leghatékonyabb mentôszolgálata és véradó rendszere,
A politikai-gazdasági rendszerváltást megelôzô évtitovábbá számos modern kórház, rendelôintézet épült.
zedek egészségügyének meghatározó személyisége volt.
A kormányok, a politika elôítéleteivel (nem termelô
Sorsa hasonlít Johan Béláéhoz, aki a II. világháború
ágazat), a rossz bérezés, az igazságtalan érdekeltségi
elôtti egészségügyben fejtette ki hatását, és az akkori
rendszerek és a paraszolvencia bajaival ô sem bírt, de
rendszerváltást túlélve, még évtizedekig segítette tanáparaszti ôseinek minden szívósságával, ravaszságával
csaival utódait, de már nem szerepelt a nyilvánosság
harcolt az egészségügy érdekeiért. Tudatosan óvta a
elôtt. Se Johan Béla, se Medve László szaktudását,
szakmai értékeket, védte a gyakran reakciósnak titisztességét utódai közül azok se vonták kétségbe, akik
tulált professzorokat és fôorvosokat, és nem engedte,
a politikai paletta ellentétes oldaláról érkeztek.
hogy az akkori bornírt ideológiák súlyosabb károkat
Ki volt ez a szerény, kissé visszahúzódó, életét aggokozzanak a gyógyítás
legényként, csak az egészszakmai ügyének. Segítetségügyért élô ember, aki
te, támogatta a szakmai
minisztériumi
elôadótól
kapcsolatok fenntartását,
miniszterig minden lépcsôápolását a nyugati fejfokát megjárta az egészlett országokkal. Számos
ségügyi igazgatásnak?
mai idôsebb, vezetô orvos
Vidéki parasztgazda
mesélhetne errôl. Amikor
ﬁaként került a háború
vele dolgozhattam, én is
után az orvosi egyetemérezhettem ezt a kitüntetô
re. A diploma megszerzéﬁgyelmet, és tanúsíthase után tüdôgyógyászatot
tom mohó érdeklôdését,
kezdett tanulni Lengyeltóti
amikor
beszámoltam
(Somogy megye) Isten háta
hosszabb osztrák, német
mögötti kórházában. Ne fetanulmányutaim tapaszledjük, ekkor még tombolt
talatairól. Az egykori
a „Morbus Hungaricuskelet-európai országokat
nak” is nevezett tüdôvész,
látogatva értékelhettük
a tbc, és még csak ötévnyi
csak igazán, milyen matávolságban vagyunk az
gas színvonalon mûködött
elsô hatásos antibiotikum,
az orvoslás Magyarorszáa Streptomycin felfedezése
gon.
után, egy olyan országban,
Félelmetes memóriája
amely köré – Churchill
volt, ﬁzikailag ismerte
szavait idézve – „vasfügaz összes kórházat, a leggöny ereszkedett”.
több rendelôintézetet és
Csak a legjobbak, a
(1928–2008)
az egyéb szolgálatokat,
legelkötelezettebb ﬁatalok
gyakorlatilag
minden
választották ezt a reményszámottevô orvost ismert, vagy tudott róluk. A jogszatelenül nehéz szakmát. A tbc-gyógyítás igazi nehézségét
bályokat sokáig érlelte, számtalanszor átdolgozta, és
a nyomor, a szegénység, a rosszul tápláltság, a retteállandóan kereste azok hibáit, mellékhatásait. E tulajnetes lakásviszonyok a folyóvíz és a személyi higiénia
donságát a kései utódok alaposan megszívlelhetnék.
hiányai és a gyógyszerhiány együtt jellemezték.
Utolsó két évtizedét az Egészségügyi Tudományos
Ilyen alapokon került az Egészségügyi MinisztéTanács szakértôjeként töltötte, bölcsességével, hatalmas
riumba (ahonnan „ki se mozdult” haláláig), és lett
tudásával szerényen szolgálta a magyar egészségügyet.
részese a tbc megfékezésének, a csecsemôhalandóság
Ajtaja nyitva állt mindenki elôtt, aki tanácsért, segítsécsökkentésének, a magyar egészségügy háború utáni
gért, vagy csak néhány jó szóért fordult hozzá. Enyhítse
szörnyû állapotából történô lassú felépítésének.
a hiánya miatt érzett fájdalmat az az öröm, hogy egy
1974–84 között miniszterhelyettes, majd 1987 év
kiváló, áldozatkész ember élt közöttünk, akinek példávégéig miniszter volt. Ez alatt a másfél évtized alatt
ja, tapasztalata tovább él a szakmai utódokban.
sok jó is történt a magyar egészségüggyel, kialakult a
Nyugodjék békében!
mai struktúra, a kimondottan jó és hatékony közegészDr. Szepesi András
ségügy, a jól hozzáférhetô alapellátás, a világ egyik
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