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Németh András, a veseátültető orvos író 
(1924-1999) 

A rendszerváltozás idején hatalmas gátszakadás kö
vetkezett be az emlékírások sok évtizedig felgyülem
lett tárolójában. Különösen az orvosoknál, akik kór
történet mellett mindig szívesen írtak kortörténetet 
is. Elsősorban azokra gondolok, akik nyugdíjazásu
kig a műtőasztal és a betegágy mellett maradtak, ke
véske szabadidejükben pedig - mondjuk vadászat 
helyett - a művészetek mezejére rándultak ki. Köz
tük különös hely illeti meg Németh Andrást (a sze
gediek szerint Némöth Bandit), nemcsak mert vér
beli prózaíró, hanem mert ő végezte az első hazai 
veseátültetést. 

Bonyolult szűrőszervünk megbetegedése esetén 
korábban az orvos tehetetlennek bizonyult. Bár 
olyan elismert magyar szakemberei voltak, mint pél
dául Korányi Sándor, a szépen fejlődő kórismézés 
mellett a kezelés főleg sómentes diétára szorítkozott. 
Minőségi változást majd a művesekezelés (dialízis) 
bevezetése jelentett, de azt gyakran kellett ismételni. 

Az igazi nagy áttörést csak a veseátültetés hozta, 
előbb élőkből, majd a balesetekben elhunytakból is. 
Az elsőt az amerikai J. E. Murrey végezte 1954-ben, 
egypetéjű ikreken, amelyért csak később, 1990-ben 
kapta meg a legnagyobb elismerést jelentő Nobel-dí
jat (1). A gyakorlatba a bostoni Merril és a párizsi 
Hamburger (franciásan Ambürzsé) vezette be, ők 
már több száz esetről számoltak be a prágai II. Nem
zetközi Nefrológiai Kongresszuson (1964). Érdekes 
időbeli egybeesés, hogy Murrey első átültetésével 
azonos évben (1954) alkalmazta az első hazai műve
sekezelést Németh András Szegeden, a menthetetle
nül bekövetkező végzetes húgyvérűség hátráltatásá
ra. Az átültetést szintén ő végezte nálunk, 1962-ben, 
és örökítette meg igen izgalmas naplóregény formá
jában (5). A két műtét között eltelt nyolc esztendő
be illő belekalkulálni, hogy egyrészt Nyugaton is 
csak két helyen volt „rutinműtét" (bizonyíték rá a 
kései Nobel-díj), másrészt nálunk lezajlott egy forra
dalom, amely pár évig még fokozta nemzetközi el
szigeteltségünket. 

Ki is volt hát ez a vállalkozó szellemű fiatal „vidé
ki" orvos? Szegeden látta meg a napvilágot 1924. jú
lius 8-án. Iskoláit szülővárosában végezte, 1942-ben 
érettségizett, majd beiratkozott a nagyhírű orvosi 
karra. A Tisza-parti egyetemen tanított akkor az 
egyetlen hazai Nobel-díjasunk, aki paprikából állított 
elő tetszés szerinti mennyiségű C-vitamint. Rajta kí
vül még olyan egyéniségek oktattak-kutattak ott, 
mint a patológus Baló József, a farmakológus ifj. Jan-
csó Miklós, az akkor még csak a belgyógyászattal fog
lalkozó Rusznyák István, Szent-Györgyi munkatársai 
közül Banga Ilona, Laki Kálmán, Straub F. Bruno, 
hogy csak a legismertebbeket említsük.J^émeth me
dikus tanulmányait félbeszakította a háború. Annak 

érdekfeszítő históriáját vetette papírra saját élményei 
alapján a „Tétova esztendő"című önéletírásában (6). 
Erre még visszatérünk. A háború forgatagából sze
rencsésen tért haza, és évveszteség nélkül, 1948-ban 
szerzett orvosi oklevelet. Pályafutását a Jaki Gyula 
vezette sebészeti klinikán kezdte. A jeles tanszékve
zető már debreceni éveiben is előszeretettel foglalko
zott urológiai kérdésekkel (11), így érdeklődését első 
főnöke melegen pártfogolta. A művesekezelésről 
szóló első közlemény 1956-ban jelent meg német 
nyelven, Pintér István és Gál György munkatársával 
közösen. Jaki professzor halálának évében (1958) 
kezdte el az első transzplantációs kísérleteit, termé
szetesen állatokon. Ám folytatódott a vér méregtele
nítése, egy évtized alatt 250 betegen, amely már 
nemcsak itthon keltett feltűnést. Ettől számítva bíz
ták meg az urológiai részleg irányításával. A szervát
ültetésnél akkor már nem a kivitelezési technika, ha
nem az idegen szerv kilökődésének megakadályozá
sa jelentette a legfőbb problémát. Gondoljunk csak a 
dél-afrikai Bemard professzor szívátültetéseinek kez
deti nehézségeire. Végre 1962-ben új főnöke, Petri 
Gábor segítségével kikerülhetett fél évre Londonba. 
Ösztöndíja idején végezte W. J. Dempster professzor 
a negyedik emberi veseátültetést a Postgraduate Me-
dical School intézetében, és ebben Németh András 
első asszisztensként vett részt. 

Az immunrendszer bénítását akkor még főleg be
sugárzással végezték, a gyógyszer, például az Imuran 
akkor még kísérleti szakaszban volt. Természetesen 
akkor még nem Magyarországon. Annál remekebb 
eredménynek számított, hogy hazajövetele után a kli
nika új igazgatójának, Petri Gábor professzornak tá
mogatásával lehetővé vált a várva várt első hazai ve
setranszplantáció. Ezt a korszakos eseményt ismerteti 
munkatársaival közösen az Orvosi Hetilap 1963. évi 
kötetében (4). Erről a szenzációról a sajtó sem marad
hatott le, ahogy annak aztán a visszásságait Pünkösti 
Árpád „A kihegyezett ember" című riportkönyvében 
megírta (10). „Hiteles történetét viszont maga Né
meth András írta meg szépirodalmi formában a már 
említett „79 nap remény" című naplóregényében. 
Azonban más nehézségek is jelentkeztek. A főváros
ban élő „vesepápákat"az eredmény nem győzte meg, 
továbbá az immunszuppresszív gyógyszerek hiányá
ban az átültetés folytatását már maga Petri professzor 
sem támogatta. Pintér József, a Kelenhegyi halála 
utáni debreceni urológus professzor így értékeli ezt az 
önéletrajzában: „A szegedi veseátültetések történeté
ről Németh András több helyen beszámolt. Amit tet
tek abban az időben egyedülállónak tekinthető, még 
európai viszonylatban is." (9) Úgy hisszük, ez korrekt 
elismerés egy potenciálisan rivális szakembertől. Jel
lemző, hogy az 1966-banbeadott „A veseátültetés"cí-
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mű kandidátusi disszertációt csak 1969-ben tudta 
megvédeni. Miközben itthon visszatért a hagyomá
nyos urológiai sebészethez (hólyagrák kiirtása, hó-
lyagpótlás megoldása), 1969-ben tevékenyen közre
működhetett az első NDK-beli veseátültetésnél. A ve
sesebészetről több rangos közlemény, 1968-ban „To
tális cystectomia és hólyagképzés ileummar címmel 
nagysikerű oktatófilmet is készített. 

Ténykedését azért méltányolják. A Magyar Uroló
gusok Társaságának 1954-től, az European Dialysis 
and Transplantation Association nevű nagy nemzet
közi szervezetnek 1966-tól tagja. Mindezek után 
joggal pályázhatott 1974-ben az akkor alapított Deb
receni Urológiai Tanszékre, amelynek dokumentált 
történetét Péter László írta meg (8). A debreceni 
professzori küldöttség jól ismerte és elismerte Né
meth András képességét és képzettségét, hiszen kö
zöttük veseértő szakember is volt, Petrányi Gyula 
professzor személyében. Viszont a cívisváros egyete
mének most induló tanszékére helyi pályázó is 
akadt, akit e sorok írója elég közelről ismert. Nagyon 
lelkiismeretes, kitűnő urológus volt, de a transzplan
tációs kezdeményezés Németh András mellett szólt. 
Végül Kelenhegyi Márton javára nemcsak a „hazai 
pálya előnye", hanem a szegedi pártbizottságnak a 
közben elküldött, a kinevezést nem támogató levele 
döntött. Az új helyzet Petrányi professzorokat is 
meglepte, mert az ő szerkesztésében megjelent 
„Transzplantációs immunológia" megírására 1971-
ben éppen Németh András kapott felkérést. Azt per
sze senki nem sejtette, hogy Kelenhegyi professzor 
1978-ban nemcsak a tanszékről, de az életből is ön
ként fog távozni. Tény, hogy Németh András 1978-
ban már másodszorra nem pályázott, és ki tudja, 
nem ez volt-e az; egyik cél. Az első magyar veseátül
tetőnek, akit később a sikeréhes sajtó még sajnálatos 
prioritási vitába is kevert, mai szemmel nem volt sok 
szakdolgozata, de azok minőségileg annál jobbak. Az 
1984-ben megalakult Szegedi Urológia Intézet élére 
akkor már Skultéty Sándor professzort nevezték ki, 
mert szerzőnk akkorra betöltötte a 60. életévét. 

Igazán mozgalmas, válságoktól sem mentes évei
ben mindig segítségére volt a sokoldalúsága. Fiatal 
éveiben mint sportoló, kitűnő rúdugrónak bizo
nyult, bajnokságot is nyert, majd a filmezés követke
zett. A Magyar Amatőrfilm Szövetség alapító tagja és 
egy évig elnöke volt. Sokáig vezette amatőrfilmes
ként a Szegedi Stúdiót, a Csongrád Megyei Amatőr
film Klubnak alapító tagja és 1964-1 §70 között el
nöki tisztséget töltött be. Később egyre szorosabb 
kapcsolatba került a szépirodalommal, amely Tö
mörkény-Móra Ferenc-Juhász Gyula városának lég
körében nem is csodálható. A „Tétova esztendő"elő
ször 1988-ban jelent meg a Tények és tanúk fekete 
födeles sorozatában, majd szülővárosa 1996-ban új
ra kiadta (1. ábra). A jelzett idő természetesen a má
sodik világháború legkritikusabb éve, legalábbis ha
zánk szempontjából. Kora őszre az ország keleti felét 
már elözönlötte a Vörös Hadsereg, így mozgósították 
a leventéket, az egyetemistákat, minden hadra fog
ható férfit. Németh András medikus kalandos úton 
került a fővárosba, majd egy nyugat-dunántúli kité
rővel az 5. sz. helyőrségi kórházba, amelyet Eszter
gomban, a Ferencrendiek Szent Antal Gimnáziumá

ban helyeztek el, igen mostoha körülmények közé. 
Már a könyv megjelenésének évében televíziós in
terjú készült erről, majd 1966-ban „Az elhagyott ha
dikórház" címmel rádiójáték is készült belőle, így 
nem csodálható, ha 1998-ban az Esztergomi Babits 
Mihály Könyvtár is meghívta egy irodalmi estére. 
Akkor találkoztam vele személyesen. Ám az igazi ta
lálkozás az volt, amikor az előadásán egykori mun
katársa, egy nővér is megjelent. Együtt látták el 
1944. november 4-étől 1945. február 13-áig a sebe
sülteket - Németh medikus szinte orvosi beosztás
ban, mert az orvosok nyugatabbra távoztak. A vissza
emlékezésből persze a szerelem sem hiányzik, ilyen
kor minél mostohábbak a körülmények, a párok an
nál rorríantikusabban ragaszkodnak egymáshoz. 

A háborús évekről, pont az említett sorozatban, 
igen sok es hiteles emlékezés jelent meg, az első ve
seátültetésről viszont csak egy, ezért tartjuk ezt a fő
művének. A „79 nap remény" (2. ábra) felemelően 
tragikus törtéöéfl, az 1962. november 6-tól 1963. 
március 10-ig terjedő idő a főhős vesebeteg, a 26 
éves Szántó István szájába adva olvasható. Nincse
nek egypetéjű ikertestvérei, de közülük valamennyi 
„ikerhős". Szinte az egész népes Szántó család verse
nyez, hogy ki legyen a donor, melyikük adja át élet
mentő egyik veséjét a testvérének. 

A műtőorvos író nemes szerénységgel a háttérben 
marad, közben egy eset kapcsán megismerhetjük a 
veseátültetés egész történetét. Szántó István kockáza
tos vállalkozása nem bizonyult hiábavalónak, Szege
den 2006. április 30-ig 969 veseátültetés volt, ebből 
mindössze 6 élő donoros. Ez utóbbinak óriási a jelen
tősége. A balesetben elhunytaknak már nem hiány
zik, viszont életeket menthet. Tehát még az egypetéjű 
ikreknél is biztosabb nem élőből átültetni. Ez a vé
konyka naplóregény Karinthy Frigyes agyműtétjének 
leírásához hasonlítható (3). Csakhogy az utóbbit nem 
Olivecrona professzor írta, és a szerző „humorban 
még itt sem ismert tréfát". Nem a színvonalat, hanem 
a hasonlóságát nézzük, ezt kibírja és nem kis elisme
rése egy amatőr orvos írónak. Vaskosabb kötete A nap 
szembenéz a holddal (7). Ebben mutatkozik meg legin
kább a „szögedi" tömörkényis, anekdotázó hagyo
mány. A kisemberek sajátos észjárása, a szegedi táj
szólás különleges kedvessége. Ez mindvégig kedvelt 
témája maradt. Az Ágyaspálinka ciklusában a Régimódi 
történet és egy új, avagy Egy Nobel-díjas francia tudós kép
zelt levele, bizonyára Jaques Monod professzoré, aki 
tudtunkkal valóban járt Szegeden, ahol nagyon ott
honosan és nem a Balkánon érezte magát. Nem tud
juk, hogy a Dóm tér mennyire juttatta eszébe a góti
kával telített szép szülőföldjét, a Tisza pedig a Loire 
szent folyót, ám ez nem is lényeges. Az viszont hihe
tő, hogy fiatalabb korában alig hallott Magyarország
ról, bírta a gallok legendás földrajzi tájékozatlanságát, 
de ahogy mondja: „ Ötvenhatban kerestem meg elő
ször a térképen azt az államot, hogy lássam, hol élnek 
azok az emberek, akik szembe mertek szállni a nagy 
orosz medvével". Hasonlóképp írt a nagy író honfitárs, 
a Nobel-díjas Albert Camus. A kötet második fejezete 
a hadifogsági töredékek. Meleg hangú, de lényegében 
szokványos történetek. A Filmjeim születése felidézi az 
1728. évi szegedi boszorkányégetést, a Magyar Ama
tőrfilm Szövetség közgyűléseinek dögunalmát, az 
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Kiadja az Agóra Print Kft. 
Szeged 

1. ábra: A tétova esztendő című kötet borítója 

angliai unoka révén látogatást itthon Kisfaludy Stróbl 
Zsigmond műtermében. Észak Velencéje a szerző sze
rint nem Szentpétervár, hanem Stockholm. Nem tu
dok állást foglalni, mert egyik helyen sem jártam. A 
kötet utolsó fejezete orvosi emlékeiből válogat. Min
den gyakorló orvosnak akadnak hasonlóan kacifántos 
szakmai élményei, furábbnál furább históriái, anek
doták, tetszés szerinti változatban. Ezek ismertetésétől 
és méltatásától eltekintek. A Nemzetőr voltam című 
könyvecskéjében egyik korábbi sporttársának, Kendi 
Józsefnek állít emléket. Műveinek felsorolt listája tá
volról sem teljes, de írói mivoltának érzékeltetésére 
biztosan elegendő. A Magyar írók Szövetsége 1997-
ben tagjai sorába választotta, szaporodtak a riportok, 
a véle készült beszélgetések, 1990-től címzetes egye
temi tanárrá nevezték ki. Szakmájának szaklapjában 
egyik tanítványa szépen méltatta. 

Humora népi, például „úgy köhögtem, mint egy 
kehes ló a törektől". Bizonyára nagyon örült annak, 
amikor bekerült az Új magyar irodalmi lexikonba, Né-

Németli András 

79 nap remény 
Az ehŐ magyar veseátültetés története 

Szeged 

2. ábra: A 79 nap remény kötet borítója 

meth Andor ^s Németh Antal közé. A magyar orvos-
írók képzeletbeli panteonja gazdagodott vele, a hazai 
urológia történetében önálló fejezetet érdemel. 

Tanszék nélkül is szép és tartalmas élet zárult le 
1999. október 10-én. <; 
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