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Buschman Éva

„TuDOM, HOGY EZ EGY ÁTMENETI ÁLLAPOT, 

AMIT KICSIT KüLDETÉSNEK IS ÉRZEK.”

Vitathatatlan, hogy életünk sokat változott 2020 tavasza óta, amelynek lassan két éve lesz. 
Ebben van talán a legnagyobb egyetértés a koronavírus-járványt illetően, amely hazánkat 
is elérte, és másfajta alapokra épített életritmust adott az emberiségnek. Változást kellett 
megélnünk, amelyhez ki jobban, ki kevésbé tudott és tud a mai napig alkalmazkodni. Sok 
új, eddig nem látott szereplő kapcsolódott be életünkbe, tudósok, orvosok, kutatók, ápolók, 
mentőtisztek – akik egyre jobban közfigyelmet kaptak. A járvány kapcsán többször igye-
kezett a média őket megszólítani. Hiszen az emberek egy olyan vírussal álltak és állnak 
szemben mind a mai napig, amelyről talán – tájékoztatás nélkül – az egyszerű halandó tud 
a legkevesebbet. Ez félelmet gerjeszt, amit szakértők bevonásával a legjobb megnyugtató 
módon tisztázni. Már amennyit tisztázni lehet és tudnak belőle. 

Rusvai Miklós virológus professzor neve, személyisége is egyre gyakrabban előtérbe 
került a média különböző csatornáin. Érthető nyilatkozatai, összefoglalói sokakhoz elju-
tottak. Ahogyan ő fogalmaz: „Elfogadtak és rám szoktak”. Rusvai Miklós jászsági szár-
mazású gyökerekkel rendelkezik, tehát különösen aktuális és jelentős volt az az alkalom, 
amikor – igaz csak online térben –, de találkozhattam vele, és ez az interjú elkészülhetett.
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– Nagyra becsüli Önt a Jászság, szereti és elismeri. 

– Azt mondják, hogy senki sem próféta a saját hazájában. Ezért külön öröm, hogy 
számontartanak, és nem csak én tartom számon a Jászságot mint szülőföldemet, még ha 
konkrétan nem is ott születtem, hanem Budapesten. 

– Földszerető emberek voltak az ősei. A „nagyvilágban” a Rusvaiak leszármazottai kö-
zött akad orvos, tanár, bíró, pap, gazdálkodó és sok más foglalkozású személy. Mit tud a csa-
ládjáról? Felmenőiről? Milyen gyermekkori emléke van a Jászságról? Ma is van kötődése 
Apátihoz, a Jászsághoz, vannak még ott rokonai? 

– Nemcsak a nagyszüleim, hanem a szüleim is Jászapátin születtek. Édesapám Rusvai 
Antal, édesanyám Szabó Ella. Közülük igazán a Jászsághoz az apai vonal tartozik. A „Rus-
vaiak” redemptusok voltak. Tehát már az 1700-as években is Jászapátin éltek.

Egy Rusvai György nevű férfi költözött Rusváról Jászapátira a három fiával, és innen 
eredeztethető a családunk neve. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy korábban hogy 
hívták őket, hiszen Rusván nyilván nem „Rusvainak”, hiszen ott mindenki rusvai volt. Ez az 
említett ős tulajdonképpen az 1700-as évek elején a Rákóczi szabadságharc alatt – amikor 
különben is nagy népmozgások voltak a török kiűzése után – költözött el ebből a Trencsén 
megyei községből Apátiba. Az ő utóda az összes ma élő Rusvai. Több mint háromszázan 
vagyunk. Bizonyos időközönként a Rusvaiak az úgynevezett „Rusvai napon” összegyűlnek 
és találkoznak, beszélgetnek egymással. 

A család nagy része még most is a Jászságban él. Azok, akik megmaradtak a szülőföldön, 
többségben vannak, bár a XX. század során nagyon sokan elköltöztek. Az ország számos 
pontján letelepedve folytatják életüket, különböző területeken. 

Az én kötődésem hogyan alakult ki a Jászsághoz? Budapesten születtem. Édesapám és 
édesanyám az 50-es évek elején költözött Pestre, amikor a téeszesítés kezdődött, és már lát-
szott, hogy a nagyszülői földek nem sokáig maradhatnak megélhetési forrásként a család 
tulajdonában. A szüleim egyetemet végeztek, és Budapesten folytatták az életüket. Édesapám 
orvosként, édesanyám gyógyszerészként. Szolgálati lakásban laktak a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórházban. A nővérem ötéves korában TBC-s lett, ez akkoriban népbetegségnek számított, 
hiszen nem volt még BCG oltás. A szüleim úgy gondolták, hogy a kórházi lakás és környezet 
közrejátszott a fertőzésben, ezért – annak érdekében, hogy ne fertőzzük egymást a nővérem-
mel – úgy döntöttek, hogy engem a nagyszülőkhöz adnak az egészséges vidéki környezetbe. 
Ez így is történt, hároméves koromtól hétéves koromig Jászapátin, illetve Jásziványon éltem 
az anyai és az apai nagyszülőknél. Ebben az időszakban – a bevésődés időszakában – erős 
kötődés alakult ki bennem a vidéki életforma iránt. A természet, a tanyai élet, az állatok, a 
paraszti életforma nagyon megtetszett, és ezt a mai napig őrzöm emlékezetemben. 

– Mire emlékszik korai gyermekéveiből? 

– Nagyon sok mindenre emlékszem: például az ökreink, a teheneink, a nagybátyám lova-
inak a nevére, és ezenkívül minden, ami a természethez és a paraszti élethez kötődik, mélyen 
megmaradt bennem. 
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– Ön Budapesten született. Ott járt középiskolába. Mit adott az Ön számára a 
középiskola?

– Az általános iskola első osztályát még Apátin kezdtem, a többi osztályt és a középisko-
lát már a fővárosban. Kezdjük az általános iskolánál. Tanyai gyermekként a budapesti iskola 
borzasztó volt. Emlékszem, hogy amikor a pesti iskolába vitt édesanyám, az első napon én 
minden kerítésbe belekapaszkodtam, csakhogy minél később érjünk oda. Így kellett végig-
vonszolnia az úton. Szerettem a jászapáti iskolát, ami azóta már nem iskolaként működik. 
Nagyon szerettem ott lenni és a környezetváltozás nagyon rosszul érintett, de idővel meg-
szoktam.

Nem voltam rossz tanuló. A középiskolát a piarista gimnáziumban végzetem Budapesten, 
ott érettségiztem 1971-ben. Ezt követően két évig nem vettek fel a budapesti Állatorvostu-
dományi Egyetemre. Részben a piarista középiskolai hátterem miatt, hiszen abban az időben 
hátránynak számított az ilyen jellegű intézmény, mert nem „rendszerkonform” gimnázium 
volt. A harmadik évben, amikor már nem számított az úgynevezett „hozott” pontszám, meg 
az sem, hogy milyen középiskolát végeztem, akkor már sikerrel felvételiztem az Állatorvos-
tudományi Egyetemre, ahol 1978-ban végeztem. 

– Tudatos alternatíva volt az Állatorvostudományi Egyetem? Miért pont azt választotta?

– A biológia iránti érdeklődésem nyilvánvaló volt. Orvosként nem akartam dolgozni, ez 
is hamar kiderült. Eredetileg biológus szerettem volna lenni. Közelebbről a madarakkal akar-
tam foglalkozni, tehát tetszett a madarász, vagyis ornitológus terület, szakma. Miután nem 
vettek fel az ELTE biológia szakára, akkor jelentkeztem az Állatorvostudományi Egyetem-
re. Fölmerült még a gödöllői Agrártudományi Egyetem is, azokban az években azonban ez 
az egyetem alacsonyabb nívójúnak számított, így maradt az eredeti elképzelés. A szüleim 
is azt javasolták, hogy piacképesebb tudásom és képzettségem lesz, ha az állatorvos-tudo-
mányit végzem el. Mindez tehát a családi közös döntés révén alakult így.

– Dolgozott-e állatorvosként?

– Az egyetemen is igen jó tanuló voltam, ennek köszönhetően Népköztársasági Ösz-
töndíjban részesültem. A tanulmányi eredményeim alapján az államvizsga után – az akkori 
Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék vezetője – Szentiványi Tamás akadémikus meghí-
vott a tanszékre, hogy dolgozzam ott. Mindez nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra.

Az egyetem alatt számomra eléggé nyilvánvaló volt, hogy nem akarok praxist folytatni. 
Kutya, macska kisállatpraxissal vagy téesz állatorvosként nagyállatpraxissal sem szeret-
tem volna foglalkozni. Nem így képzeltem el a jövőmet. Viszont az egyetem alatt nagyon 
érdekelt a mikroszkópos munka, tehát a szövettan, a bakteriológia, a virológia. Ezért nagy 
örömmel fogadtam el ezt a meghívást. Az egyetem virológiai laboratóriumában kezdtem el 
dolgozni Budapesten 1978-ban. A mai napig rendszeresen bejárok ebbe a laborba, és ennek 
már 43 éve. Elsősorban vírusokkal, vírusdiagnosztikával, vakcinafejlesztéssel és az ehhez 
kapcsolódó kutatómunkával foglalkozom. 
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– Etiópiától kezdve az Egyesült Államokig a világ számos országában járt, tapasz-
talatot szerzett. Az 1989/90-es, vagyis a rendszerváltás kezdeti éveiben Svédországba 
ment. Volt olyan szándéka, hogy ott letelepszik, de a szíve hazahúzta, igaz? Mesélne 
erről az időszakról?

Külföldön hol dolgozott hosszabb ideig?

– Először talán arról, mi hozott vissza a magyar földre. Játszottam ugyan a gondolat-
tal, hogy kint maradok Svédországban, amikor a második ösztöndíjas éveimet töltöttem ott. 
Akkor azzal a szándékkal mentem ki, hogy ha úgy alakul, kint maradok. Említettem, hogy 
madarász szerettem volna lenni, ezért az 1970-es évek végétől intenzíven részt vettem a Ma-
gyar Madártani Egyesület madárgyűrűző munkájában. Egy jó barátommal – Csörgő Tiborral 
– együtt alapítottuk az Ócsai Madárvártát 1983-ban. Ott azóta is folyamatos gyűrűző mun-
ka folyik. A madárvárta elindítása során nagyon megtetszett az ócsai tájvédelmi körzet, és 
az ottani tájvédelmi őrt, Nagy Lászlót megkérdeztem, hogy van-e eladó tanya a közelben. 
(Gyermekkorom óta a tanyai kötődésem nagyon erős volt.) Szerencsémre volt is egy, amit 
megvásároltam. 1987 óta ez a tanya – Inárcson – a birtokunkban van, a feleségemmel most 
már életvitelszerűen itt élünk. Ez az állandó lakhelyem. Az élet úgy hozta, hogy gyermekünk 
nincs, a természet, a táj, a tágabb értelemben vett család és a munka köt le bennünket.

Azon a környéken kárpótláskor földeket is vettem, hiszen ahogyan mondtam, a nagy-
szülői földeket elvették, de kárpótlási jeggyel Jászapátin részben vissza tudtuk szerezni az 
ősi területeket. Illetve Inárcson is vettem a meglévő tanya köré termőföldet. 

Visszatérve az előző kérdésre. Amikor 1989/90-ben – a rendszerváltás idején – Svédor-
szágban voltam, kezdetben úgy gondoltam, hogy meghosszabbítom a kint tartózkodásom, 
hiszen marasztaltak. Szeptember tájékán viszont eszembe jutott, hogy otthon most virágzik 
az őszi kikerics a tanya környékén, gyönyörűek a sárguló-pirosló lombhullató fák. Svéd-
országban pedig hamarosan beköszönt a hosszú tél, amikor csak 6 órán át van világosság 
és 18 órán át sötétség. Hiába az anyagi jólét, amikor erre gondoltam, könnybe lábadt a 
szemem, és végül nem írtam alá a szerződést a hosszabbításról. Alig vártam, hogy leteljen 
az utolsó néhány hét és jöhessek haza. Tehát valóban azzal a szándékkal indultam el, hogy 
esetleg kint maradok, de végül is nem tudtam megtenni. Hazajöttem, és azóta is itt vagyok. 
Az elmúlt évtizedekben külföldre csupán hosszabb-rövidebb időre mentem, de a leghosz-
szabb kint tartózkodásom sem haladta meg a hat hónapot. 

Nagyon kellemes időszakot töltöttem Észak-Olaszországban is. udinében dolgoztam, 
nagyjából hétórányi autóútra (hatszáz kilométerre) voltam Magyarországtól, könnyen haza 
tudtam járni. Ha nagyon elfogott a honvágy időközben még egy-egy hétvégére is haza 
tudtam „ugrani”. Vagy akár karácsonyra, hiszen ez a szép ünnep pont beleesett abba az 
időintervallumba, amit kint töltöttem. Különben nagyon jól éreztem ott magam, de hu-
zamosabb időt nem töltöttem külföldön, az átlagos külhoni tartózkodásom másfél hónap 
volt. Az európai országok mellett jártam Libanonban, Izraelben, Dzsibutiban, Vietnamban, 
Szingapúrban, Etiópiában, Mauritiuson és az Egyesült Államokban. Összességében a vi-
lág 25-30 országában. Egyebek mellett voltam Albániában is, ami negyven évvel ezelőtt 
egzotikus országnak számított. Akkor jártam ott, amikor éppen hogy megdöntötték Enver 
Hoxha uralmát, érdekes volt az az élet. Lényegében leghosszabb időt csak Olaszországban 
és Svédországban töltöttem. 
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– Az utazások nagyon jó alkalmak voltak a tapasztalatszerzésre is. 

– Igen, különösen az egzotikus betegségek tanulmányozásában, pl. Afrikában, 
Délkelet-Ázsiában. A szakmai fejlődésemben ez nagyon hasznos és jó volt.

– A mezőgazdasági munka sem áll Öntől távol: traktort szerel, mindenféle betakarí-
tási munkálatban is otthonosan mozog.  Miket termel, hogyan értékesíti azokat?  Mit szól 
ehhez a nagyon meleg, aszályos nyárhoz? 

– A mezőgazdasági munkákat nagy élvezettel végzem. Az aszályos nyárnak nem örü-
lök, ez természetes. A klímaváltozást nagyon megérezzük itt az ország közepén. Akár a 
jászsági földek, akár az inárcsi terület megszenvedi a nyári szárazságot, ami tartósabb és 
melegebb volt, mint a korábbi években, amikre én gyermekkoromból emlékszem.

     Mostanában a Covid-járvány miatt nagyon sok időt nem tudok foglalkozni a mező-
gazdasággal, sem az állatokkal. Ezért kevés munkaigényű növénymagot vetettünk a földe-
ken, lucerna van a jászsági és az inárcsi területen is, amit kaszálni kell évente 3-4-szer, attól 
függően hányszor hoz termést. Az idén jó, ha háromszor. Ez még így – különböző interjúk, 
nyilatkozatok egyéb elfoglaltságok mellett – is elvégezhető. 

– Egy tudós, állatorvos hogyan került kapcsolatba a humán világgal, illetve a médiá-
val? A médiában hamar népszerű lett, érthetően beszél, szereti a közönség, a nézők. Ön is 
így látja? Hogyan vélekedik erről? Hogyan lett sokat szereplő járványszakértő?

– Ez nagyon érdekes volt. Tavaly márciusban, amikor elkezdődött a járvány, azok a 
szakemberek, akiknek a különböző interjúit, nyilatkozatait nagy élvezettel hallgatom én 
magam is, és akiket nagyon tisztelek, mind autentikus, nagy szakértelemmel rendelkező 
emberek. Közülük többen azonban köztisztviselők, közalkalmazottak, ezért sokszor a köz-
médiában nem szólalhattak meg. 

Volt olyan időszak, amikor hivatalosan csak Müller Cecília tiszti főorvos beszélhetett. Ő 
viszont a kérdésekre nem mindig válaszolt, mert a sajtótájékoztatókon erre nem volt elég idő. A 
sajtónak ugyanakkor számos kérdése volt, mert sok mindent nem értettek, pl. mi az a zoonózis, 
mi az a cseppfertőzés, a PCR-vizsgálat, a vírusmutáns stb. Ez egyik sem titkos vagy bizalmas 
információ, csak ideje nem volt a tisztifőorvos-asszonynak, hogy ezt a rengeteg kérdést megvá-
laszolja. Én viszont nyugdíjasként nem voltam korlátozva senki által. Nyilatkozhattam. Egyik 
média adott a másiknak. Én mind a kormánypárti mind az ellenzéki sajtóorgánumoknak ren-
delkezésére álltam, mindig ugyanazt mondtam. Tehát én csak szakmai alapokon nyilatkoztam, 
soha nem befolyásolt az, hogy melyik média kérdez, melyiknek nyilatkozom, ki milyen politi-
kai érdekeltségű. Ezért elfogadtak és „rám szoktak”. Tulajdonképp emiatt lettem közszereplő. 

Egyetemi oktató vagyok, tehát a középiskolából éppen kikerült hallgatók számára ugyan-
úgy el kell tudnom mondani a tananyagot, hiszen nem a kollégákhoz beszélek, hanem hallga-
tókhoz. A munkával töltött éveim többségében egészen az alapoktól kellett az előadásaimat 
felépítenem, hogy az érthető legyen a befogadók számára. El kellett tudni magyarázni a külön-
böző fogalmakat, amihez mindig fűztem egy-egy magyarázatot, hogy érthetőbb legyen. (Pl. 
egy idegen hangzású szó mellé, hogy meg lehessen érteni a jelentését.) 
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– Szívesen ad interjút? Úgy érzi elfogadták, mint közszereplőt? Hogy érzi magát ebben 
a szerepben? Hogyan sikerült elfogadtatnia magát?

– Nem igazán új a szerep. Régóta foglalkozom tudományos ismeretterjesztéssel, tehát 
amellett, hogy egyetemi oktató vagyok és kutató, földművelő, az Országos Magyar Mé-
hészeti Egyesület általános alelnöki tisztségét is betöltöm. A Magyarországon élő 15 ezer 
méhésznek rendszeresen tartok előadásokat a méhek vírusfertőzéseiről, parazitózisokról, 
különböző egészségügyi problémákról. Emellett még egyéb fórumokon is végzek tudomá-
nyos ismeretterjesztést. Ez mindig is közel állt hozzám, mint általános pedagógiai munka. 
Tehát ebből a szempontból nem volt új ez a szerep.

– Látszik, hogy szereti a szakmáját, járatos abban, amiről a társadalmat tájékoztatja. 
Ön is így vélekedik erről? Milyen visszajelzéseket kap? A család, a kollégák mit szólnak az 
Ön szerepléséhez?

– A feleségem, aki nyugdíjba vonulásáig a Semmelweis Egyetem docense volt, néha 
szid, hogy hagyjam már abba, ne hívjam ki magam ellen a sorsot. Hiszen az elismerés mel-
lett számos vírustagadó, vakcina- és maszkellenes csoport létezik, és közülük nem egy ír 
nekem nem túl kedves hangú levelet vagy tesz ellenséges megjegyzéseket. A közelmúltban 
még a „Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya” nevű csoport 33 nevet tartalmazó halállis-
tájára is felkerültem politikusokkal, járványtani szakemberekkel együtt.

Tehát a feleségem egyrészt félt, másrészt kicsit túlzottnak érzi az én közszereplésem. 
Őrá nyilván sokkal több hárul az otthoni munkából, mióta kevésbé tudok részt venni a ta-
nyai, mezőgazdasági tevékenységekben. Ő tehát korhol engem, a fiatal munkatársaim egy 
része pedig „cukkol” a „celebségem” miatt. Tehát van részem korholásban és cukkolásban, 
de tulajdonképpen ezek azért kedves korholások, kedves cukkolások. Én a magam részéről 
tudom, hogy ez egy kurta, átmeneti állapot, ezért kicsit küldetésnek is érzem, hogy a köz-
véleményt tájékoztassuk, ezért vállalom. 

–  „Elszármazottak Jászapátiért” kitüntető díjat kapott 2020. augusztus 20-án. Ez is 
azt fémjelzi, hogy tisztelik Önt. Elég szoros, mély elkötelezettség él Önben a vidék iránt. 
Hogyan érintette a felkeresés?

– Szeptember 18-án pedig a JNSZ Megyei Príma Díjat vettem át Tudomány Kategóri-
ában Szolnokon. Rendkívül nagy megtiszteltetésnek érzem mindkettőt. Bár Jászapáti nem 
a szülővárosom, de a Jászság mindenesetre a gyökereimnek tartott vidék.  Nagyon jó érzés 
volt, utólag is köszönöm az elismerést. Azóta is többször voltam Apátin, előadásokat tar-
tottam, rendezvényeken vettem részt. Mindig örömmel megyek Jászberénybe is a Jászsági 
Televízió meghívására. A továbbiakban is szívesen teszem ezt.

– Mit gondol a jelenlegi helyzetről és milyen „jövőképet lát”?

– Most még közeleg a negyedik hullám, elkerülhetetlen lesz. Ha a jövőt szeretném fel-
vázolni, akkor azt gondolom, hogy ez a vírus maximum 3-4 évig jelent problémát. 
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Itt marad majd velünk ugyanúgy, mint a többi légzőszervi megbetegedést okozó ví-
rus, de előbb-utóbb „megszelídül”. Tehát olyan lesz, mint azok a náthavírusok, amiknek 
a lakosság túlnyomó többsége a nevét sem hallotta, pl. rhinovírus, reovírus, parainfluenza 
vírus, melyek mind olyan „szelíd” kórokozók, amik csak enyhe és átmeneti légzőszervi 
tüneteket okoznak: orrfolyást, köhögést, tüsszögést, könnyezést. Ezek többnyire gyermek-
betegségek, a kisgyermekek hozzák haza a családba, ahol a többi tag is elkaphatja. Pár 
napig tartó köhögést, tüsszögést okoznak, de hamar átesnek rajta, nagyobb ijedelmet ezek 
a megbetegedések nem jelentenek. ugyanilyen lesz majd a koronavírus is. 

Koronavírusok egyébként már vannak a náthavírusok között is. Ez az új koronavírus is 
ugyanúgy meg fog szelídülni, mint a másik 4 koronavírus, ami rendszeresen légzőszervi 
fertőzést okoz az őszi időszakban. Akkor tulajdonképp a vakcinázás is fölöslegessé válik, 
hiszen 1-2-3 évente megfertőződünk a vírussal, és ez majd biztosítja a folyamatos immu-
nitásunkat is. Azt gondolom, 2-3 éven belül elfelejthetjük ezt a vírust, és ezzel az én szere-
pem is megszűnik, eltűnik a médiaérdeklődés a vírus és a virológus iránt. És ez így lesz jó.


