2011. április 1. 
Megjelent: tisztelet Kör 20. jubileumi szám, 6. oldal 

 
 

Tartalomjegyzék 
 
I. Publicisztika az egészségpolitikai lapok nyomtatott és on-line oldalain 
 
1.   Túlélési praktikák, avagy háziorvosi konferencia valahol az európai 
      Magyarországon 
2.   Javaslat az orvosi rendelőkben kifüggesztendő sztrájkhirdetéshez 
3.   Nézz vissza bölcs haraggal 
4.   Karácsony – „Szilvesztel” 
5.   Fejkvóta és fejvadászat 
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6.   A nagy árulás 
7.   A Mus Musculus Domesticus és a csengőfrász 
8.   „Széfti kár” 
9.   A KÖR első erdélyi mellékletének vezércikke 
10. Közhelyekkel a magyar egészségügy jövőjéért 
11. A népszavazásról és a nemzet egészségügyéről 
12. Hogyan hazudnak nekünk 
13. Nyakatokban a felelősség 
14. Egységben az erő 
15. Végjáték a Duna mentén? Vagy ezt is bírják arcbőrrel? 
16. Patetikus sorok drámai helyzetben 
17. Kötelező ellenségkép a célkeresztben 
18. Megy a bicikli? 
19. Félúton a megoldás és az egység felé? 
20. Évszakjainkról Antonio Vivaldi nyomán 
21. Nyílt levél a magyar társadalomhoz 
22. Advent és Godot? 
23. Az öreg doktor látogatása 
24. Magunkr(t)ól szólván 
25. Gondolatok a Lelki Egészség Országos Programjáról, a „LEGOP”-ról 
26. Nem közölt válasz az Orvosok Lapja szerkesztőségi kérdésére 
27. Néhány sor dr. Bene Éva gondolatainak védelmében 
28. Van ami örökké aktuális 
29. Papírra vetett gondolatok egy egészségpolitikai konferencián 
30. Keserves válaszlevél 
31. Az alapellátás ablakán át 
32. Szemléletváltásról és türelemről egy új átmeneti időszak kezdetén 
33. A soha nem tapasztalt elkeseredettségről  
34. Egy 91 év óta szükségállapotban élő országnak, szellemi szükségállapotnak is 
      nevezhető helyzetében szintén szükségállapotával küzdő egészségügyét kellene 
     átmentenie a remélt jövőnek 
35. Ismét a szellemi szükségállapotról 
36. Egészségügy 5 dimenzióban 
37. Levél dr. Soós Lajos kollégának Pápakovácsiba 
38. A feltámadás reménye 
39. Na de!? 
 

II. Beszédek, felszólalások és levelek 
 
39. Dr. Pázmány Elemér halálára 
40. FAKOOSZ-AOOSZ elnöki beszámoló a 2008 évi kongresszuson 
41. Konzervatív esték - Szentendre 
42. Köszöntő a kongresszusi műsorfüzetbe 
43. Szolidaritási nyilatkozat 
44. Az Erdélyi Orvosok Világtalálkozójának toborzója 
45. A verőcei: Erdélyi Orvosok Világtalálkozójára 
46. Az Erdélyi Orvosok Világtalálkozójára 
47. Beköszöntő, avagy sajt-tolóban az alapellátás 
48. Első munkanapi megnyitó a FAKOOSZ-AOOSZ 2009-es kongresszusán 
49. Elnöki beszámoló a FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének XVIII. 
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      kongresszusára 
50. Gyűrűzöttek köszöntője 
51. Akkreditált blokk megnyitója 
52. Zárómondatok 
53. Rövidítve elhangzott hozzászólás az Önkormányzati Egészségügyi Napok 
      konferencián 
54. Átjáró MTV2 
55. Beszéd a Hippokratész emlékérem átadására (2011) 
56. Miért van szükség az Erdélyi Orvosok Világtalálkozójára? 
57. Erdélyi Orvosok Világtalálkozójának megnyitóbeszéde (2012) 
58. Beszéd a Hippokratész emlékérmek átadására (2012) 
 

III. A főhatalmat szolgáló egészségpolitikai döntnökök árnyékában,  
avagy a véleménykérés látszatának pillanatai 

 
59. A FAKOOSZ, Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének rövid véleménye a nagy 
      értékű beavatkozásokat igénylő kezelések finanszírozásának kérdéséről 
60. A FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége állásfoglalása a magyar 
      egészségügyet érintő súlyos válsághelyzetben 
61. A FAKOOSZ, Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége rövid álláspontja a 
      biztosítási rendszer jövőjéről 
62. Hozzászólás felkérésre az egészségügyi pályázatok kérdésében 
63. Vélemény a Biztonság és Partnerség: Feladatok az Egészségügyben című 
      munkaanyaghoz 
64. Válasz az Egészségügyi Minisztériumnak az alapellátásban meghonosítani javasolt 
minőségbiztosítási tervekkel kapcsolatban 
65. Válasz a minisztériumnak a Lelki Egészség Országos Programjának tervezetéről 
66. Az Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége – FAKOOSZ elnökségének 
állásfoglalása a 2010-re tervezett egyes adóváltoztatásokról. Nyilatkozatunk margójára 
67. Tiltakozás egyes háziorvosok – méltánytalan és veszélyeket hordozó – 
pénzbírságolása okán 
68. Levél az OEP Főigazgatónőjének  

 
IV. Hozzájárulás a nemzetstratégiához 

 
69. Egészségügy a nemzetstratégiában, alapellátás az egészségügyben. 
 

V. Búcsú a fegyverektől 
 
70. Közel két évtized, s benne 2006-2009 közös sikere, és személyes csalódása; a múlt, a 
jelen és a jövendő! 

 


