DOSSZIÉ
A feltaláló Dr. Béres József tudományos munkatársa a Kisvárdai Növénynemesítő Intézetnek. Vele és a gyógyszerügyről
készített hosszú dokumentumfilmet Kósa Ferenc filmrendező.
A szereplők orvosok, gyógyult betegek, családtagok.
Kénytelen megjegyzések. Aggódva bocsátom útjára ezt az
írást. Aggódok a föltalálóért s találmányáért, és aggódok sok
ezer emberért, aki élni szeretne. Az alább közölt interjú a
múlt év Karácsonyára jelent volna meg az Élet és Irodalomban.
Az utolsó pillanatban vontam vissza, mert a december közepére ígért és várva-várt onkopatológiai jelentés nem érkezett meg. A gyógyhatású szerrel folytatott kísérletről a Chinoin
gyár vezérigazgatója csak január 21-én adott hivatalos levelet.
Ebben egyebek között olvasható, hogy a készítmény nem toxikus, azaz: nem mérgező. Ezt az egyetlen és igen fontos közlést
vártam türelemmel és fegyelmezetten. Megjegyzendő továbbá,
hogy a Népszava január 23-án cikket közölt a feltalálóról, a
szerről, néhány szakvéleménnyel megtűzdelten. Oly módon,
mintha maga a készítmény okozná a kísérleti állatok pusztulását. Az Onkopatológiai Kutatóintézet említett jelentésében
erről szó sincs. Hiszen akkor mérgezőnek kellene lennie. Úgy
látszik, a cikkíró is nagyon várta a hivatalos közlést, s a kellő
pillanatban harciasan elsütötte mondanivalóját. Mindenképpen megjegyzendő, hogy a tények ismerete nélkül, meggondolatlanul cselekedett. Neki csak az a fontos, hogy a rákkal
fertőzött egerek nem gyógyultak meg, hanem elpusztultak. De
vajon a szertől-e? Valószínű, hogy a ráktól. Hirtelenül következtet, holott a kísérletnek eddig csak az első fázisai zajlottak
le, sejttenyészeteken, rágcsálókon. A cikkíró ügyet sem vet az

emberekre, akik a gyógyulás gyanújába keveredtek. Elmondja,
hogy a feltaláló csupán két órát alszik naponta. Most nemcsak
a korrekciót akaró készenlétem, de aggodalmam is megszólal:
ő már csak két órát alszik, s nem sokáig bírja a szolgálatot.
A cikkíró kijelentéseket hallgatott el a gyógyulásokról s leszögezi, hogy nincs szakszerű bizonyíték. Ezt honnan tudja, hogy ha
nem járt utána? Említ halálesetet olyan gyanúsítással, mintha
az illető a készítménytől halt volna meg. Ezt mivel bizonyítaná, ha erre kerülne sor? Tudtommal orvosok, főorvosok olyankor folyamodnak „csodaszerhez”, ha már semmiféle gyógyszer
s módszer nem segít. Kijelenti, hogy a föltaláló elhatárolta
magát az orvostudománytól. Szerintem a szaktekintélyek zárkóztak el, tisztelet a kivételnek. A „társadalom-veszélyességről” ilyen értelemben is lehetne beszélni. Írásából érződik s
rosszízű, gúnyos irányultság. Említi a „jó gyógyszereket”, az
úgynevezett citosztatikumokat. Ezeknek a káros mellékhatása
közismert. Ha e gyógyszerektől valaki megmarad: véletlennek
tekinthető, tudományos bizonyíték erre is van. Palackból kiszabadult garázdaszellemről beszél. Ezt az állítását is meg lehet
fordítani, s máris etikai, társadalmi, politikai, sürgősen megoldandó kérdések sorakoznak elénk, mégpedig a találmány érdekében. Nem a jó gondolat palackbadugaszolását jelenti-e, ha
ez az egyelőre felbecsülhetetlen kezdeményezés ilyen felületes
értelmezéssel kerül nyilvánosságra?
Van azonban a cikkíró záradékában egy indítvány. Eszerint
az ártalmatlan szert gyártani kellene, hogy a gyógyszertárakban
kapható legyen. Ha más indítékból is: ezzel tökéletesen egyetértünk. Lepleződjék le ez a „háromnapos csoda”!
1977. január 24.

1DJ\*VSU

AMÍG
N. L.-nek a „legvidámabb üzenetekből”
Istenem,
hát ezt is megértem!
Plakátokon ázik az arcom
s patakzik értetek – ugye értetek?! –
a könnyem -:
de
falragaszkodom
éjjel és nappal
és pont ide
mert
letépheteden
lemoshatatlan
leverhetetlen
…………………
amíg
egy félelemtől
átlyuggatott
ország roskad
a versek betűire!
(1985)
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