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Nulladik OsteOlOgiai kONgresszus  
(iX. OsteOlOgiai NapOk)
Az MRT-OS történetének 2. részét azzal zártuk, hogy 
1999. május 20-22-re meghirdettük a IX. Osteologiai 
Napokat, és ismertettük a kongresszus eseményeit. Ez a 
rendezvény mérföldkövet jelentett társaságunk életében. 
Alig kezdtünk a szervezéséhez, kiderült, hogy az eredeti-
leg tervezett helyszín, egy visegrádi hotel nem tudja 
befogadni a nagyszámú jelentkező orvost és kiállítót. A 
balatonfüredi Annabella szállodába vittük a kongresz-
szust, és ez kitűnő választásnak bizonyult. A meghirdetett 
új helyszínre özönlöttek a jelentkezések.

Május 20-án csütörtökön kezdődött a program, és 
szom bat délig tartott. Gazdag tudományos és társasági 

programot állítottunk össze. A három fő téma: „Az osteo-
porosis diagnosztikájának és terápiájának kérdései”, 
„Képalkotó diagnosztika a reumatológiában”, „Osteo-
logiai kazuisztikák” előre vetítette a későbbi kongresszu-
sok fő tudományos irányát. 

A kongresszusnak 538 regisztrált résztvevője volt, ami 
akkor csúcsnak számított (a regisztráltak száma a követ-
kező években meghaladta az ezer főt). Radiológusok, 
reumatológusok, ortopédek, traumatológusok, osteopo-
rosis szakemberek jöttek el. Két szekcióban 82 előadás 
hangzott el. Zsúfolt előadótermekben a témák legjobb 
hazai szakértői tartottak kitűnő referátumokat, és a csat-
lakozó előadások is magas színvonalúak voltak. Kerek-
asztal megbeszélést szerveztünk az ortopédiai és trauma-
tológiai képalkotásról, a társszakmák képviselőivel. 
Ausztriából, Angliából és az USA-ból nyolc nemzetközi 

A Magyar Radiológusok Társasága 
Osteologiai Szekciójának  
(MRT-OS) története
III. rész (1999–2001) 



2021/1-2 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 9

hírű csont-radiológus tartott ragyogó előadást, akik nagy 
elismeréssel szóltak a kongresszus magas színvonaláról. 
A kongresszushoz csatlakozó kiállítás is felülmúlta vára-
kozásunkat. 40 cég 87 kiállítója mutatta be új gyógysze-
reit, műszereit.

Balatonfüred jó választásnak bizonyult. Nagyszerű 
hangulatban zajlottak az események. A résztvevők 2800 
kávét, illetve üdítőt fogyasztottak el. Szponzoraink bőke-
zűen támogatták a kongresszust, emlékezetes társasági 
programok színesítették az eseményt. Mindez mintául 
szolgált a további osteologiai kongresszusok számára. 
Később ezt a rendezvényt „Nulladik Osteologiai 
Kongresszus”-nak neveztük el.

Csütörtökön neves művészek felléptével műsoros 
estet, péntek este a szálloda parkjában garden partit ren-
deztünk. A jól megválasztott helyszín, a gazdag szakmai 
és társasági program általunk is csak alig remélt nagy 
sikert hozott. 

A kongresszuson megemlékeztünk az MRT-OS tíz 
évvel ezelőtti megalakulásáról és a 10 év alatt elért nagy-
szerű eredményekről. Azonban nem ezt a jubileumot 
állítottuk középpontba, hanem az integráció kérdéseit. Az 
a korábban is sokat hangoztatott célunk, hogy közös 
tudományos fórumot teremtsünk a csont-ízületi betegsé-
gekkel foglalkozó orvosoknak, most végre maradéktala-
nul megvalósult 

A IX Osteologiai Napok média visszhangja
Kőszegi Ábel író-szerkesztő barátunk vállalta a média 
menedzser szerepét. Segítségével sajtóközleményt juttat-
tunk el a potenciális médiapartnereknek. Ebben leírtuk, 
hogy a konferencián nemcsak az új tudományos eredmé-
nyekről tárgyalunk, hanem társadalmi összefogást kezde-
ményezünk a népbetegségnek számító mozgásszervi 
betegségek megelőzésére, diagnosztizálására és gyógyí-
tására. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a csontízületi 
megbetegedések helyes táplálkozással és megfelelő moz-
gással megelőzhetők. A mi szekciónk kezdeményezte a 
80-as években, hogy az egészségügy hozzon létre osteo-
porosis centrumokat. Akkor ez süket fülekre talált, de a 
90-es években a MOOT ebben a kérdésben sikeres volt, 
szervezésükben a kongresszus idején már több mint 100 
központ küzdött a „néma járvány” ellen. 

Eredményeinkről és gondjainkról szívesen tájékoztat-
juk a sajtó képviselőit – írtuk sajtóközleményünkben. 
Kőszegi Ábel javaslatára meghirdettük a „Sétáljon min-
den nap” programot, és hogy jó példával járjunk elöl, a 
kongresszusi résztvevők naponta jó hangulatban félórás 
sétát tettek a Tagore sétányon. Ezt jól kiegészítette a 
Koltai Éva gyógytornász által vezetett reggeli vízi torna 
a hotel uszodájában. Kezdeményezésünk érdeklődést 
keltett. A napi tudósításokon kívül összesen 18 újság, 
rádió- és televízió-állomás foglalkozott konferenciánk-
kal. Ezek részben a kongresszus előtt jelentek meg vagy 
hangzottak el, és így segítettek felkelteni az érdeklődést. 
Néhány interjú szerkesztett változatát közöltük az 

Osteologiai Közleményekben (Ost. Közl. 1999.7.122-
125 és 186-189)

TV 2 Jó reggelt Magyarország
1999. május 8-án a TV2-ben Nika György faggatta a 
kongresszus szervezőjét és elnökét, Forgács doktort. A 
riporter kérdéseire Forgács Sándor elmondta, hogy a 
csont-ízületi betegségek helyzetét súlyosnak kell megítél-
ni. Beszámolt arról, hogy az MRT-OS-t 10 évvel ezelőtt 
csontdiagnosztikával foglalkozó radiológusok alapították, 
de már kezdettől fogva egy közös fórumot kívántak 
teremteni minden csont-ízületi betegséggel foglalkozó 
orvos számára, és a kollégák örömmel fogadták ezeket a 
törekvéseket. A csontbetegségekkel foglalkozó szakem-
berek együttműködése különösen aktuális lett azáltal, 
hogy a csontritkulás az érdeklődés homlokterébe került. A 
Kongresszus foglalkozni kíván (az interjú a kongresszus 
előtt készült) az osteporosis gyógyszeres és mozgásterá-
piájával és a csontritkulás mérésével is. A riporter meg-
kérdezte: ha ilyen mérési módszer rendelkezésre áll, 
akkor miért nem történik meg a lakosság teljes szűrése. 
Forgács doktor kifejtette, hogy erre nincs szükség, de a 
veszélyeztetett korcsoportokat vizsgálni kell. Ehhez meg-
felelő műszerek és megfelelő szakemberek kellenek. 
Fontos, hogy az emberek felismerjék: egy olyan beteg-
ségről van szó, amely nagyon sokáig nem jár tünetekkel.

MTV 1 Ablak
1999. május 7-én az „Ablak”-ban a műsorvezető főleg a 
„Sétáljon minden nap” akcióprogramról érdeklődött. 
Forgács dr. elmondta, hogy aki rendszeresen mozog, tor-
nászik, annak a különböző porckopások, meszesedések 
kevesebb panaszt okoznak, és a mozgás osteoporosis 
ellen is jelentős védelmet nyújt. Sok vád éri az orvosokat, 
hogy nem járnak elöl jó példával. Ezért a füredi kong-
resszuson minden nap reggeli tornával, úszással kezdő-
dik, és minden délután egy félórás sétát teszünk. Melegen 
ajánljuk ezt másoknak is. 

Magyar Rádió Napközben
A rádió népszerű adása május 14-én konferenciánkkal 
foglalkozott. Indri Gyula szerkesztő Gömör Béla profesz-
szort és Forgács Sándor dr.-t hívta meg a stúdióba. A 
szerkesztő megkérdezte, hogy a társadalmi összefogással 
nem késtünk-e el? – Ez soha nem lehet késő – válaszolta 
Forgács dr. 

Gömör professzor azt hangsúlyozta, hogy a jó mozgást 
meg kellene tanulni, de ezt nem oktatják sehol. Az ará-
nyosan végzett mozgás segít felépíteni a csont tartószer-
kezetét és annak ásványi anyag tartalmát. Később megin-
dul a lebontódás, de a sport és mozgás segít abban, hogy 
nagyobb csonttömegből lassabban történjék ez a folya-
mat. A mozgás a kalcium bevitelt nem pótolja. Az a leg-
jobb, ha ez természetes módon a táplálékkal kerül a 
szervezetbe. A hosszú beszélgetésben Forgács dr.-nak 
lehetősége volt részletesen ismertetni a csontritkulás 
mérés jelentőségét, a műszerek működését. 
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Füred TV
A füredi televízió május 23-án színes riportban mutatta 
be a konferencia színhelyét, a kiállítást és a „sétáló kong-
resszust”. A szerkesztő kérésére a Kongresszus elnöke 
ismertette a tanácskozás témáit és felhívott minden füre-
dit, hogy csatlakozzanak a sétáló orvosokhoz. 

Látlelet
Az egészségügyi dolgozók népszerű újságjában, a 
Látleletben Kollár Lajos dr. foglalkozott a kongresszus-
sal. Méltatta annak tudományos eredményeit és társadal-
mi jelentőségét. 

Az ismertetett sajtóvisszhang örömmel töltötte el a 
kongresszus szervezőit, de Kőszegi Ábel média mene-
dzserünk nem volt maradéktalanul elégedett. 138 egész-
ségüggyel foglalkozó szakembernek küldte el a felhívást, 
és ezeknek csak töredéke jelent meg a Kongresszuson. 
Média menedzserünk méltatta a Kongresszus szakmai-
tudományos sikerét, és javasolta, hogy „az MRT-OS 
őrizze meg nyitott jellegét, és azt a szándékát, hogy a 
csont-ízületi betegségekkel foglalkozó minden szakorvos 
együtt tanácskozzon, és együtt dolgozzon a betegek érde-
kében.” (Osteol. Közl.1999.7.189.)

Szakmai beszélgetések az Osteológiai Napok ürügyén
A sajtóvisszhangot jó egészítették ki azok a szakmai 
beszélgetések, amelyeket dr. Németh Endre (reumatoló-
gus Százhalombattán) folytatott (Osteol. Közl. 
1999.7.126-130.) Minden beszélgető partnerének három 
kérdést tett fel, de természetesen ezeken kívül is szaba-
don elmondhatták véleményüket. 

1.  Mi a jelentősége a hazai egészségügyben az 
Osteológiai Szekciónak?

2.  Mit tart a IX. Osteológiai Napok legfontosabb híré-
nek, eseményének?

3.  Javaslata szerint hogyan célszerű tovább halad-
nunk?

A kérdésekre a következő kollégák válaszoltak (akkori 
rangjuk szerint): dr. Karlinger Kinga tudományos főmun-
katárs, dr. Bucsi László egyetemi docens, dr. Fornet Béla 
tanszékvezető egyetemi docens, dr. Gömör Béla tanszék-
vezető egyetemi tanár, dr. Frőhlich Péter, a Traumatológus 
Társaság főtitkára. A válaszadók egybehangzóan nagy 
elismeréssel nyilatkoztak a kongresszus szervezettségé-
ről, légköréről, magas szakmai színvonaláról.

Dr. Karlinger Kinga a Kongresszus nagy társadalmi 
hatását emelte ki, és azt, hogy a külföldi előadók kiválo-
gatása telitalálat volt. Kiemelte közülük a hazánkból 
elszármazott szakembereket, akiknek kötődését hazájuk-
hoz jól tükrözte ez az összejövetel.

Dr. Bucsi László arról beszélt, hogy ortopéd szem-
pontból olyan információk birtokába lehetett jutni, ami 
észrevehetően befolyásolja tevékenységüket.

Dr. Fornet Béla a kongresszus interdiszciplináris 
 jel legét hangsúlyozta, ami korábban nem volt jellemző, 
az egyes szakmák többnyire saját berkeiken belül 
ké pezték tovább magukat. Az MRT-OS érdeme, hogy 

elkezdte a különböző szakmák együttműködését, hiszen 
a klinikai és a diagnosztikai szakmák egymásra utaltak. 
Fontosnak tartotta azt is, hogy a vezető szakembereken 
kívül  nagy  számban  vettek  részt  rendelőintézetek 
orvosai. 

Dr. Gömör Béla professzor válaszában megemlítette, 
hogy a kitűnően működő MRT-OS sajnos nem önálló 
jogi személy. (Erről a kérdésről az MRT-OS történetének 
1. részében részletesen szóltunk). Gömör professzor 
kiemelte az oktatás és posztgraduális képzés jelentőségét. 
Javasolta, hogy az MRT-OS és a MOOT dolgozzon ki 
közös stratégiát a feladatok megoldására. Kritikusan álla-
pította meg, hogy egyes előadók még most is túllépik a 
rendelkezésükre adott időt, ami a nemzetközi kongresz-
szusokon már nemigen fordul elő. Örült annak, hogy a 
kiállítók a nemzetközi kongresszusokhoz hasonlóan 
rendkívül aktívak voltak, tesztkérdésekkel, interaktív 
játékokkal vonzották a résztvevőket.

Dr. Frőhlich Péter azt hangsúlyozta, hogy a 
Kongresszuson szereplő tudományos társaságoknak szo-
rosan együtt kell működniük a törés-gyógyítás alapkér-
déseiben. Szükségesnek látta, hogy a traumatológusok 
bekapcsolódjanak a csontritkulás-kutatásba.

a MOOt Viii. kONgresszusa

1999 szeptemberében a Magyar Osteoporosis és Osteo-
arthrológiai Társaság Kecskeméten tartott egy sikeres 
kongresszust, amelyről dr. Németh Endre részletes beszá-
molóját közöltük. (Osteol. Közl. 1999.7.326-328.) A 
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kongresszushoz vezetőségválasztó közgyűlés társult. Az 
új vezetőség összetétele tükrözte az osteoporosis kérdés 
interdiszciplinális jellegét. A leköszönő Poór Gyula elnö-
köt dr. Lakatos Péter belgyógyász váltotta. Főtitkárnak 
dr. Marton István nőgyógyászt választották. Az új veze-
tőség tagjai belgyógyászok, nőgyógyászok, reumatoló-
gusok közül kerültek ki, és ekkor választották meg a 
MOOT vezetőségi tagjává dr. Forgács Sándor radioló-
gust. Úgy értékeltük, hogy az MRT-OS ezzel a vezető-
séggel jó együttműködést tud kialakítani és ez később 
bebizonyosodott. 

A MOOT vezetői és számos tagja részt vett a IX 
Osteologiai Napokon. Itt történt, hogy az új MOOT veze-
tők: dr. Lakatos Péter elnök és dr. Marton István főtitkár, 
javaslattal fordultak Forgács dr.-hoz, hogy a két társaság 
a jövőben közös kongresszust rendezzen Balatonfüreden. 
A javaslatot a radiológusok elfogadták, Időpontnak május 
végét, június elejét határozták meg és Forgács dr. 
ja vaslatára „Magyar Osteologiai Kongresszus” 
el nevezésben állapodtunk meg. Ezzel indult el az 
Osteologiai Kongresszusok 12 évig tartó sikersorozata, 
amelyeknek a IX. Osteologiai Napok képezte a szervezé-
si mintáját. 

Az MRT-OS történetének előző részében írtunk az 
Alexender Béla díjról, amelyet 1999-ban a szekció elnö-
ke, dr. Forgács Sándor kapott meg, majd 2012-ben 
ugyan ezen díjjal dr. Mester Ádámot, a szekció főtitkárát 
tüntette a Magyar Radiológusok Társasága. Kiegészítés-
képpen közreadjuk az 1999-es esemény beszámolóját 
(Osteol. Közl.2000.8.12.)

i. OsteOlOgiai kONgresszus 
A IX. Osteologiai Napokat jogosan neveztük később 
„Nulladik Osteologiai Kongresszusnak”, mert ezzel 
in dult az osteologiai kongresszusok 12 évig tartó sikerso-
rozata. Ilyen egységesen szervezett, nagy létszámú, 
magas szakmai színvonalú rendezvénysorozatra nemigen 
van példa a magyart orvoskongresszusok történetében. A 
rendezvények történetét, szakmai jelentőségét számos 
résztvevő által varázslatosnak mondott hangulatát „Volt 
egyszer egy kongresszus…” címmel összefoglaltuk 
folyóiratunkban. (Osteol. Közl. 2019.27.57-68).

A IX. Osteologiai Napok után világosan láttuk, hogy 
jó úton indultunk el. Bármennyire is kitűnő helyszín volt 
az Annabella Hotel, nyilvánvaló volt, hogy sokszekciós 
kongresszus rendezésére kevésbé alkalmas. Így elfogad-
tuk a szálloda javaslatát, hogy a velük egy gazdasági 
társaságban működő Hotel Füred és Marina legyen a 
székhely. 2000. év júniusának elején itt rendeztük meg az 
I. Magyar Osteologiai Kongresszust (az elsőt még nem 
számoztuk), amely egyben a jubileumi X. Osteologiai 
Napok rendezvénye volt. A helyszín kitűnő választásnak 
bizonyult. A Füred Hotel, amely korábban a szakszerve-
zetek oktatási központjaként működött, jó előadótermek-
kel rendelkezett, a Marina pedig megfelelő hotelszobákat 
biztosított. A két társaság vezetősége, a kiállítók és 
néhány meghívott vendég a Füredben, a többiek a 
Marinában és a környező kisebb hotelokban kaptak elhe-
lyezést. Mindkét szállodának hatalmas balatoni parkja 
van, rálátással a tihanyi apátságra. Ez alkalmas volt a 
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szabadtéri rendezvényekre, és csodálatos környezetet 
biztosított az résztvevőknek. A gazdag program mellett 
ez is szerepet játszott abban, hogy oly sokan jöttek el a 
rendezvényre. 8-900 fő volt általában a regisztráltak 
száma, és több olyan év is volt, amikor 1000-1200 fő vett 
részt. Ilyenkor más környékbeli hoteleket is igénybe 
 vettünk. 

„Ha május, akkor osteologia Balatonfüreden”, „Legyen 
ez a rendezvény a hazai osteologia vezető eseménye” – 
hirdettük meg már az I. kongresszuson. Ez maradéktala-
nul megvalósult, sőt rendezvényünk az egyik legnagyobb 
magyar orvoskongresszussá nőtte ki magát. A tudomá-
nyos program oly gyorsan bővült, hogy a kezdetben 2 és 
fél napos kongresszust már a harmadik alkalommal 3 és 
fél naposra tettük, azaz szerdától szombat délig tartott a 
rendezvény.

Az I. kongresszuson pontosítottuk a kongresszus szer-
kezetét, amelyhez 12 éven át tartottuk magunkat. A két 
rendező társaságnak megfelelően a kongresszusnak 2 
el nöke volt. A MOOT elnöke 6 éven keresztül Lakatos 
Péter. Az MRT-OS 12 éven át Forgács Sándort delegálta 
elnöknek. Lakatos Péter MOOT elnökkel példás együtt-
működés alakult ki. Már az I. Kongresszuson jól műkö-
dött a munkamegosztás, amihez végig tartották magukat. 
A tudományos program összeállításáért elsősorban a 
MOOT, a szervezés feladataiért elsősorban Forgács 
Sándor, illetve az MRT-OS volt a felelős, de mindkettő-
ben közös volt a munka, és közös a felelősség. A kong-
resszusok tudományos bizottságait a két társaság egyenlő 
számban delegáltjai alkották.12 éven át egységesen szer-
kesztett programfüzetet adtunk ki. Ez is Forgács dr., ill. 
az MRT-OS feladata volt.

Csütörtökön (később szerdán) a déli órákban tartottuk 
a megnyitó ünnepséget. Lakatos Péter és Forgács Sándor 
köszöntötte a résztvevőket. Elhozta üdvözletét Balaton-
füred polgármestere. A megnyitót „plenáris ülés” követ-
te, ahol vezető szakemberek referátumai megadták a 
kongresszus tudományos alaphangját. A délutáni prog-
ramba még belefért a MOOT és az MRT-OS vezetőségi 
ülése, amit fogadás (welcome party) követett.

Másnap reggel kezdődött a nagyüzem. A tudományos 
programok több szekcióban zajlottak. A tudományos 
program fő alkotó elemei a főtémákhoz csatlakozó 
„be jelentett előadások”, szabad előadások, szimpó-
ziumok, kerekasztal megbeszélések voltak. A MOOT 
vezetősége által elfogadott tudományos főtémák 
te remtették meg a szakmai munka alapját. Ezt a radioló-
gusok 1-3 további főtémával egészítették ki, rendszerint 
az ESSR (European Society of MusculoSkeletal 
Radiology) témáihoz csatlakozva. Ezt annál is inkább 
megtehették, mivel az európai társaság évi gyűlésein az 
MRT-OS minden évben jelentős delegációval, előadá-
sokkal vett részt. Az osteológia számos fontos és aktuális 
kérdése bekerült a főtémák közé. Az I. kongresszusok 
következő főtémákat választottuk: 1. A csontminőség 
problematikája osteoporosisban. 2. Degeneratív ízületi 
betegségek diagnosztikája és terápiája. 3. Autoimmun 

betegségek hatása a kalcium és csont anyagcserére. 4. 
Keringési betegségek és kalcium anyagcsere. 5. Női hor-
monpótlás kezelés. 6. Különböző szakmák együtt mű-
ködése az osteológiában. Az utolsó pont nagy ér d  ek-
lődéssel kísért kerekasztal megbeszélés formájában 
 zajlott. Forgács dr. moderálta az interdiszciplináris ülést. 
Dr. Horváth Katalin belgyógyász, dr. Marton István 
nőgyógyász, dr. Vittay Pál radiológus, dr. Genti György 
reumatológus voltak az előadók és sok hozzászólás hang-
zott el ülésen.

A főtémákat „szabad előadások” egészítették ki. 
Kazuisztika szekció a szombat délelőttök fő programja 
volt. A legjobb kazuisztikát díjaztuk. Az 1. kongresszu-
son összesen 109 előadás (ebből 24 esetismertetés) hang-
zott el.

Folytatódott a reggeli uszodai vízi torna és a „Sétáljunk 
minden nap” program, ami most is nagy sajtóvisszhangot 
keltett. Az Osteoporosis Betegek Magyarországi Egye-
sülete (OBME) csatlakozott a sétához így az az előző 
kongresszusnál is nagyobb sikert aratott.

Kitűnő vacsorák, gazdag társasági programok voltak, 
amelyek a későbbi kongresszusokon is ismétlődtek.

A kongresszushoz képzőművészeti kiállítás társult. 
Gross Arnold már akkor is népszerű képeit és Kutas 
László szobrászművész csodálatos kisplasztikáit állítot-
tuk ki. A művész aktívan bekapcsolódott a kongresszus 
munkájába, személyesen adta át a legjobb előadásoknak 
ítélt díjakat. A kiállítás olyan érdeklődést keltett, hogy 
Forgács dr. a következő kongresszusokon is szervezett 
képzőművészeti bemutatókat. 
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Az I. Osteologiai Kongresszus kongresszus média visszhangja
Kőszegi Ábel média-menedzser ismét jó munkát végzett. 
Szervezésében számos médium foglalkozott kongresszu-
sunkkal.

Kossuth Rádió Napközben
Indri Gyula szerkesztő, a Magyar Rádió egészségügyi 
műsorainak felelőse 2000. január 21-én Szekciónk 
denzitometriás központjában, az Uzsoki utcai Kórház 
Röntgenosztályán készített tudósítást, amely néhány nap 
múlva a Kossuth Rádió „Napközben” című műsorában 
hangzott el. A házigazda Forgács dr.-on kívül dr. Bossányi 
Ada és dr. Lakatos Péter válaszolt a szerkesztő kérdései-
re. Lakatos Péter kiemelte, hogy az osteoporosis férfiakat 
is érintő megbetegedés, beszélt arról, hogy ez a betegség 
milyen nagy anyagi terheket ró a társadalmakra. Kiemelte, 
hogy mindenki a saját egészségéért felelős, az orvos leg-
feljebb csak támogatni tudja betegét. Beszélt az osteopo-
rosis genetikájával kapcsolatos kutatásokról, új eredmé-
nyekről. Bossányi Ada az OBME szerepét emelte ki a 
betegek gondozásában. Mindhárom résztvevő hangsú-
lyozta a megelőzés fontosságát.

TV2 Jó reggelt Magyarország
A TV2 reggeli műsorában Kósa L. Adolf szerkesztő fag-
gatta Forgács Sándort és Lakatos Pétert. A szerkesztő 
kérdéseire válaszolva Forgács dr. elmondta, hogy nagy 
barátunk a modern technika, nem barátja a csontoknak és 
ízületeknek és egyre jobban lehet attól tartani, hogy 

évszázadunk nemcsak az informatikának, de a beteg 
csontoknak és beteg ízületeknek is évszázada lesz. 
Lakatos dr. a combnyaktörés veszélyeire, magas mortali-
tására hívta fel a figyelmet.

Napkelte TV riport
Június 6-án, a népszerű reggeli tv műsorban Mélykúti 
Ilona vendége volt Bossányi Ada, Forgács Sándor és 
Lakatos Péter. A riporter a néma járványról kérdezte őket. 
Lakatos Péter egyebek között a dohányzás és alkohol 
szerepéről, Bossányi Ada arról beszélt, hogy a sokszáz-
ezer osteoporosis beteg közül csak 15% áll kezelés alatt. 
Mindhárman a megelőzés fontosságát hangsúlyozták. 

Veszprémi Napló
„Séta az egészségért Füreden” címmel közölt tudósítást, 
kiemelve az OBME és klubhálózata nemes céljait.

A kongresszusok anyagi alapjának megteremtése
Az osteologiai kongresszusok idézett történetében egy 
fejezetet szenteltünk a rendezvények anyagi vonatkozá-
sainak. Jó ötletnek bizonyult, hogy külső szervező céget 
a rendezőség nem vett igénybe. A kongresszus profitját 
fele-fele részben kizárólag a két rendező társaság, azaz az 
MRT-OS és a MOOT hasznosította. Amikor 12 év után a 
MOOT új elnökének Szekeres Lászlónak sikerült az 
MRT-OS-t kiszorítani, a rendezést azonnal egy külső 
rendezvényszervező cég vette át.

Zalatnai Lajos (1932-2014) szerepe
Gazdasági céljainkat Zalatnai 
Lajossal, ill. az általa vezetett 
Gyógymarket Kft. segítségé-
vel tudtuk megvalósítani. 
Lajost, mint a Semmelweis 
OTE tisztelt főmérnökét 
korábbról jól ismertük. Tudtuk 
róla, hogy nem csak ki váló 
építészmérnök, de nagy gya-
korlata van gazdasági kérdé-
sekben, kongresszus szerve-

zésben is. A IX. Osteologiai Napok idején épp a füredi 
Szívkórházban lábadozott. Meglátogattuk, utána baráti 
érdeklődéssel átsétált hozzánk. Néhány szakértő kérdését 
követően megbeszéltük, hogy elvállalja a kongresszu-
sunk gazdasági irányítását. Igen szoros baráti, szakmai 
kapcsolatot alakítottunk ki közöttünk.

Lajos sokoldalúsága, képességei jól érvényesültek. 
Lelkiismeretes, szakszerű, rendkívül precíz gazdasági 
tevékenysége párosult építészmérnöki tudásával és 
tapasztalataival. A kiállítókkal és más szponzorokkal kor-
rekt, szakszerű, támadhatatlan szerződéseket kötött. 
Nagyszerű kongresszusi kiállításokat tervezett és valósí-
tott meg. Kiállítóink helyigényei az évek során gyorsan 
nőttek, a hotelek előcsarnoka és egyéb helységei nem 
voltak elegendőek. Egyre nagyobb sátrakat (amelyeket 
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hamarosan klimatizáltunk) és egyéb kiállítási területeket 
kellett felállítani, ami Zalatnai Lajos irányításával minden 
évben nagyszerűen sikerült. Nagy szakértelemmel irányí-
totta a kongresszus rendezőcsapatát (amelyet Bárkovics 
Sarolta hozott össze, és részt vettek benne Forgács dr. 
röntgenasszisztensei), és mindenen rajta tartotta a szemét. 

Zalatnai Lajos 2013-ban megbetegedett. Hiába aggód-
tunk és szurkoltunk érte, személyes kitartása és a gondos, 
szakszerű onkológiai kezelés ellenére a kór legyőzte. 
2014-ben mély részvéttel búcsúztunk tőle. (Osteol. Közl. 
2014.22.1-2.6.)

Dr. Sessler István (1949-2020)
Amikor szekciónk működésé-
nek gazdasági vonatkozásai ról 
beszélünk. kiemelten kell 
szólnunk Sessler Istvánról. 
Pista hivatalosan „egyszerű” 
kuratóriumi tag volt. Valójában 
ő intézte az alapítvány és a 
szekció minden lényeges 
anyagi és hivatalos ügyét. 
Közvetve és közvetlenül jelen-
tős bevételekhez juttatta az 

alapítványt. Eljárt helyettünk minden hivatalos ügyben, 
és csendben mindent elintézett. A magas képzettségű 
közgazdászt a vezetőség minden tagja barátjává fogadta. 
Tüneményes személyisége biztosította, hogy a vezetőség 
és a kuratórium mint egy baráti társaság működjön. 
Csodáltuk tudását, aktivitását. Egészségi állapotára soha 
nem panaszkodott. Csak a hozzá legközelebb állók tud-
tak arról, hogy évekkel korábban koszorúér műtétje volt.

Mély megdöbbenéssel értesültünk hirtelen haláláról. 
Pótolhatatlan emberi és szakmai űrt hagyott maga után. 
Nyilvánvaló volt, hogy nélküle az alapítvány nem tudja 
folytatni működését.

Kormány Imre (1953-2009)
A kongresszusok működteté-
sét tehát magunk végeztük. 
Nagy segítségünkre volt ebben 
Kormány Imre munkatársunk. 

Kormány Imre, mint nyom-
daipari mérnök és később vál-
lalkozó számos orvosi témájú 
ismeretterjesztő kiadványt 
jelentetett meg, így került kap-
csolatba az Osteológiai 

Közlemények szerkesztőbizottságával. Szakértelmét és 
gondosságát, kitartó és ötletekben gazdag munkáját nem-
csak a folyóiratunk olvasói számára megszokottá vált 
nyomdai színvonala dicséri, hanem számos más kong-
resszusi és egyéb tudományos kiadványunk is.

A kongresszusok hasznából jutott pénz technikai beren-
dezések (projektorok, stb.) vásárlására. A szállodáknak 
kevés technikai berendezése volt erre a célra, a technikát 

az MRT-OS biztosította. Ennek működtetése Kormány 
Imre mérnök úr feladata volt. Hamar kiderült, hogy Imre 
a technikai berendezéseknek kiváló szakértője. A vetítése-
ket (amelyek zavartalanságáért Mester Ádám dr. is sokat 
tett), mindig rábízhattuk. Feladatát hibátlanul ellátta.

Kormány Imre korai halálát pótolhatatlan veszteség-
ként éltük meg. Folyóiratunkban ma is az általa teljesített 
magas színvonalat próbáljuk utá nozni. Mély részvéttel 
búcsúztunk tőle. (Osteol. Közl. 2009.17.4.szám)

radiOlógusOk részVétele

Az MRT-OS a kongresszus hasznát elsősorban radiológu-
sok szponzorálására használta. A sok reumatológus döntő-
en az antiporotikus terápiában érdekelt gyógyszercégek 
támogatásával gyakorlatilag ingyen vett részt a kongresz-
szusokon. A radiológusok erre nem számíthattak, őket az 
MRT-OS, ill. alapítványunk támogatta. Számos radiológust 
meghívtunk, és felhívást adtunk ki, hogy a radiologusok 
kérhetik az alapítvány támogatását, minden költségüket 
fedeztük. Ez kongresszusomként akár 80-120 kollegát 
jelentett. Radiológiai kerekasztal megbeszéléseket, ultra-
hang gyakorlatokat szerveztünk. A radiológus előadók és 
ultrahang gyakorlatvezetők szereplése nagy érdeklődést és 
elismerést keltett a társszakmák képviselői között is.

ezredfOrdulós beszélgetések

A 2000. év eseménye volt, hogy az Osteologiai 
Közleményekben „Ezredfordulós beszélgetések” címmel 
interjú sorozatot indítottunk. A folyóiratot negyedévente 
jelentettük meg, így évente 4 interjút közöltünk. Az első 
beszélgetést Dr. Németh Endre reumatológus 
(Százhalombatta) vezette, a többit Kőszegi Ábel média-
menedzserünkre bíztuk. 

Az interjúsorozat Dr. Makó Ernő professzorral kezdő-
dött: Radiologia-Osteologia-oktatás” (Osteol. Közl. 
2000.8.51-55.). Makó professzor egyebek között elmond-
ta, hogy számos radiológiai módszert a társszakmák 
művelnek, de fontos, hogy a radiológia kezében marad-
jon ezen módszereknek az alapképzése. Bizonyos képal-
kotó vizsgálatokat klinikusok is végezhetnek, de radioló-
gia által igazolt hivatalos irattal kell bizonyítani megfele-
lő jártasságukat. A medikusok összesen féléves radioló-
giai képzését nem tartotta elégségesnek a képalkotó 
ismeretek elsajátításához. Az elismerés hangján szólt az 
MRT-OS munkájáról, de hangsúlyozta, hogy az ő szakte-
rülete a vékonybél diagnosztika. Átfedések persze van-
nak, a Crohn betegségben például mozgásszervi pana-
szok, sacroileitis fordulhatnak elő. Ilyen eltérések vizsgá-
latában Mester Ádám dr. szerepét emelte ki.

Prof. Dr. Makó Ernő (1948–2005)
Makó dr. végigjárva az egyetemi lépcsőfokokat, 1992-től 
vezette a SOTE Radiológiai és Onkoterápiás Klinikáját. 
Számos hazai és nemzetközi társaságnak volt tagja, tiszt-
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ségviselője. Elnöke lett a Magyar Crohn Társaságnak. A 
radiológia egységének helyreállításán dolgozott, hangsú-
lyozta a diagnosztika és terápia összetartozását. Buda-
pesten megrendezte az ESGAR (European Society of 
Gastrointestinal Radiology) kongresszusát, Balaton-
füreden pedig az MRT-OS-sel közösen Magyar Radio-
lógus Kongresszust szervezett és elnökölt. Az Osztrák 
Radiológus Társaság tiszteletbeli tagjává fogadta. A 
csont-radiológusokkal kiemelkedően jó, baráti, szakmai 
kapcsolatot ápolt. Mester Ádám dr.-t közvetlen munka-
társává fogadta. Korai halála mély részvétet keltett.

Prof. Dr. Csákány György (1920 – 2003)
2003-ban a magyar radiológia egyik nagy öregjét búcsúz-
tattuk. Csákány dr. 1947-ben kapta meg orvosi diplomá-
ját Budapesten. 1945–1951-ig az Egészségügyi Dolgozók 
Szakszervezetében osztályvezetőként működött. Amikor 
mint „kényelmetlen embert” a szakszervezetből eltávolí-
tották, 32 évesen kezdett röntgenológiával foglalkozni a 
János Kórházban a kitűnő radiológus, Kovács Ákos mun-
katársaként. Később az István Kórház Röntgenosztályán 
dolgozott, amelyet Weilné dr. Leichner Zsuzsa főorvos 
vezetett. A főorvosnő a magyar radiológia egyik legna-
gyobb iskolateremtő alakjának, Bársony Tivadarnak volt 
a tanítványa. Áttételesen tehát Csákány professzor is a 
Bársony iskola hagyományait követte. 1958–1977-ig az 
Országos Kardiológiai Intézet Röntgenosztályát vezette. 
1972-től az Országos Sugárfizikai Intézet (ORSI) igazga-
tóhelyettese, majd főigazgatója lett. 1978-ban az 
Orvostovábbképző Egyetem Radiológiai Klinikájának 

élére nevezték ki, amit az ORSI vezetésével együtt látott 
el. A két Intézet együttes munkája nagyban elősegítette a 
radiológia fejlődését. 

Tudományos munkáiban különösen jelentős a kisvér-
kör röntgenvizsgálata. A szakorvos-képzésben alapmű-
nek számított Forrai Jenővel közösen írt – több kiadást 
megért – könyve.

Fontos feladatának tekintette a posztgraduális képzést. 
Megszervezte a területi radiológus továbbképzést (TRT), 
amely a mai napig a Radiológus Társaság egyik fontos 
tevékenysége. Összefogta a szakfelügyelő főorvosok mun-
káját. Módszertani leveleit, állásfoglalásait a Radiológiai 
Közleményekben jelentette meg. Ennek szerkesztésébe 
több éven át bevonta Forgács doktort, aki az ott szerzett 
tapasztalatait jelen folyóirat szerkesztésében hasznosítja. 

Az Orvostovábbképző Egyetem Radiológiai Klinikáját 
modern technikával szerelte fel. Egyebek között az 
országban elsők között használta az ultrahang diagnosz-
tikát és a CT vizsgálatokat. Munkatársai közül számosan 
ma a radiológia vezető szakemberei közé tartoznak. 
Közéleti tevékenységével élete végéig nem hagyott fel. 

A Csákány professzorral folytatott beszélgetés: 
„Szerencsés fickó vagyok” (Kőszegi Ábel, Osteol Közl. 
2000 8.112-114.) különösen nagy érdeklődést keltett, 
mivel érintett több „kényes kérdés”-t, és szóba kerültek 
olyan tények, események, amelyekről keveseknek volt 
tudomása.

A cím arra utalt, hogy Csákány dr. szerencsésen túlélte 
Horthy börtönét, túlélte a deportálást, és Sztálin halálával 
megúszta, hogy részese legyen a szovjet mintára terve-
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zett cionista orvospernek. Szerencséje volt szakmai taní-
tómestereivel és tanítványaival egyaránt. Az interjúban 
visszautasította azokat a vádakat, miszerint ellentmon-
dást nem tűrő, diktatórikus vezető lett volna, példákkal 
bizonyította ennek ellenkezőjét. Hosszan beszélt a nevé-
hez fűződő röntgengép beszerzésekről és az azokhoz 
kapcsolódó vitákról. Ezekben a vitákban a Medicor 
pártján volt, mert úgy gondolta, hogy minden röntgen-
osztályt el kell látni képerősítőkkel és más közepes telje-
sítményű röntgengépekkel. A Siemens-pártiaknak meg 
kellett érteniük, hogy a drága csúcsteljesítményű beren-
dezéseknek csak speciális feladatok ellátására lehet létjo-
gosultsága. Mindez hatalmas fejlődést eredményezett a 
magyar radiológiában. Beszélt arról is, hogy az orvoselit 
(ma orvosbáróknak nevezik) paraszolvencia-éhsége 
milyen káros hatással van a medicinára. Ennek megoldá-
sára többlépcsős reformot, kiterjedtebb magánosítást és 
hatékonyabb társadalmi ellenőrzést javasolt. Ezeket a 
mind a mai napig aktuális kérdéseket a legújabb rendel-
kezések próbálják megoldani.

fehér klára az OsteOlOgiai közleMéNyekbeN

Alig indult el folyóiratunk, a 
szerkesztőség elhatározta, hogy 
irodalmi-művészeti rovatot 
indít, ami színesíti, és kiegészíti 
tudományos céljainkat. Ez jó 
ötletnek bizonyult, partnereink 
a mai napig várják, olvassák a 
színvonalas írásokat. A rovat 
sikerét Fehér Klára (1919-1996) írásai alapozták meg. 

Az írónőt humora és mély emberismerete tették nép-
szerűvé. Riportjaiban, cikkeiben kérlelhetetlen dühhel 
támadt az általa negatívnak tartott jelenségekre. 
Riportokkal, színdarabokkal, ifjúsági regényekkel kezdte 
pályáját. Az 1956-os forradalom leverése után a Magyar 
Nemzet tárcaírója lett. A 60-as években újságíróként és 
íróként alkotott. Kritika alá vette az ügyeskedőket, a 
hatalommal visszaélőket. Figurái hétköznapi em berek, 
emberi sorsokat és magatartásokat, gyöngeségeket muta-
tott be. 

Hogyan került ez a népszerű író az Osteologiai 
Közleményekbe? Választ kapunk erre a kérdésre Forgács 
Sándor 1996-ban írott nekrológjából (Osteol. Közl. 
1996.221.p.). Ebből idézzük az alábbiakat: 

„Folyóiratunk munkatársa, a népszerű írónő Fehér 
Klára 1996. szeptember 11-én váratlanul elhunyt, üresen 
hagyva rovatunkat. 

Szakmai, tudományos folyóiratunknak a szépirodalom-
mal való összefonódása Fehér Klára írónővel kezdődött. 
Fehér Klára írásait egy ország ismerte, és szerette. 
Feleségem szüleinek baráti köréhez tartozott. 
Megismerkedésünk után engem is barátjává fogadott. 
Klárit ismerősként üdvözölte mindenki, aki találkozott 
vele író-olvasó találkozókon, vagy látta a TV-ben, 

 hallgatta rádióban. Ismerve gazdag írói termését, és azt, 
hogy a „nagyok” versengenek írásai közlési jogáért, 
félénken adtam elő kérésemet, hogy az Osteologiai 
Közleményekbe írna-e valamit. Gondolkodás nélkül igent 
mondott. Ontotta a témákat, mindig gyorsan, határidőre, 
néha csibészes mosoly kíséretében adta át a gépelt 
 kéziratot: „Azt hiszem, ez most jól sikerült”. Gyakran 
szerepeltek osteologusok a nekünk küldött humoros 
 írásaiban. 

A Hippokratesz új esküjét „melegen” húzta ki az író-
gépből, amikor egyik este vendégségbe mentünk sok ezer 
könyvvel bélelt, barátságos otthonába. Az írást vacsora 
előtti „aperitif”-ként föltálalta, azaz felolvasta. Utána 
beszélgettünk: Fehér Klárát mindig a ma, az aktualitás 
izgatta, mindig felvállalta a bajok orvoslását, a gyengék 
segítését, a szegények támogatását, az üldözöttek feleme-
lését, az igazságtalanság égre-kiáltását, hátha fölhallat-
szik a szó. A szó, ami szent. 

Könyveinek egy része és nyilvános szereplése össze-
forrt élete szerelmével, szellemi és alkotótársával, Nemes 
Lászlóval (1920-2018). Az íróházaspár szeretettel, szere-
lemmel és humorral alkotott külön-külön és együtt. 
Bírálták, inspirálták egymást mintegy 50 éven át. Büszke 
vagyok arra, hogy baráti körükhöz tartozhattam, és mint 
meghívott tanúsíthatom, hogy egyéniségük varázsa sok 
százfős hallgatósággal szétfeszítette a Fészek Klub, a 
Bálint Ház, a Petőfi Múzeum vagy más rendezvények 
termeit. 

Fehér Klára Újpesten született, ahol a három leány-
testvér tisztes szegénységben nevelkedett, és tanult. 1945-
ben beiratkozik a Közgazdasági Egyetemre. 1946-49-ig a 
Szabad Nép, majd a Magyar Nemzet munkatársa. 
Riportokat, színműveket, regényeket, ifjúsági műveket, 
humoreszkeket, útirajzokat, publicisztikákat írt. József 
Attila díjat és más irodalmi elismeréseket nyert el. Művei 
lajstromozása nagyon hosszú lenne, itt csak néhány szá-
momra legkedvesebb művét említem: Mi szemüvegesek, 
Lesz nekem egy szigetem, Hová álljanak a belgák? 
Hozzál nekem kengurut! 

Amikor a Hippokratesz új esküjét felolvasta, mélyen 
megérintett az írás embersége, frissessége, humora, és 
utána beszélgettünk. Laci szívesebben beszélt élmény-
gazdag múltjáról. Talán még regényeinél is büszkébb volt 
angol katonai kitüntetéseire, amelyeket a 2. világháború-
ban szerzett, amikor az angol hadseregben harcolt Hitler 
csapatai ellen Észak-Afrikában és a Közel-Keleten. Klári 
inkább a legfrissebb eseményekről szólt. Együtt imádták 
Nemes Lászlóval a nemes gondolatokat, a szó erejének 
érvényesítését. 

Tartozom az igazságnak azzal, hogy Fehér Klára nem 
csak a személyes barátság okán vállalta, hogy új írásait 
lapunkban közöljük. A nagynevű szerzőnek tetszett, hogy 
egy orvosokhoz szóló folyóiratban szerepelhet. 
Eredendően orvosnak készült. Vonzották az orvosi témák: 
egészség, betegség, kiszolgáltatottság és gyógyulás, az 
„álcsodadoktor” figurája éppúgy, mint a tisztelt nagy 
orvosegyéniségek. Jó orvos vált volna be lőle... Sorsa úgy 
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alakult, hogy nem szomatikus betegségeket, hanem talán 
többet: lelkeket gyógyított. Három perces cikkeivel, 
háromórás színdarabjaival mosolyt varázsolt a fáradt 
arcokra, hitet nyújtott a megkeseredett kétkedőknek. 
Amikor váratlanul elhunyt, egy ország gyászolta. Most, a 
végső búcsú perceiben egy képzeletbeli beszélgetés fog-
lalkoztat: 

– Klári, most megkésve felteszek neked egy kérdést: Mi 
volt a titkod? 

És látom, hallom, hogy mosolyogsz, és válaszolsz, 
valahogy így: 

– Ugyan édes öregem, nincs varázsgömb, nincs titok. 
Szeretem az embereket...” 

Hippokratesz új esküje és más történetek 
Fehér Klára számunkra küldött írásait kiegészítve irodal-
mi rovatunkban publikált Hegedűs Viktor, Tabák András, 
Kőszegi Ábel, Oláh József írásaival (amelyekre visszaté-
rünk) „Hippokratészúj esküje és más történetek” címmel 
egy kis kötetben összefoglaltuk és a Novartis cég 
tá mogatásával kiadtuk. A cég közel 2000 példányt kül-
döttajándékba orvosoknak. A könyv antikváriumokból 
ma is beszerezhető. Az alábbiakban idézzük a könyv 
fülszövegét: 

„Aki az Osteologiai Közlemények című folyóiratot hat 
éven át forgatta, meglepetéssel tapasztalhatta, hogy a 
tudományos közlemények között olvashatott – sok eset-
ben jól ismert írók tollából – az Emberhez, az Ember 
betegségeiről, az Emberről szóló írásokat. Olvasóink 
jelzéseiből azt láttuk, hogy megértették, és értékelték 
törekvéseinket, szívesen vették a »komoly« tudományt 
követő vidám hangvételű írásokat. Még azt sem bántuk, 
hogy néhányan elmondták: folyóiratunkat a végén, a 
»Nevető Osteologia« rovatnál kezdik olvasni. E könyv-
ben összegyűjtöttük ezeket a történeteket, hogy azok a 
kedves Olvasók, akikhez folyóiratunk esetleg nem jutott 
el, vagy akiknek figyelmét egy-egy kis terjedelmű írás 
netán elkerülte, most kedvükre válogathassanak belőlük 
– ezúttal kiemelve őket »megszokott«, tudományos 
 környezetükből.  Olvasásuk  pedig  azért  is  hasznos, 
mert  a  szellem  orvossága  egyúttal  a  test  orvossága 
is.  Ha  az  Osteologiai  Közleményeket  hat  év  óta  egyre 

növekvő példányszámban olvassák, akkor ezek a 
 tör ténetek nyújtsanak mosolyt, derűt a pihenés óráiban.” 

Az  írónő  első  humoros  írása,  ami  megnyitotta Nevető  
Osteologia  rovatunkat  „Nem  a  valóság,  annak égi  
mása”  1993-ban  jelent  meg,  és  ezt  újra  közöltük az  
MRT-OS  története  I.  részében.  Az  alábbiakban néhány 
további Fehér Klára írást közlünk, amelyek az Osteologiai 
Közlemények 2003-2006 évi számaiban jelentek meg.

Fehér Klára: Hippokratesz új esküje. (Osteol. Közl. 1996. 4. 53.)
Tekintettel arra, hogy a Kosz szigetén működött Aszklépiosz orvoscsoport esküje már kissé korszerűtlen, megsze-
reztük a kétezerötszáz éves fogadalom mai változatát:

„Apollón orvosra, Aszklépiadoszra, Hügeieára és Panaceiára, valamint minden istenre és istennőre, a vonal-
kódos receptekre és a TAJ számra esküszöm, és tanúnak hívom őket, hogy ezt az esküt és a Társadalommal kötött 
szerződést képességeim és meggyőződésem szerint megtartom, és a szenvedőnek azt a panaceát rendelem, ami-
nél legkevesebb az állami támogatás. Tanítóimat szüleimnek fogom tekinteni, paraszolvenciáimat velük mindenkor 
megosztom, és nem titkolok el semmit az APEH elől. Tudományomat és a tanításokat továbbadom gyermekeimnek 
és tanítóim gyermekeinek, de senki másnak. Beavatom őket a titkos tudományokba, a talpmasszázsba, a zsírleszí-
vásba, a tenyérjóslásba, a fülcimpa-diagnosztikába, és abba, hogyan hat a bolygók állása a köröm és a szőr 
növekedésére. Betegeim életrendjét legjobb tudásom és ítéletem szerint szabom meg. Így előírom a szigorú böjtöt, 



18 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2021/1-2

a fűtetlen szobában alvást és mindennemű edzést. Így elérem, hogy a rám bízott népesség egészségi állapota 
hihetetlenül javulni fog, mivelhogy a rostán kihullanak az öregek, gyengék, bénák, nyavalyások, és a megmarad-
taknak maradnak az üres lakások, számos érték és vagyon jut.

Fogadom, hogy halálos mérget még kérésre sem adok senkinek, ezért tiltom a mák, a paprika, a vegeta, az 
erdőben szedett gomba és a szalmonellás tojás élvezetét. Sem pedig nőnek magzatelhajtó szert nem adok, kivéve 
a tizenkét és hatvan közötti nőknek, akiknek rendszeresen felírom a tablettát. Tartózkodom a nemi visszaélésektől, 
legyen nő vagy férfi, szabad vagy rabszolga, kinek gyógyítása rám tartozik. Eskümet annál könnyebben 
 megtarthatom, mert mire elvégzem a Társadalombiztosítási Azonosító Jel, a személyi szám, a születési adatok, 
munkahely, lakhely, szerződésem adatainak bekönyvelését, és a karton rovatainak kitöltését, arra már úgyse 
marad idő, hogy a beteget levetkőztessem, akár csak a tógája szélét felhajthassam. Továbbá arra sincs időm, hogy 
egyesével szólítsam betegeimet, tehát mind a nemi erőszakra, mind az orvosi titoktartásra vonatkozó rész esküm-
ből bízvást törölhető. De esküszöm Apollón orvosra, hogy kőmetszést nem végzek, azt a hozzáértő mesterekre 
bízom. Ugyanakkor ellátok minden feladatot, amit a Társadalombiztosítással kötött szerződésem a háziorvostól 
elvár: kiszedek mandulát, felszúrok dobhártyát, helyrerántok ficamot, lecsípek polipot, a test bármely táján legyen 
is, megteszek mindent, csak szakrendelésre nem küldöm betegeimet, nehogy a tébé rosszpontokkal büntessen, és 
sarokba térdepeltessen, és megvonja tőlem a vonalkódos re ceptet. És esküszöm az istenekre és a szentekre, hogy 
mesterségem eszközeivel takarékoskodni fogok. Az egyszer használatos eszközöket legalább tízszer felhasználom. 
Betegeimtől a maradék gyógyszert begyűjtöm, és azt a szegények között kiosztom az igazság és tisztesség szelle-
mében. Mindenki két tablettát kap, akár öreg, akár fiatal, akármilyen nyavalyában szenved.

Ha ezt az eskümet megtartom, és nem töröm meg, boldogan élvezzem életemet, hosszabbítsák meg a 
munkaszerződésemet, és sikerüljön megegyezni a szomszéd házban lakó csontkovács-léleklátó természetgyó-
gyásszal, aki már nem győzi a forgalmat, és szolgálataimért zsebből fizetne annyit, hogy Opel Astrám legyen, 
vehessek mobiltelefont, és elvihessem gyerekeimet nyaralni. Ha viszont megszegem szent eskümet, történjék mind-
ennek az ellenkezője. Fiam tandíját ne tudjam kifizetni a havi bruttó huszonnyolcezerből, robbanjon le a 
Trabantom, minden nap szálljon ki hozzám a tébé ellenőre, betegeim jelentsenek fel, éjszaka arra riadjak, hogy 
túl drága gyógyszert írtam fel Füleki néninek, és két lázas beteghez hívásra nem tudtam eljutni. És írjak, és 
körmöljek, és adminisztráljak, és a gyógyszerek árváltozását kövessem, és átkozzam meg azt a boldogtalan pil-
lanatot, amikor beadtam felvételi kérelmemet az orvosi karra.”

Fehér Klára: Csontkovács. (Osteol. Közl. 1995.)
A kisujjamon Heberden csomó, az öregujjamon köszvény, a csuklómban ínhüvelygyulladás, a könyökömben te niszkönyök, 
a csigolyámban kopás, a nyakamban merevedés, a sípcsontomban mészhiány. Egy reggel arra éb  red tem, hogy az 

 állkapcsom merev, rágni nem tudok, no, itt a luxatio mandibulae, fogott el a rémület. Szerencsére csak a mumpszot kaptam 
el a szomszéd óvodától. A gerincemet többet filmezték, mint Lollobrigidát, a hisztamintól te tőtől talpig elborított az 
urticaria, a rövidhullámtól felment a vérnyomásom. Ultrahang, iszap, akármit csinálnak, fáj nak a csontjaim, és öreg-
szem. Bámulom is Bondorfi kollégámat, aki három évvel idősebb nálam, egyenes, mint a szálfa, ruganyos, mint a 
párduc, és gúnyosan nézi görnyedt járásomat, és derűsen hallgatja felszisszenéseimet és térdem ropogását.

– Mert nem törődsz magaddal – mondja.
Mutatom a leleteimet. Tegnapelőtt vért vettek, tegnap a nyakamnál fogva lógattak.
– No persze. Mert a hülyék orvoshoz mennek. Engem Afa Jafa három hét alatt tökéletesen meggyógyított.
– Ki az?
– Nem tudod, ki az. Új-Zélandtól a Malvin-szi ge te kig, Fokvárostól Grönlandig a leghíresebb csodadoktor. 

Kínai-arab csontkovács. Az ősi inka orvoslás és a maláj varázslás elegyítésével dolgozta ki a Kilencvenöt Csont 
Pont című remekművét, a csontszuvasok, reumások és minden nyavalyások bibliáját. Megragad, rád fúj, imádkozik 
egyet, és már egészséges vagy. Kicsit fáj, kicsit drága, de minden jobb ember nála gyógyul.

„Nem” – gondoltam komoran. – „Én csak a nyugati orvostudományban hiszek, Én hiszek az antibiotikumok-
ban, röntgenben, nyújtásban és hidrocortison injekciókban. Bondorfival naponta találkozom a hatoson. Ő a 
Palatinusba megy vidáman úszkálni, én a fizioterápiára, mivelhogy legutóbb Dupuytren azindrómát is diagnosz-
tizáltak a tenyeremen és ha rántsüllyedést a bokámban.

– Vettem egy kajakot – közölte Bondorfi, amikor leszállt a Szigetnél. – Én teniszezni is járok.
Megtörtem.
–  Öregem,  add  meg  annak  az  Afa  Jafának  a címét – üvöltöttem utána.
– Írd fel. De új beteget csak pitymallatkor fogad.
– Micsoda?
– Akkor a legkedvezőbb a Merkur és a Mars együtthatója. És a fluidumok szabadon lebegnek a térben.
Megnéztem az értelmező szótárban, mikor van pitymallat. És éjjel kettőkor elindultam az éjszakai buszjáraton 

a Lótusztavirózsa utca 396Y/b-be Afa Jafához. Azt hittem, én leszek az egyetlen páciens, és koromsötétben, vad 



2021/1-2 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 19

kutyaugatásban sohasem fogom megtalálni a varázsló házát. Tévedtem, kilométeres sor várakozott. Két utca teljes 
hosszában. Öregek és fiatalok, leguggoltak, térdre hulltak, felálltak, karjukat hajlítgatták, könyökükkel félkört írtak 
le, és érthetetlen szavakat mormoltak.

– Maga mit csinál? – érdeklődtem az előttem állótól.
– Pszt! – mondta a szikár férfi. Kivarázsolom ma gam ból a trigeminusz ménkűt. Csinálja maga is, mi előtt a nap 

felkel.
Nem tudom meddig tornáztam. Izomlázzal és szédülten haladtam előre a sorban, félig aludtam, és vacogtam, 

mire bejutottam a Nagy Mester elé.
Hosszú, sötét folyosón kellett végigmennem, azután egy jókora terembe értem. Zöldesen vibráló fény, 

 foszforeszkálás,  olyan  érzésem  támadt,  mintha  nehéz,  poros  függönyök  borítanák  a  falakt  és  ablakokat, 
vagy talán nincsenek is ablakok, és ez az Ali Baba és a negyven rabló tanyája. Senkit nem láttam, amikor meg-
szólalt a Hang:

– Háromszor térdre. Háromszor leborulni. Afa Jafa előtt állsz. – Nem tudtam megállapítani, hogy a Tejúton túlról 
jön-e a parancs, vagy egy magnószalagról. Nem akartam engedetlenséggel kezdeni, térdeltem, hajoltam, keservesen 
feltápászkodtam. Bele akartam kezdeni, hogy Bondorfi küldött és fáj a … De a Hang nem volt rá kíváncsi. Születésem 
idejére volt csak kíváncsi, napra, órára, percre is. Most már valamennyire hozzászokott szemem a sötéthez. Megláttam 
Afa Jafát, állig fekete köpenybe burkolózva, fekete szemüveggel és hegyes süveggel a fején, vállán egy fekete macska 
ült, olyan mozdulatlanul, mintha plüssből volna. Előtte kerek asztalon üveggömb, a gömb mellett bagoly.

– Dugd be az ujjadat a bagoly szájába – mondta a Hang.
– De…
– Itt nincs de.
A bagoly szétnyitotta csőrét. Ez meg fog csípni, vagy leharapja az ujjamat. Mindegy, majd Afa Jafa vissza-

varrja. A bagoly nem harapott, hanem pityergő hangot hallatott. Nem uhut, ahogy elvártam volna tőle… hanem…
– Fektesd a bal tenyeredet az asztalra…
Nem emlékszem már a részletekre. Csak arra, hogy egy ötezrest kellett elhelyeznem az üveggömbbe, vala-

mire rá kellett támaszkodnom, valamit fel kellett fújnom, valaki, vagy valami időnként megragadta a végtagjaimat, 
és a rángatások nagyon hasonlítottak azokra a rángatásokra, amilyeneket sebészeteken, ortopédiai klinikákon és 
a reumatológián átéltem. Eközben indiai zene szólt, ezt a szitárszólót hallottam is egyszer a Zeneakadémián. És 
foszforeszkáló pókok futottak a függönyökön. Néha dobok is szóltak.

– Most elkészítek neked egy kenőcsöt. Pont éjfélkor nyisd ki az ablakot, kétszer megcsókolod a jobb térdedet, 
és elmondod az imát… de előbb még…

Én ezt a hangot ismerem. Valahonnan… valahonnan… És ezt a csontos arcot is ismerem. A szobában most 
már elég jól láttam. A macska tényleg plüssből van… és a bagoly… ez a hang… egy automata vérnyomásmérő-
pulzusszámláló hangja… és az a világoskék papírdarabka… az Osteologiai Közlemények új száma…

– Ide tedd a tenyeredet – mondta a nagy Afa Jafa, és a kezében megcsillant valami.
– Kocsis, hagyd abba a hülyeséget, és tedd le a tűt – ordítottam. – Jódérzékeny vagyok, nem hagyom magam 

kontrasztanyaggal röntgenezni. És azonnal gyújts villanyt, és vedd le a szemüvegedet.
– Mi? Mit akar? – a Nagy Varázsló hangja csöppet sem volt parancsoló. Meggyújtotta a villanyt. Egy pilla-

natra úgy éreztem, igazi varázsló kezében vagyok, mert a sötét függönyök sehol, pókok, macskák, baglyok sehol, 
hanem halványzöld csempe, röntgen, a legmodernebb műszerek, lézer és amit akarsz. Afa Jafa megnyomott egy 
gombot, mire újra megszólalt a Hang. – Mára befejeztük a rendelést. Mindenki térjen haza békével, és ne feledjék 
a Csomolungma-gyakorlatot és a priszkosz rétor önvizsgálatot.

– Elmondok mindent, de ne tegyél tönkre. Én is rád ismertem. Várj, hozok kávét.
– Én is röntgeneztelek, amikor tokszalag-szakadásod volt. És azóta is barátságosan üdvözöljük egymást a 

folyóiratboltban, ahol a szakirodalmat vásároljuk. Én az Orvosi Hetilapot, a Lancet-et és az Osteologiai 
Közleményeket, te a Hócipőt és az Úritököt.

– Minek neked már a tudományos közlemény?
– Nem vagyok én kuruzsló. A legmodernebb módszerekkel gyógyítok. Öt gyerekem van. És nem volt lakásom.  

Laborban  nincs  paraszolvencia.  Kardio lógián sincs. Röntgenben még annyi sincs. Húszévi szolgálat  után  bruttó  
húszezer.  A  gyerekek  úgy tépik a cipőt, mintha butikos volnék vagy kft. elnök. Vagy mintha a fizetésem mellé évi 
százharmincezer dollárt küldene valaki Amerikából. Szeretnék eljutni néha  egy  tudományos  konferenciára.  De  nem  
is ez a lényeg. Szeretném igazán meggyógyítani a be tegeket.

– Kocsis… legalább nekem ne beszélj lyukat a hasamba. Pókok a falon, békazsír éjfélkor a keresztúton.
– Meg torna – mondta Afa Jafa. – Nálunk a klinikán ezerszer elmondták a betegnek, hogy hajlítsa a derekát, 

az izmait, fogjon egy teniszlabdát, és dobja fel naponta ötvenszer. Megcsinálták? Megcsináltad?
– Horgasztottam le a fejemet. – Mondták, hogy úszni kell, hogy nyújtózni kell, de az embernek annyi a dolga, 

meg úgyse használ…
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–De itt használ. Mire beér hozzám, mire kitornázza magát, utána gyorsan ellenőrzöm a vérnyomását, pulzu-
sát. Amikor háromszor letérdel és meghajol előttem, a videokamera felveszi, a számítógépem összehasonlítja az 
előző felvétellel, s legjobb tablettákat és kenőcsöket (itt Afa Jafa megnevezte a gyógyszereket, de ez itt nem a reklám 
helye) kiszedem az eredeti dobozból, ráírom, hogy varangytojás, bibicfül és kecskenyál, és megkapja a Kilencvenöt 
Csont Pont című zavaros hülyeséget, és azt kell ráolvasni a térdére, és szót is fogad, mert én nem a körzeti házior-
vos vagyok, és nem a kopott esztéká rendelő, hanem a Csoda, a Varázslat. Mert már torkig vannak a politikai 
dumákkal, meg az inflációval, meg a médiaháborúval, a csőddel, az áfával. Mellékesen ebből találtam ki a neve-
met. Egyébként a nyugdíjasokat ingyen gyógyítom, már amennyire ezt a sok nyavalyát egyáltalán gyógyítani lehet.

– Nem félsz, hogy elkap a rendőrség?
– Már miért? Van diplomám, szabályosan bejegyzett magánrendelőm van, szabályos könyveléssel. Hogy 

fehér köpeny helyett fekete talárt hordok? Hogy nem ég a villany? Elvégre röntgenezek. Hű, de késő van. Elvihetlek 
valahová a járgányomon?

– Kösz. Merre mész?
– Az ORFI-ba. – felelte Afa Jafa, és kínkeservesen nyögött, miközben feltápászkodott. – Iszonyú lumbágóm van.

Fehér Klára: Egy nap Velence. (Osteol. Közl. 1996. 4. 222.)
Huszonöt órája fekszem az intenzíven. A karomba kötve az infúziószerelék tûje, a mellkasomra ragasztva a moni-
tor vezetéke. A képernyõt lesem, a három vízszintesen futó vonalat, a zöld villogást. Kicsit tekernem kell a nyaka-
mat, hogy lássam a mozgó görbét, nem is lenne szabad néznem, nem a szórakoztatásomra tették oda. Az orvosok 
és a nõvérek figyelik. Olyan hyperkalaemiám van, hogy bekerülhetek a Rekordok könyvébe. Kilences kálium. Nem 
vagyok kérem olyan mûveletlen beteg, olvasgatom az orvosi lexikont. „Súlyos esetekben block, hirtelen szívhalál.” 
Mi van akkor, ha a monitoron a hullámos vonal megáll? Sípolni kezd a gép, vagy csenget, vagy egyszerûen elsö-
tétedik a képernyõ? Nem, nem rám tartozik, nem szabad odanézni, be kell hunyni a szememet, aludni, pihenni 
kellene, talán akkor…

Cserélik az infúziósüveget. Ez a tizenhetedik? Vagy már a huszadik? Hány óra lehet nõvérke? Nincs rajtam 
a karórám sem. Semmi sincs rajtam. És tudom, hogy jobbra-balra a fehér spanyolfalak mögött ugyanúgy fek-
szenek  férfiak  és  nõk,  akiket  nem  látok,  de  érzem  a  kiszolgáltatottságot  és  a  rémületet,  és  hallom  a 
nyögést, az imádságot, fuldoklást, szívtépõ üvöltést és nyugtató, csitító hangokat. Nem kell félni. Nem kell félni. 
Aludjon csak.

Nem szabad odanézni. Úgysem értem, mit jelent a felszökõ és lezuhanó vonal, miért lengtek most ki szélesen 
a hullámok, miért szakadt meg egy pillanatra a görbe? Biztosan nincs jelentõsége, csak géphiba, nem szabad 
odanézni.

Velencére kell gondolni, a drága, drága Velencére, álmaim városára. A szomorú városra, a múlandóságra és a 
halhatatlanságra. Diákkori vágyaim elérhetetlen csúcsára. Kosztolányi volt a kerítõ, és a csodálatos Szerb Antal, Babits 
és Illyés, Vas István. Õk oltották belém a sóvárgást. Oda akartam eljutni akkor, amikor még kisdiák voltam, és a 
Margitszigeten sem jártam soha a drága belépõjegy okán. Eljutok egyszer Velencébe, fogadkoztam késõbb. Majd, 
ha vége lesz a háborúnak. De az ötvenes évek jöttek, és még Sopronba se jutottam el, mert határsávok szabdaltak le 
ebbõl a pici hazából is. Anyám sohasem látta a tengert, nagyanyám a Balatont sem. És én, a szerencse fia, eljutottam 
végül, valóban eljutottam a bûvös városba. Büszke paloták erkélyérõl nézhettem le a lagúnákra, vaporettón utaztam, 
fehér hidakat róttam. A Szent Márk téren gyönyörûségtõl fulladva néztem tornyot, kupolát, árkádot és a Doge-palota 
csámpás ablaksorait. Enyém lett Velence, mohaborította kövei, kikötõcölöpei. Még sokszor, még sokszor akarlak látni, 
minden szögletedet, minden sikátorodat akarom látni. Most már szabad hazában élek, mehetek bár mikor.

Kicsi lett a világ. Nem lesznek határok. Párizs, London mindössze két óra. Velence mindössze hétszáz kilomé-
ter. Mocskosan, csupaszon fekszem, odaláncolva az ágyhoz, monitor, infúziószerelék. Doktor úr kérem, mennyit 
szabad mozognom? Semennyit.

Táskámban az útlevelem és a részvételi jegy  egy napos  velencei  útra.  Holnap  akartunk  utazni. Mert  vak  
emberi  gõgömben  azt  hittem,  elég  egy nap. Egy korty a San Zaccaria tengerszagából, egy pillantás a Rialtóra. 
Hiszen mehetek jövõre is, meg azután… Nem gondoltam embersorsomra, skarlát és reumás láz szabdalta 
szívbillentyûimre, az elrohant idõre. Elfelejtettem, hogy olló van a párkák kezében. Hogy az útlevélvizsgáló 
határõrnél is van nagyobb hatalom.

Ó, hogy is van az a Kosztolányi vers?

    Te régi századok lelence,
    Azur, aranyló mély medence,
    Gyémántokkal rakott szelence 
    Ha meghalok, mondd, elfeledsz-e
    Velence…
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Nem, nem így van. „Ha meghalok.” „Ha nem leszek.” Mindegy. Tengereket akartam és a világ határa most 
a pohár víz, amiért még ki tudom nyújtani szabadon hagyott kezemet.

Nem szabad a monitorra nézni. De muszáj. Zöld hegyek, smaragd hullámok. Lüktet, mozog, hullámzik, mint 
a tenger. Nézem, nézem, amíg csak beleszédülök. Ez a velencei öböl. És fekete gondolává válik a kemény, lapos 
ágy. Ring, imbolyog, hullámzik, sodor valahová. Hol fog kikötni? A Tre Ponti három kecses hídjánál? A sikátorban, 
a zöldségárus elõtt? A Colleoni-szabor közelében? A büszke Accedemiánál? A Scalzi templomnál? Egy bûbájos 
kis pizettánál, ahol vidám turisták nyalják a fagylaltot? Átmegyünk a Sóhajok hídja alatt? A Biennale kiötõjéhez? 
Vagy a fekete szigetre?

Szorítsa ökölbe a kezét. Jó, kinyithatja a tenyerét. Persze, vért vesznek, küldik a laborba. Minden órában. 
Öklöt szorítani, kinyitni. „Minden csecsemõ ökölbe szorított kézzel születik; a világot akarom” – mondta nagy-
anyám. „Amikor betelt a sorsa, mind kinyitja a tenyerét; nem vittem magammal semmit.” Össze szo rítani, kinyitni. 
Vak rémület fog el. Nemcsak Velence fog elfelejteni. Én is el fogom felejteni Velencét. Hiszen oda az emlékeimet 
sem vihetem magammal. Már mindegy lesz, hogy láttam-e még egy tornyot, oltárképet, szalmakalapárust. Mint 
ahogy örökre veszítem el mindazt, mindazokat, akiket szerettem.

– Alszik?
Az orvos hangja meleg, nyugodt. A tekintetében biztatás. A monitor még villog. De tudom, hogy kegyelem 

nincs, csak haladék.


