
Erdélyi Pszichológiai Szemle / II. évfolyam / 3. szám / 2001                                      97 
 

Fehér köpeny nélkül 
 
 
DÁNIEL KÁROLY 

Gyermekorvos 
 

 
 

 
A családi orvos nyilván nem tudhat mindent, de mindenről tájékozott 

kell hogy legyen 
Ez a meghatározás – isten tudja honnan és kitől származik, de váltig 

használják – egyben azt is jelenti információktól bombázott világunkban, 
hogy ez a fajta orvos tulajdonképpen semmihez sem ért úgy igazából. Csak 
tájékozott. Vagyis erről is hallott, arról is. Ebben implicite bennfoglaltatik, 
hogy elmélyülten csak itt-ott tanulmányozott részletkérdéseket melyekbe 
gyakorlata folytán ütközött, vagy – épp ellenkezőleg – összefoglalók 
segítségével tájékozódott az őt közvetlenül nem érintő kérdésekről, a 
vérráktól a genetikáig, mindenről. Ezek mellett szépirodalmat is olvas 
(esetleg ír), újságot garmadával – mert nem engedheti meg magának, hogy 
politikailag tájékozatlan legyen, nézi a TV adásokat – s mivel olykor 
kikapcsolódni is kell, jár színházba, koncertekre, és hallgat jó zenét CD-
lemezeiről. 

Mindez tehát benne foglaltatik abba a képbe melyet önmagának 
alkotott az Orvosról (hiszen Robert Koch is vidéki doktor bácsi volt annak 
idején) és csak olyankor van zavarban amikor hitvallását papírra kell 
vetnie. Ekkor derül ki „tudománytalansága”. Tekintve, hogy kezét 
nemcsak paciense pulzusán tartja hanem a társadalmén is (hisz mindkettő 
orvoslásra szorul), témája az ÉLET lenne, ami a pszichológusoktól sem 
idegen fogalom. De honnan szedje elő az „Élet” címszó bibliográfiáját? 

Sohase csodáljátok a sziporkázó elméket – tartotta Oscar Wilde, a 
paradoxonok nagy művelője -, rengeteg van bennük kölcsönvett 
csillogásból. Ha nem is vagyok sziporkázó elme, de én magam is sokat 
lopkodtam össze mások tűzijátékaiból. Az „Élet” címszónál 
bibliográfiaként egyenlőség jelet tehetnék életemmel. Ez tudománytalan, 
de igaz. 

Megpróbálom leszűkíteni a kört és csak a medicinára korlátozódni. 
Mindabból amit jó fél évszázada az egyetemen, majd a klinikai 

gyakorlaton elsajátítottam, ma már csak nagyon kevés hasznát látom. Az 
évek során a bakteriális fertőzések területéről átnyergeltünk a 
víruspatológiára, ami majdnem 1800-os fordulatot jelentett. Aztán kezdték 
fokozatosan rehabilitálni a naturista medicinát (Én mindig is használtam, 




