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A f-ehérmágus
HomoIudens
Szellemes' szabadalmak
Vendégünk volt
A1dozat

A magyar lmitúra 'és' tudomány legjelesebb képviselől
tol kérdeztük: mit jelentetiek életében, munkájában
emberi kapcsolatai,. szereimei, családja? lUi.I)'en új ter
vekkel, elliépzelésekkel tekint a jövőbe? Ezáttal
Birschler Imre orvosprofesszor válaszát közöljük.
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,Na.plót sohasem lrtem,
ezt . egyrészt nern sainálom, mert
amikor 1944-ben lakásom kiégett,
könyveímmel. képeírnrrrel, kísplasz
tikáimmal együtt naplóm is elpusz
~It volna. Olvasom Kossuth-díjas
költő, _akadémikus filozófus és .má
)lokönéletrajzait és meglep a pon
tos visszaemlékezés rnínden elhang
.zott krítíkára vagy észrevételre,
azok minden szavára, jelzőjére, ár
ny;ijatára. Ez csak úgy lehetséges,
.hogy saját személyüket már-abban
az időben is fontosnak, alkotásai
~t . több rnínt. jeleh,tósnek ,tarOOtták.
. .
, A harmincas években sok kiváló
emberrel" találkoztam, e kor haladó 
értelmisége ne hasson' dicsek
vésképpen ..:.. baráti körömhöz itar-,
tozott. Ma már mégis saínálom,
hogy. nem írhattam ~. naplót, ködbe
vesztek emlékeim találkozásokról,
.beszélgetésekröl, vitákról. Persze én
magamat sohasem tartottam Jelen
tős személyíségnek, nemigen figyel
.tern arra, ami velem, körülöttem
történt.
Képességeiniben
hittem,
_mert mindent, amit akartam, .meg
tudtam tanulni. Cselekvesem alap.vető
motívuma
humanizmusom I
volt. Szeréttem segíteni az - embe
reknek, az embel-eken•. Az első ví
lágháború
kifi!ireseKor
nyolcéves

voltam és, minth.ogy apám bevonult
katonának, hadísegélyből kellett él
nünk: a polgári jólétből a' nyomor
-ba csöppentünk. Saját bőrömön -ta
pasztaltarn az akkori társadalom
igazságtalanságát, "hazugságát. Él't
hetö ebből, .hogy ..így érzelmileg kö
zel kerültem az elesettekhez, mín
dig azok oldalán álltam, ez huma
nízmusom egyík forrása. A másik:
szerenesés -találkozásom pedagógu
saimmal, akikről szeretettel.. kegye
lettel kell megemlékeznem. Virágh
tanító "bácsi" _ elemista korornban :
kedveltette meg velem a verseket
A· gímnázíumban magyar tanárom
Karácsony Sándor volt, akinek ked
véért végigolvastam a rnagyar., íro
dalmat, még az iskoladrámákat,
Kemény Zsigmond regényeit is, hogy
. az órákon zajló irodalmi vitákban
felkészülten vehessek részt. Beval
lom; 'nagy. megdöbbenésselolvastam
Máti'ai László- Műhelyeim történe
té, c. önéletrajzi írásában Kará
csony, Sándor szado-mazochízmusá
ról. Magával-ragadó, jelentős sze
'mélyiség volt, Neki"köszönhetelu"
azt -a meggyőződésemet, _hogy gon
dolataimat szabatosan csak magyar
nyelven. tudom -megí'ogalrnazní és
ezért maradtam akkor is itt, amikor
a i';-;,,' rn"'~fOntolás alapján tanul
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mányaimat külföldi egyetemen kel
lett volna folytatnom. Sok kiváló
tanárom közül kiemelkedett görög
tanárom, Vayer Lajos. Rajongóia
volt a görög .nyelvnek, fülembe
hangzik most is, ahogy olvasta:
"lülájomenosz",' érzékeltetve a nyelv'
zeneiségét, szépségét, Egész egyéni
sége a szépre, jóra való szakadat
lan törekvést sugározta. Példaképem
volt'és én egyik kedvenc tanítványa
lettem, amikor az országos tanul
mányi versenyen görög nyelvből a
győztesek közé [utcttam. A lelasz
szika-filológía iránti közös érdek
lődés alapozta meg barátságomat a
fájdalmasan korán elhunyt költő
vel. Devecseri Gáborral, Homérosz
legzseniálisabb tordítójával.
Egyetemi éveim alatt ugyan fel
tűntek nem is ritkán - a gumi
botos. bajtársi sapkás verekedósek
és volt néhány oktató is, aki ezek
kel azonosította magát. de a taná
rokat, tanársegédeket és' a hallga
tókat is, akikhez közelebb kerül
tem, inkább bizonyos fokú huma
nista és szocíálís elkötelezettség jel
lemezte, megvetették a kulturálat
lanokat. az anyagias gondolkodásúa
kat, kényesek voltak' a fehér kö
peny •erkölcs! tisztaságára.
Orvos. lettem,
humanizmusom
megnyilvánulására tág teret kaptam.
l!:letvitelem másik meghatározója a
munkásmozgalomrnal való kapcso
latom lett. De helyesbítenem kell,
mert ez nem "másik" meghatáro
zó.
Gyermekkori
tapasztalataim
után az erősödő. szerveződő fasiz
mus ostorcsapásaiból gz én testem
re is jutott: nem lehettem gvakor
nek a kórbonctanon (nem akartam
eredetileg gyakorló orvos lenni),
nem kanhattam fizetéses állást. há
lásnak kellett' lenni azért is. hozv
megengedték az in((venejl' munkát
kórházi osztályon. Helvzetem. sor
som változását csak alapvető poli
tikai-társadalmi átalakulástól vár
hattam. De a humanizmus érvé
nyesülését magasabb síkon. a civi
lizációs eredmények elterjedését, a
kultúra térhódítását is csak for
radalml változástol remélhettem. A
hozzám hasonló gondolkodásúakból
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alakult ki baráti köröm, rajtuk ke";
resztül kapcsolatom az'. illegális
kommunista párttal.
l!:rettségim napjánkapotta,Pám·
agyvérzést. Halálának körülményei
meghatározták azt a következetesen
megőrsött szemléletemet, . hogy
a
szegénység nem lehet oka annak,
hogy valaki meghaljon vagy beteg
maradjon.
Mindíg,
mindenkinek
készséggel igyekeztem segítségére
lenni - függetlenül minden anyagi
feltételtől; Kisebb jövedelmú. vagy
nagycsaládos személyektől az ön
ként felajánlott .Jiálapénzt" , sem
fogadtam el, de a rászorulókat' sok
szor anyagilag is támogattam. Ifjú";
koromban olvastam és megragadt
bennem: "nem az a gazdag em
ber, aki sokat gyűjt, hanem az, aki
sokat ad"; Ilyen értelemben lettem
gazdag ember.
Neíú .lettem viszont tudós, nincs
semmiféle tudományos fokozatom.
Paradoxként hangzik, hogy, elsősor
banazért,-roer,t,.sokat kellett "tud
nom. Fiatal orvos voltam és csa
ládi, baráti, ísmeretségl kőrömMl
nagyon' sokan tiszteltek meg bízál
mukkal - hamarosan jelentős ma
gángyakorlatom alakult ki., E bizal
mat csak azzal hálálhattam meg,
hogy mindig míndenktnek a' tőlem
telhető legjobbat.
legtöbbet Igye
keztem nyújtani. l!:s hogy ez ne le
gyen kevesebb, mínt amit a beteg
'mástól megkaphat. áhhoz nagyon
sokat 'kellett olvasnom, tanulnom.
Nem szúldthettem be érdeklődése';'
met egy részletkérdésre ...." ma csak
ilyen feltétellel lehet tudományos
eredményt- elérni - , a szülészet,
nőgyógyászat. minden . gyakorlati
és elméleti haladását figyelemmel
kellett kísérnem.
Fiatalorvosként bonyolult ese
tekben megtanácskozhattam a ten
nivaltJkat tapasztalt konziIiáriussal.
Azután, az idő haladtával én lettem
ai idős, tapasztalt szakember. gyűj
tőhelye a bonyolultabb. nehezebben
megoldható eseteknek. Közélet! mű
kődésem is
megkívánta a széles
körű tájékozottságot. Az évék során
sok-sok ,ember került személyes
kapcsolatba velem, még többen vol
»

tak olyanok, akiket térbeli és Idő 
beli korlátok távol ", tartottak. Ez
késztetett arra, hogy cíkk ekkel,
könyvekkel segítsem az egészségügyi
'ismeretek terjesztését, az egészség
re nevelést. Irásaim alapelve az
volt; hogya legkorszerűbb ismere
teket kell nyújtani, rnindenkí szá
mára könnyen érthető módon,
1980-ban doktorrá avatásom 50.'
évfordulója lesz. Munkásságom hí
vatalos elismerését sok' kitüntetés
jelzi. Ezen túlmenően il szeretetnek

és hálának gyakorta tapasztalhat
tam megható megnyilatkozásait. Ta
lán lesznek ifjú kollégalm között
olyanok, akik elhiszik nekem: iga
zán csak így érdemes orvosnak len
ni.

I.áíogalás, Rodolfóncil '

ügyetlenebb gyerekek se tudnak el
lenállni. Első könyvének meg kihívó
módon, egyenesen a Vigy~zat. csatokt
cimet adta, Amikor á bűvésztudo
rnánv rejtelmei felől érdeklődöm,
tárgyilagosan leszögezi, hogy a bú
vésznek. a rendkívüli. kézügyessé
gen és jó emlékezőtehetségen túl ér
,tenie kell akémiához, a fizikához és
a maternatíkához is. , '

Manaps,ág az ember már a bűvé
szekben sem bízhat. Egy kis hátbor
zongató rejtélyességért 'is több száz
. évnvíre kell vísszamenníe. Ez ügy
ben legfeljebb a középkorí fekete
mágusokra és ördöggel cimboráló tu
dományukra ha számíthat,
,'A mai bűvészek már nem várják
el. ,hol'(y varázslöknak. 'netán tálto
soknak tartsák őket az emberek. és
természetfeletti képességeikről sem
akarnak senkit meggyőzni. Sőt, nem
átallják szemfényvesztőknek, illuzio
nistáknak vallani magukat. ~itkaikat
pedig fennen hangoztatják.
RodolfÖ is évtizedek óta okitja
[obbnál-tobt, bűvész fogásokra a Fu
,les hasábjain az ifjabb generáclót.
blivészdobozainak nedia még az
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De vajon kevésbé lesz-e' meggyő
a nagy mutatvány, vagy érdekfe
'szítöbb az előadás ettől a ieleplezés
től ?Egyáltalán nem, és ezt a telt
házas bűvészelőadások sikere egy
értelműen
bízonyjtja, A bűvészet
őse. a fehér mágia. régen mint szö
rakoztató iáték .szerenelt, S a bűvé
szet ma, is' lebdincseli és' magával
ragadja az 'embereket.
Ző

- Mi ll;1szel. ha felnőtt leszel?
É ..;~ a' k"rdésre a gyérekek gyakran

