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Budapest, 2018. május 7.

SIMON KORNÉL

GYÓGYÍTÁS – ORVOSTUDOMÁNY – ISTENHIT
Nagy megtiszteltetés itt állnom. Köszönet mindazoknak, akik ezt lehetővé tették. Remélem
nem tévedtek a megítélésemben.
Már a delphoi jósda szembesítette a belépőt a kívánalommal: ,,Gnóthi seauton! – Ismerd meg
önmagad”!
A teremtett ember a test, a szellem és a lélek egysége. Hogy mi a test, az magától értetődő.
Szellem alatt a szellemi alkotó erőt, az emberi értelmet értem. A lélek meghatározása nem
egyszerű, mert a lélek misztérium.
Test, Szellem, Lélek … melyik az ember lényege? Ellentmondásos válaszok vannak. ,,Mens
sana in corpore sano” (ép testben ép lélek), ami azt sugalja, hogy a test a meghatározó. Nem
köztudott, hogy ezen idézet eredeti formája így hangzik: „Orandum est, ut sit mens sana in
corpore sano”, azaz: „imádkozzatok, hogy legyen ép lélek az ép testetekben” (Iuvenalis:
Szatírák X, 356). Ez pedig épp az ellenkezőjét jelenti. Melyik az igaz válasz?
A feltett kérdésre a választ számomra az életutam adta meg. A kiindulás egyszerűnek látszott.
Adott volt az orvostudomány mint természettudomány, ami a Test – Szellem – Lélek-ember
testének törvényeit kutatja, és adott volt személyemben a gyógyító orvos, aki ezen feltárt
igazságokat alkalmazza. Az út, amit bejártam, arról szól, hogyan jutottam el a
természettudományos szemlélettől, a testgyógyítástól a lélek fogalmához, a misztériumhoz,
hogyan kerültem közelebb a teremtő Istenhez.
A 2010. év mérföldkő volt az orvostudomány történetében: megfejtődött az emberi genom
szerkezete, megfejtődött a „titok”, hiszen az emberi szervezet felépítésére, működésére
vonatkozó minden információ – a tudományos meggyőződés szerint – az emberi genomban van
kódolva, azaz minden információ materiálisan determinált.
Gondolatmenetem ezért a genetikától ill. az epigenetikától indul. E két fogalom megvilágítása
céljából a zongora-zongorista analóg-hasonlatból indulok ki. A zongora húrspektruma felel
meg a genomba foglalt génspektrumnak, a zongorista pedig az epigenetika megjelenítője, a
megjelenített dallam pedig a külső testi megjelenésnek az ún. fenotípusnak felel meg.
És, ahogy egy zongorista egy
zongorán számos dallamot
képes előhívni, ugyanígy
ugyanazon genom esetén
szintén
számos
külső
megjelenés,
számos,
egymástól
különböző
fenotípus alakulhat ki. Ez a
megfogalmazás azt sugalja,
hogy nem a genom (a
zongora), hanem – sokkal
inkább – az epigenetika (a
zongorista) a meghatározó.
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A képen látható egypetéjű ikerpár két tagjának fenotípusa jelentősen eltér egymástól: az
identikus genom ellenére dyscordans a fenotípus. Az ikerpár két tagjának élettörténete abban
különbözik, hogy egyiküknek 4 éves korában akut lymphoid-leukaemiája volt, ami miatt
koponya irradiációban és kemoterápiában részesült.

NEJM 365:1423, 2011
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A képen láthatókét sumo harcos az ellentétes példa: megjelenésüket tekintve szinte teljes a
hasonlóság, noha genetikailag semmi rokonság nincs közöttük. Az élettörténetük abban közös,
hogy az életmódjuk azonos: a táplálkozásuk és a fizikai edzésmódjuk szinte teljesen
megegyező.

Mindezekből az következik, hogy a külső megjelenést (a dallamot) sokkal inkább befolyásolja
az epigenetika (a zongorista) mint maga a genom (a zongora).
Miért játszott a zongorista
más dallamot az azonos
genommal rendelkező ikrek
esetén?
Azért, mert más volt a kotta:
más volt a belső környezet
(az akut lymphoidleukaemia
léte), és más volt a külső
környezet
(a
koponya
irradiació és a kemoterápia
léte). És miért játszott
a
zongorista
azonos
dallamot a két sumo harcos
esetén? Azért, mert a kotta, a környezet azonos volt.
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Mi a kotta? A példákból a válasz nyilvánvaló: a kotta
a környezet. És mi a környezet? Válasz: a bölcsőtől a
sírig tartó folyamatosan változó inger-cluster. Az Élet
pedig nem más, mint folyamatos interakció az élő
szervezet és a változó környezet között. Ezen
interakció megvalósítója a stressz-reakció, amelynek
célja az élő szervezet megóvása a káros fenyegető
ártalmaktól. Az akut stressz során a szervezet vagy
legyőzi a külső ártalmat, vagy elmenekül
(fightorflight). A krónikus stressz során – amikor
nincs módja az ártalmat eltávolítani – alkalmazkodik
ahhoz. A krónikus stressz adaptáció célja ugyanaz: a
szervezet épségének megóvása. Vagyis a tét az
egészség vs. betegség, végső soron az élet vs. halál.

A stresszt kiváltó „környezet” fogalma:
-

exogen környezet
fizikai, kémiai, biológiai ingerek

-

endogen (somatikus) környezet
betegségállapotok

-

psychomentális állapot

Mi a selyei környezet valójában? Hány
féle kotta van? Léteznek az ún. külső
környezeti ártalmak (fizikai, kémia,
biológiai ingerek), és létezik az ún.
belső
környezet
(a
különféle
betegségállapotok a rájuk jellemző
specifikus biokémiai belső milieau-vel).
És létezik egy speciális belső környezet,
az ún. psychomentális környezet, a
lélekállapot.

A speciális külső környezet, pl. az a táplálkozási forma,
ill. az a repetitív, statikus fizikai terhelés, ami a sumo
harcos
specifikus
fenotípusának
kialakulását
eredményezi. Ezzel szembeállítható a maratoni futó
eltérő, de ugyancsak karakterisztikus testalkata, ami a
krónikus, dinamikus fizikai terhelés létével kapcsolható
össze.
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Ugyanilyen értelemben a specifikus belső kémiai környezettel jellemezhető a hyperthyreotikus
(pajzsmirigy túlműködéssel járó) betegek hasonló, specifikus testi megjelenése.

Ugyanazon összefüggés nyilvánvaló a pajzsmirigy alul működés esetén is.

Ismert, hogy az akut negatív emóció akár psychogen halált is eredményezhet („brokenheart”):

.
The separation, 1896. Edvard Munch (1863-1944)
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Felvetődik a kérdés: mi az a mediátor, mi az a biológiai mechanizmus, ami a speciális
környezeti ingereket speciális fenotípusra transzformálja? Más szóval: ki valójában a
zongorista, mi módon valósul meg az epigenetikai mechanizmus?

Hogyan jön létre a hyper- ill. hypothyreosisban a specifikus fenotípus? Hyperthyreosisban és
hypothyreosisban egyaránt megfogalmazhatók azon biokémiai, laboratóriumi specifikumok,
amelyek a jellegzetes endogen milieauből következnek. Ezen specifikus belső környezet egy
specifikus epigenetikai reakciót vált ki: bizonyos gének aktiválódnak, mások inaktiválódnak,
ezáltal bizonyos, addig nem jelen lévő fehérjék de novo szintetizálódnak, más fehérjék
szintézise megszűnik. Mindezek eredményeképp bizonyos szervek, szervrendszerek – végül az
egész szervezet – funkciója, ill. morfológiája specifikusan módosul. Ezt a jelenséget nevezik
fenotípus plaszticitásnak.
Summary of sympathetic (A) and parasympathetic (B) autonomic neural outflows
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Ennek az alkalmazkodásnak az autonóm idegrendszer a mediátora, ill. a hozzákapcsolódó
neuroendokrin transzmitterek. Ezen neuroanatómiai és humorális mechanizmus alkotja azt az
anyagi szubsztrátumot, ami epigenetikai transmitterként működik: azaz részben olvasni képes a
kottát, vagyis a konkrét, egyedi környezetet, másrészt ezen afferens, specifikus információk
függvényében „játszik a billentyűkön”, azaz specifikus, efferens válasz útján megvalósítja a
megváltozott funkciót és morfológiát.
Az autonóm idegrendszert alkotó szimpatikus és paraszimpatikus hálózat a szervezet miden
sejtjét összeköti egymással, az autonóm idegrendszer a minden sejtet minden sejttel összekötő
integrátor. Minden sejt érzékelielvileg minden más sejt állapotát, és minden sejt hatást gyakorol
– elvileg – minden más sejt állapotára.
Hasonlóképpen minden szerv minden más szervvel összeköttetésben van az autonóm
idegrendszer útján. Minden szerv minden más szervet érzékel, és minden szerv minden más
szervre hatást gyakorol: funkcionális és morfológiai értelemben egyaránt.
A specifikus környezet kiváltotta adaptáció egyszerre valósul meg a sejtek szintjén, a szervek, a
szervrendszerek és az egész szervezet szintjén, azaz: „ami fenn az lenn”. Ugyanazon
információ nyer megvalósulási formát egyidejűleg a verticum minden fokán.
Mindez azt jelenti, hogy ugyanaz a környezeti trigger-cluster felismerhető a sejtfenotípusa, a
szervekfenotípusa, az egész szervezet fenotípusa alapján. Minden szinten ugyanaz a diagnózis
állapítható meg. Ennek megfelelően egyes kórformákhoz „összeillő”, specifikus szervi
megjelenések és specifikus fenotípusok rendelhetők.
Pl. a szívben balkamrai hypertrophiája van a maratoni futónak és a sumoharcosnak egyaránt, de
ezen két balkamrai hypertrophia egymástól különbözik sejt szinten, biokémiai és
ultrastrukturális értelemben is. Ugyanígy különbözik a kétféle balkamrai hypertrophia
makroszkópos megjelenése a szív-szerv szintjén, és különbözik az egész szervezetet
megjelenítő fenotípus is.

„ami fenn, az lenn”
Specifikus
környezet

Specifikus
ANS
tónus

Specifikus adaptáció:
•

sejt

•

szerv

•

szervezet
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Például egy jellegzetes arc-fenotípus mellé
rendelhető az a theromatozisra jellemző aorta
kép,

ugyanígy a hyperlipidaemiás arc mellé a
coronaria betegség képe,

vagy a COPD-s archoz a hozzá tartozó
tüdőkép.

A fentiek megértését támogatja az ún. Gestalt-Psychologie (psychology) fogalmának ismerete.
Ez azt jelenti, hogy az Egész nem azonos a részek összegével. Az Egész több mint a részek
összege, az Egész prioritással bír. Mindez azt mondja, hogy „ami fenn az lenn”, de azt is, hogy
ami fenn van, az több annál, mint ami lenn van. Azaz: az Egész fenotípusa többlet információt
hordozhat a részek fenotípusával szemben. Ez a blick-diagnosztika tudományos
megalapozottságát egyértelműen támogató adat.
Tabár László, aki a mammográfia világszerte
elismert pápája, a Pécsett tartott Romhányi
emlékelőadásán az emlőcarcinoma prognosztikai
lehetőségeiről azt állította, hogy az emlőrák
semmiféle
cyto-,
hisztomorfológiai,
cyto-,
hisztokémiai, cyto-, hisztogenetikai vizsgálati adata
nem rendelkezik olyan prognosztikai értékkel, mint
az egész emlőt megjelenítő mammográfiás vagy
ultrahangos kép. Nevezetesen: a dysharmonia, a
szerv morfológiai dezintegrációjának a foka a
legfontosabb prognosztikai tényező.
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Mindez azt jelenti, hogy az Egészről alkotott szubjektív benyomás információ-értéke több
lehet, mint bármely részlet bármely objektíven mérhető paramétereinek értéke. Más szóval:
„minél mélyebben megyünk a részletekbe”, valóban annál többet tudhatunk, de ezzel egy
időben valami még fontosabbat el is veszíthetünk. Ennek alapján kijelenthető, hogy bizonyos
esetekben az „érzem” többet jelenthet mint a „mértem”. Ezen kijelentés a mai, „evidencebased”
adatokhoz feltétlenül ragaszkodó tudomány szemléletben semmiképpen nem tekinthető
elfogadottnak.
Mindezek
alapján
kijelenthető, hogy a külső
és a belső környezet korral
járó változásai együttesen
jelennek
meg
a
fenotípusban. Mindez az
autonóm idegrendszeren
keresztül
epigenetikai
mechanizmussal valósul
meg. Ez azt jelenti, hogy a
fenotípus – tudományosan
indokolható módon –
hordozza az epigenetikai
lenyomatot.
Az is joggal állítható (mert
nem ritkán fordul elő), hogy a fenotípus alapján már akkor felvethető egy diagnózis, amikor azt
semmiféle objektív vizsgáló módszer igazolni nem tudja, ami az Egész – esetleges – információ
többletét jelenti a részekkel szemben.
Ismert azonban az is, hogy bizonyos genetikai állapotok (pl. 21-s trisomia, Down kór) szintén a
specifikus
fenotípus
jegyek
alapján
felismerhetők.
Kijelenthető tehát, hogy
a fenotípus genetikai és
epigenetikai lenyomat
egyszerre.
figyelembe véve, a ma negligált blick-diagnosztika, az ún.
megindokolható módszernek nevezhető.

A fent elmondottakat
physiognomia tudományosan

Mit mondhatunk a psychomentális állapot és a fenotípus összefüggéséről?
A lélekállapot a gondolat, az érzelem, az akarat, a Hit fogalmaival írható körül. Ezen szubjektív
tényezők is rendelkeznek test-teremtő erővel? A szubjektív állapot-változás képes objektív
változást létrehozni?
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Az akut érzelmek, az öröm, az unalom, a harag, a félelem egyértelműen leolvasható az arcról:
az „arc” – nem csak a szem – a lélek tükre. A mondás, miszerint: „haragjában megütötte a
guta” jól érzékelteti, hogy az emocionális felindultság milyen test-károsító erővel rendelkezhet.
Mi az összefüggés a krónikus lélekállapot és a szomatikus állapot között?
Ha valaki megtekinti a Madonna képeket, a delphoi kocsihajtó arcát, azokról szépség,
nyugalom,
erő,
béke
harmónia, egészség,
élet
sugárzik. Ha pedig valaki
ellátogat a püspökszentlászlói
apáca temetőbe, akkor arra
lesz
figyelmes,
hogy
Anasztázia, Amália, Lukrécia
nővérek mindahányan 85–95
évet éltek. A belső béke, a
lélek
nyugalma
az
egészséghez, a hosszú élethez
látszik kapcsolódni. A minden
körülmények
között
megőrzött lelki béke az
emberi test és szellem
egészségének leghatásosabb
megőrző, sőt gyógyító ereje.
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China has overtaken India as the world’s diabetes capital; about 92 million Chinese adults have diabetes

Lancet, 375:2209,2010
Ha viszont rátekintünk a „civilizációs életmódot” megjelenítő arcokra, akkor mást látunk.
A civilizációs információ dömping, az ezzel járó belső feszültség, a külső követelményekkel
szembeni krónikus nem megfelelés-érzése, a krónikus frusztráció, negatív érzelmi állapot
krónikus
stressz
állapotot
eredményez,
ami
megváltoztatja
az
életmódot:
előnytelen táplálkozási szokásokat indukál, lecsökkenti a fizikai aktivitást, elhízást,
cukorbetegséget, fokozott szív-érrendszeri kockázatot, és egy sor betegség
(rákos megbetegedés, depresszió, stb.) gyakoribb előfordulását eredményezi. A civilizációs
stressz okozta krónikus negatív lélekállapot tehát a megbetegedéshez és a korai halálhoz
kapcsolható.

A krónikus stressz által indukált epigenetikai mechanizmussal
átörökített betegségek:
•

obesitás

•

carcinogenesis

•

metabolikus szindróma

•

depresszió

•

2-es típusú diabetes mellitus

•

korai öregedés

•

arteriosclerosis, bal-kamra hypertrophia

•

Alzheimer betegség
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A civilizációs stressz tehát dokumentáltan fokozza a cardiovasculáris kockázatot. A tudomány
mai álláspontja szerint a cardiovasculáris kockázati tényezők (magas vérnyomás, szérum
lipidek, vércukor-emelkedés, véralvadásra, gyulladásra hajlamosító tényezők, stb.) tartós és
jelentős felszaporodása vezet a szív-érrendszer korai funkciózavarához, majd kóros morfológiai
átalakulásához, ami a szívinfarctus, az agyvérzés gyakori megjelenésének alapja. Ezért a mai
terápia alap-koncepciója az, hogy a cardiovasculáris rizikófaktorokat normalizálni kell: az ún.
célértékeket kell a gyógyszeres kezeléssel biztosítani.
Ennek érdekében alkalmazzuk az ún. polypilleket – kétségtelenül – nem sikertelenül.
Ugyanakkor jó néhány kétség, mindenekelőtt az alábbi fogalmazható meg ezen terápiás
felfogással szemben.
Ha elfogadjuk azon pathophysiologiai alap-összefüggést, miszerint a cardiovasculáris
rizikótényezők tartós felszaporodásáért a krónikus (civilizációs) stressz, ill. a következményes
életmód (táplálkozás és fizikai aktivitás) torzulás a felelős, akkor kijelenthető, hogy a
cardiovasculáris kockázati tényezők csökkentésére irányuló intervenciók nem oki kezelésnek,
hanem tüneti beavatkozásnak (azaz vég nélküli foltozásnak) minősíthetők, hiszen nem az okot,
azaz a „hógolyót”, hanem a cascade-következményt, a lavinát veszi célkeresztbe.
Ennek szellemében az életmód-javítás irányultságú beavatkozás – aminek jól dokumentált
eredményei vannak – már inkább nevezhető oki terápiának. Az igazi oki kezelés a krónikus
stressz kiküszöbölése lenne. Ez a felfogás azonban a gyógyszeripar érdekeivel nehezen
egyeztethető.
A gyógyszeripar profit-érdeke ugyanis nem mindig esik egybe a betegérdekkel, sőt a tudomány
haladásának szempontjával sem. Jól ismert nem szakmai körökben is az emelkedett vércholeszterin és a gyakori
szivinfarctus összefüggése.
A
Framingham
tanulmányban
dokumentálták, hogy a
hypercholesterinaemiás
betegeknek csak mintegy
30%-a kap szívinfarctust a
10 évet meghaladó követés
során. Ebből a tényből az
következne
a
klinikai
kutatás
számára,
hogy
derítse ki azon infarctusra
hajlamosító
egyéb
tényezőket (clustereket), amelyek a hypercholesterinaemiával együttesen vezetnek az infarctus
kialakulásához. A gyógyszeriparnak viszont nem célja ezen indikáció-szűkítés, hanem az az
érdeke, hogy minden hypercholesterinaemiás beteg kapjon gyógyszert. Ez által a profit
kétségtelenül magasabb lesz, de jelentősen megnövekednek a gyógyszer-alkalmazásra fordított
költségek, ill. a gyógyszer-mellékhatások, és a mélyebb kórélettani összefüggések nem
feltétlenül kerülnek felszínre.
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Melyik környezeti (külső, belső, psychomentális) tényező rendelkezik a legnagyobb testteremtő erővel?
B. Lown Nobel-békedíjas
klinikus, a Lost art of the
healing
(A
gyógyítás
elveszett művészete) című
könyvében – személyes
jelenlétével tanúsítva – leírja
a psychogén halál létezését.
Egy fiatal, egészséges elítélt
– a fájdalommentes kivégzés
kérése jogán – elvéreztetését
kérte. Bekötötték a szemét,
lefektették,
és
infúziót
kötöttek a karjába. Egy másik
infúziós tartályból egyre
gyorsuló cseppszámmal – az
elvéreztetést imitálva egy
edénybe csöpögtették jól hallhatóan a folyadékot. Az egészséges fiatalember csendben meghalt.
A Hit képes volt megölni az egészséges testet, mert a Test–Szellem–Lélek ember lelkében
lakozó Hit erősebb lehet a Testnél.
Ezen esetben is az ANS az, ami a lélekállapot
változásait képes olvasni, képes transzformálni a
gondolatot, az érzést, a Hitet objektív anyagi testi
valósággá. Az ANS a híd a Lélek és a Test között.
Jacalyn Duffin ateista orvosnő a Medical Miracles
című könyvében leírja a vatikáni kanonizációs
jegyzőkönyvek áttanulmányozása után, hogy
kétséget kizáróan léteznek csodás gyógyulások,
amelyeket a tudomány magyarázni nem képes. Ezen
esetekben a Hit teremtő ereje meggyógyította a
„gyógyíthatatlanul” beteg testet.
Az elmondottak azt bizonyítják, hogy valóban
létezhetnek
csodás
gyógyulások,
amelyek
tudományosan nem magyarázhatók. Ezen csodás
gyógyulások a Hithez köthetők, ahhoz a Hithez, ami
túlhaladja a rációt, abban hisz, amit a ráció tagad.
Hit az irracionálisban, azaz olyan Hit, amit a
psychiater kórosnak minősít. De ez a Hit nem csak
ellenkezik a rációval, de akár a test-teremtő erővel
is rendelkezhet még abban az esetben is, amikor a tudomány tehetetlen. Azaz a lélekben lakó
Hit meghaladhatja az Értelem erejét. Ez Misztérium: a Lélek „többet tud” mint az Értelem.
A Hit ezen formája kétségtelenül az emberben van, de mégsincs az ember hatalmában, ugyanis
akarattal ezen Hit nem teremthető meg. Ha az emberben van, de nincs az ember hatalmában,
akkor kinek hatalmában van? Ez is Misztérium.
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Mindezen hivatkozások, gondolatok arra utalnak, hogy a teremtett ember legnagyobb értéke
nem az Értelem. József Attila Ars Poeticájában írja: „túllépek e mai kocsmán, az értelemig, és
tovább…”. És mi van „tovább”? Mi van az Értelmen túl? Az előbbiek alapján a Lélek…
A lélek „tudása” felülmúlja az értelem erejét? Ezen kérdésre adott válasz azért vízválasztó,
mert a materialista természettudományos felfogás szerint az emberi értelem az univerzum
legmagasabb rendű alkotó ereje. Ezen alapul a „knowledge-based-society” célkitűzés. Ezzel
szemben már Platon így fogalmazott: „a Szép, a Jó és az Igaz”, mindez együtt a cél. Vagyis a
tudás mellett a morál és a művészet képezi
az emberi lét igaz tartalmát. A morális érzék
„LELKI SZFÉRA”
és a művészeti teljesítmény pedig
• TELEPATIKUS KOMMUNIKÁCIÓ
elsődlegesen nem az értelemhez köthető.
Más szóval: az emberi értelem mellett az
• MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK
emberi lélek kiteljesítése az igazi lényegünk.
• TUDOMÁNYOS FELFEDEZÉSEK
Hogy
mely
lélekszférákban
válik
• MORÁLIS ÉRZÉK
nyilvánvalóvá, hogy nem az értelem, hanem
sokkal inkább a „ráérzés” a fő tájékozódási
• HOLISZTIKUS LÁTÁSMÓD
mechanizmus, arról külön előadást lehetne
tartani. Egyetlen tényezőt emelnék ki, ami a
gyógyításhoz is egyértelműen kapcsolódik: ez a „holisztikus érzés” képessége.
Ha valaki meg akar tanulni vitorlázni, akkor elmegy
egy tanfolyamra, ahol részletesen elmondják a
tudnivalókat. Elmagyarázzák a szélirány, a
szélerősség, a vitorla-állás, a kormánylapát-állás
fontosságát, e tényezőknek a választott céliránnyal, a
hajó
tulajdonságaival
való
összefüggéseit.
Mindezeket a tudnivalókat el lehet mondani, meg
lehet érteni, a vizsgán el lehet hibátlanul mondani,
de vitorlázni csak az tud, akiben mindezen részletek
tudása egyetlen zsigeri érzéssé áll össze. A
holisztikus érzés több mint a részletek tudása.
Hasonló a helyzet a gyógyításban is. A rengeteg részlet
tudása nélkülözhetetlen, de mindezeket a részleteket
verejtékes munkával integrálni, szintetizálni kell egy
„biológiai iránytű-érzéssé”. Akinek működik a biológiai
iránytűje, az akkor is tudja a helyes irányt, ha olyan
területekre kerül, ahol még soha nem járt. Mindez azt
jelenti, hogy az Egész érzése többet jelenthet mint a részek
tudása.

15

A lélek „tudása” nem válaszható el az Isten-adta tehetség fogalmától. Ennek a talentumnak két
irányultsága van: egyrészt egy „érzékelő” képesség („észen felüli tudás, érzéken felüli
érzékelési képesség”), másrészről van egy efferens, „teremtő” képessége.

El Greco: Krisztus meggyógyítja a vakokat
Cholnoky Péter gyermekgyógyász professzor az akadémiai tudomány számára menthetetlen
esetekről a következőt írta: „Gyarló természetünk ilyenkor arra késztet bennünket, hogy a
tudomány nevében kivonjuk magunkat az ügyből. Pályám legfőbb tapasztalata, hogy ilyenkor
addig nem ismert erők lépnek működésbe mind a betegben, mind a szülőkben, mind pedig
mindazokban, akik veszik maguknak a bátorságot a maradáshoz. Meggyőződésem szerint ez
már nem a mi erőnk, ennyi nem fér el bennünk. És mégis mi használjuk. Kölcsönben”.
Ennek megélése, a „transzcendentális megérintődés” megtapasztalása kivételes élmény: a
háboríthatatlan lelki békében egyszerre van jelen a teljes magabiztosság és az abszolút alázat
érzése, hiszen az „érintett” pontosan tudja, hogy ez nem a saját ereje, ő csak közvetít.
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Mindezekből következik, hogy az emberi lélek
Misztérium. Az emberi lélek a híd a transzcendens világ
(a „láthatatlan valóság”) Jó és Rossz erői és a „földi”
ember között.
A lélek a teremtett ember kiváltságainak hordozója.
Egyedül
a
teremtett
ember
rendelkezik
az „egyedüliség”ajándékával. Egyedül ő van felszabadítva
a természet törvényeinek kötelezősége alól azzal,
hogy „Szabad Akarattal” rendelkezik. Egyedül a teremtett
ember az, aki nem törvény-függő, hanem Isten-függő.
Egyedül a teremtett ember kapta meg az eucharisztia
ajándékát.
Egyedül a teremtett ember rendelkezik a „személyiség”
John Henry Newman
ajándékával. Ez a kiváltság a Teremtő és a teremtett
(1801-1890)
ember titokzatos viszonya. John Henry Newman
e felismert misztériumról írja: „van két abszolút,
szembeszökően magától értetődő létező: én és a Teremtőm”. E titokzatos misztérium a
teremtett ember lelkében lakik, és ennek a misztériumnak nincs materialis genetikai
szubszrátuma.
Az elmondottak tudatában hogyan gondolkodjunk az egyetemes emberi tudásról, a tudomány
és a Hit viszonyáról?
Romhányi professzor Newton tantörténetét idézte. A
tudós ott áll a Csendes Óceán partján és egy
csészével meri ki a vizet, a tudományt. És azt hiszi,
hogy egyszer majd kimeri a Csendes Óceánt. De az
egyetemes emberi tudás soha nem tudja
megközelíteni az Univerzumot megalkotó és
fenntartó tökételes isteni tudást.

Sir Isaac Newton
1643 – 1727.
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A

klasszikus

Pascali

gömb-hasonlat

is

ugyanerre

figyelmezteti a gondolkodó embert. Minél több részletet
ismerünk meg, annál több megválaszolatlan kérdés
születik: hiába nő a gömb térfogata, az egyetemes emberi
tudás,

a

megválaszolatlan

kérdéseket

megjelenítő

gömbfelszín is egyre növekszik. Ezen felismerés birtokában
a tudósnak szembesülni kell azzal a ténnyel, az egyetemes
emberi tudás a történelem végtelen idejében is parány
marad a tökéletes isteni tudáshoz képest. És ez azt jelenti,
hogy a tudomány valódi feladata nem a megismerés, hanem
Blaise Pascal

a teremtő Isten és a teremtett Ember viszonyának a
felismerése, a lélek rendjének megteremtése.

1623 – 1662.

„A lélek rendjét megteremteni:
ebben áll a tudomány hatalma, nem a világ megismerésében.”
Guillermo Carnero (1947 – )
És ezen a ponton Kellermayer professzort kell idéznem: amikor az ember ezzel a felismeréssel
szembesül, „nem tehet mást, mint térdre borul”, és emberi parányságának, esendő voltának
tudatában a Mindenhatóhoz fohászkodik:

„Mit felelhet a Mindennek a semmi?!
Akarom élni az egész hitet,
Szeretni, ahogy Isten szeret,
És bízni, bízni akarok,
Abban, amit Krisztus hozott.
Nem érzem, nem is gondolom,
De akarom, akarom, akarom.”
(Sík Sándor: A néma Miatyánk)

