
„Az Isten tudja, mit akar velem.
Ô vezet és Ô fogja kezem.
Hang vagyok, belôlem Ô beszél.
Dal vagyok, belôlem Ô zenél.
Szem vagyok, szemembôl Ô nevet.
Szív vagyok, szívemmel Ô szeret.
Láb vagyok, hová küld ott vagyok.
S maradok, ha egyszer otthagyott.
Kéz vagyok, kezemmel Ô akar:
Így lettem én: nyílt, hû és konok 

magyar!”
Alföldi Géza
Alföldi Géza versének minden sora 

egy nem mindennapi Ember (nagy E-
vel írva) életére, cselekedeteire van 
költve. Egy Emberére, professzor 
Papp Lajoséra, akinek cselekedeteit 
nem lehet normál mércével mérni. 
Könnyû társaságban hangoskodni, 
mellet verni, de kiállni, felelôsséget 
vállalni cselekedeteinkért azt már 
nem. Professzor Papp Lajos az az 
Ember, aki egész élete során ezt teszi. 
Dr Kalotay Eszternek, aki páciense 
volt, köszönhetem, hogy telefonon ke-
resztül fogadott és elbeszélgethettem 
vele. Mielôtt erre rátérnék kérem ol-
vassák el Prof. Papp Lajos nyílt leve-
lét.  
„Prof. Papp Lajos nyílt levele a 

Magyar Nemzethez
A Teremtô kegyelmébôl betöltöttem 

a hatvanadik életévemet. Esendô bû-
nösként, sok hibával megélt életem 
minden tettét vállalom! Köszönöm 
Önöknek, a Magyar Népnek, hogy ta-
níttattak, ezért ez idáig és életem 
visszalévô részében is adósuk mara-
dok. Rendkívüli döntést hoztam az 
elmúlt napokban. Lemondok igazgatói 
pozíciomrôl, egyetemi tanári, gyógyí-
tó, kutató, oktatói tevékenységemrôl 
és múlhatatlan szerelmemrôl ––– a 
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Bagin Lívia

„Amit megtehetsz tedd meg, 
a többit bízd a Jóistenre!”

szívsebészetrôl. Teszem ezt azért, 
mert a továbbiakban nem vállalok 
cinkosságot a Magyar Emberek el-
pusztításában. Nem leszek társtettes 
a Magyar Genocídiumban. Magam is 
gyilkos vagyok! Többszörös gyilkos. 
Tömeggyilkos! Több ezer mûtétet vé-
geztem, melyek során 48 beteg halá-
lát okoztam. Tizenegy beteg meghalt, 
mert az ígért mûtétet nem tudtam 
elvégezni. tizenhét éve egyetemi ta-
nár, klinikaigazgató vagyok, ezért a 
Haynal Imre Egészségtudományi 
Egyetem Szív --- és Érsebészeti 
Klinikáján, a Zala Megyei Kórház és 
a Pécsi Tudományegyetem Szívgyó-
gyászati Klinikáján elhunyt mintegy 
háromszáz beteg haláláért is felelôs 
vagyok. Nem védekezhetek azzal, 
hogy a halálozási statisztika alap-
ján a világ egyik legalacsonyabb 
halálozásával operáltunk, gyógyí-
tottunk. Nem védekezhetek azzal, 
hogy több mint ezer állat életét áldoz-
tam fel, hogy emberek ne haljanak 
meg. Tudom, hogy minden esetben hi-
báztunk: nem volt meg a kellô tudá-
sunk, nem jól ítéltük meg a lehetôsé-
geinket, a betegek teherbíró képessé-
gét, fáradtak voltunk, és idô elôtt fel-
adtuk a betegért folytatott küzdelmet. 
Röviden, gyarló emberi gyengeség 
okán emberéleteket veszítettünk el. 
De: soha sem én, sem az általam irá-
nyított orvosok nem tagadták meg a 
hozzájuk fordulóknak a segítségnyúj-
tást. Betegnek a betegségrôl, az el-
hunytak haláláról mindig mindenki-
nek igazat mondtam. Nem tettem kü-
lönbséget ember és ember között 
semmilyen okból. Nem árultam a 
gyógyítás lehetôségét. A legszegé-
nyebb is megkapta azt, amit a leggaz-
dagabb. Hálapénzt sokan nem adtak 
sokaktó nem fogadtam el. A betegek-
tôl kapott hálapénz egy részét munka-
társaimnak adtam, döntô részét a be-
tegeknek visszaadtam, mert több 

mint ezer elôadást tartottam, több 
mint ötszázezer kilométert utazva, a 
Kárpát--Haza minden területét be-
járva, elôadásért díjat útiköltséget 
nem fogadtam el. A magamnak mag-
tartott hálapénz után a mindenkori 
törvények szerint adóztam! Igazgató-
ként soha nem hazudtam beosztotta-
imnak, mindenkor az alapvetô erköl-
csi törvények és a mindenkori állami 
törvények betartását kértem, és ma-
gam igyekeztem a törvények betartá-
sában példát mutatni. Életem során 
korrupciós pénzt el nem fogadtam, 
semmiféle korrupcióban részt nem 
vállaltam. Visszalévô életemben gyó-
gyító emberként csak szolgálni kívá-
nom Nemzetem minden polgárát. So-
ha, senkitôl nem fogok elhatárolódni, 
a lelkiismeret és a Krisztusi szeretet 
törvényeinek akarok megfelelni. Ké-
rek minden magyar Nemzethez 
tartozót, hogy hozzunk áldozatot 
Nemzetünkért! Ne fogadjuk el a 
hazugságot! Ne öljük meg magza-
tainkat! Mondjunk nemet a Go-
nosznak! Bocsássák meg bûneimet, 
fogadják el sokak számára érthe-
tetlen döntésemet.  ...és az igazság 
felszabadít!”

Mikor elolvastam prof. Papp fennt 
leírt nyilatkozatát és láttam a róla 
készített képet, melyrôl egy igaz ma-
gyar szittya tekintett rám, --- értel-
met, bûszkeséget, legyôzhetetlenséget 
sugározva ---, felkeltette érdeklôdése-
met, mint egy olyan valaki, aki elôtt 
nincs gát, nem ismer megalkuvást, 
akinek csak Isten és az igazság pa-
rancsol. Beszélgetésünk rövid ideje 
alatt egy készséges, mondanivalóját 
szívesen megosztó, kedves embert 
ismertem meg.

Megkérdezhetem Önt, hogy milyen 
családból származik? Szülei is nagy-
szerû emberek kellett, hogy legyenek, 
akik ilyen rendkívûli embert nemzet-
tek mint Ön.

Édesapám mezôgazdász volt. Egy 
Dél-Baranyai településen (Pécstôl 8 
km-re) Aranyosgadányon éltek. Egy 
barátom jóvoltából tudom, hogy csa-
ládunk több évszázada él ott. A család 
ôsi paraszti erkölcsöket, tisztességet, 
becsületet hordoz magában, ---- me-
lyet én és két testvérem László 
(1946) biológus, MTA rendes tagja, 
Gábor (1954) sebész, traumatológus, 
ortopéd szakorvos, fôorvos. ----, mely 
szerint élünk és nagyon bûszkék va-
gyunk rá.

Mikor született Ön? Hogyan történt, 
hogy az egyetemi felvétel elôtt, Ön a 
Mecseki Ércbányákban föld alatti 
csillésként dolgozott, majd mûtôsse-
géd lett és elvítték katonának?

1948 március 21-én Virágvasárnap-
ján születtem Aranyosgadányon. Hi-
szem, hogy ez a tény egy jó ómen, 
mely megszabta egész életemet. Az 
igazságot nem hagytam megbecste-
leníteni, a Krisztusi szeretet szolgála-
tába állítottam életemet. Kizártak az 
ország összes egyetemérôl, mert 
1966-ot látva nem mentem ki felelni, 
mindig lázadoztam az igazságtalanság 
és becstelenség ellen. Nem várom, 
hogy elnézést kérjenek. Elvittek kato-
nának büntetésbôl, mégis két év elôtt 
leszereltem és felvételi vizsga nélkül 
bekerültem az egyetemre, tanulmányi 
eredményem magas szintje miatt.

Miért a szívsebészetre specializálta 
magát?

Egyetemen döntöttem el, nem volt 
Pécsett szívsebészet 76-ban a sors 
mutatott utat ô kínálta a lehetôséget 
és én éltem vele.

94-ben a hatalom eltávolította igaz-
gatói székébôl, miért?

Lelepleztem a legfelsôbb körökben 
történô korrupciót, amit bizonyítot-
tam is. Az igazságért küzdöttem, a 
családom minden tagját meghurcol-
ták. 1994-ben feleségem (Varga Zsu-
zsanna nyug. orr-fül- gégész, audioló-
gus) elhagyta Magyarországot gyer-
mekeinkkel (lánya: Katalin 1979., 
környezetvédô mérnök, fia Lajos 
1975, dipl. szociális munkás) együtt 
Amerikába akartak emigrálni, de a 
hatalom, akik bûneit lelepleztem elér-
ték, hogy kitoloncolják ôket. 10 éves 
letelepedésük volt. Feleségem és fi-
am visszajöttek. Lányomat egy bará-
tunk örökbe fogadta, így telepedhetett 
le.

Hogyan jutott el addig a gondolatig, 
hogy feladja a szívsebészetet és visz-
szavonuljon. Mi volt az a kiváltó ok, 
hogy sajátmaga fölôtt bíráskodjon és 
a magyar nép elnézését kérje? Ez 
olyan cselekedet volt, mely az orvosi 
történelemben, most történt meg 
elôször és más területen is.

Létre hoztam Közép--Európban léte-
zô legjobban felszerelt szívsebészetét 
az 1991-es években. Az egyetem gaz-
dasági-fôigazgatója drasztikus csök-
kentéseket vezetett be, kiváló szak-
embereket akart eltávolítani. Én nem 
voltam hajlandó ezektôl az értékes 
munkatársaktól megvállni. Végig 
ilyenekkel kellett küszködni. Úgy 
döntöttem, hogy ami az egészségügy-
ben történik az sem erkölcsileg, sem 
szakmailag nem vállalható. Az orvos-
tudomány szentségét megsértették, 
nem tudtam hagyni. Munkatársaim, 
akik külföldre mentek örömmel fo-
gadták ôket és nagy pénzeket kaptak, 
mert olyan nagyszerû orvosok voltak. 
Ezt a gazdasági-fôigazgatót, 1.5 mil-
liárd Forint elsikkasztásával vádolják 
és egy éve ül.

2007-ben Zétényi Zsolttal megala-
pította a Kárpát-Haza Nemzetôrséget, 

mûködik még és mi a célja?
Nem mûködik. 2006 október 26-án a 

magyar Nemzetet újra megalázták. 
Az összegyûlt tömeget szétverték. Én 
a tömeget kérleltem, hogy nyugalom-
ban zajlodjon le. A hatalom cinizmusa 
vert engem is 9 évvel elôtte. Én most 
bizonyítottam, hogy békét akartam. 
Krisztusi szeretettel érjük el célun-
kat. Ezért jött létre ez a nemzetôrség, 
mely gyakorlatilag megszünt.

Jelenleg hogyan él, milyen tevékeny-
séget folytat?

Évente 150-200 elôadást tartok. Az 
emberek szellemét, testét, lelkét 
próbálom gyógyítani, ez a három 
fogalom az, ami az embert ember-
ré teszi. Azonkívül rendelômben is 
fogadom az arra rászorulókat.

Szabad idejében milyen sportot ûz?
Minden idômet, energiámat az em-

berek gyógyítására költöm, életem-
bôl, ami még megadatik. A hobbym a 
munka a hívatásom.

Milyen nyelveket beszél Ön?
Angolul megtanultam. Tudományos 

elôadásokat tartottam Moszkvától, 
Rómáig, és Amerikában is a Harvard 
Egyetemen. Azonban egyetlen szerel-
mem a magyar nyelv, melyhez nincs 
a világon hozzáfogható.

Itt szeretném megjegyezni, hogy 
prof. Papp nyilván az orosz nyelvet is 
jól beszéli és a latint is.

Ismerte Ön Badinyi Jós Ferenc 
tudós írót, mi a véleménye róla?

Egy fantasztikus magyar tudós volt, 
így a legnagyobbak között tartom szá-
mon! Azonban természetesen, min-
denben nem értek vele egyet.

Professzor úr, szívátültetésekkel is 
foglalkozott?

Elvi okokból soha, ez az én orvosi 
etikámban van. Más ember eleste 
árán segítsek bárkin is.

Mi az Ön életének mottója?
Nagyon egyszerû: Konfuciusz mond-

ta: „Amit megtehetsz tedd meg a 
többit bízd a Jóistenre!”

Itt még idézném Prof. Papp Lajos 
nyílatkozatát, mint orvos: „Életem 
szolgálat. Szolgálni az embert, szol-
gálni a beteget. Teremtôtôl kapott 
hittel, krisztusi szeretet jegyében 
gyógyítani. Több évtizedes kutatói 
és klinikai tapasztalataimat, tudá-
somat kívánom ötvözni a holiaszti-
kus gondolkodással és az elfelejtett 
évezredes népi bölcsességekkel. 
Szívet-lelket-testet. Az EGY-ete-
mes embert.”

Prof. Papp Lajos kilenc könyvet írt.
Tudományps munkáinak se szeri se 

száma. A szívsebészet terén elért 
sikereit, újításait más nemzetek is 
átvették. Rengeteg kitüntetés tulajdo-
nosa. 1996-ban az év nemzetközi 
embere. (Oxford)
Professzor Papp Lajos köszönet a 

beszélgetésért, melyet velem folyta-
tott. Boldog születésnapot és még 
sokáig gyógyítsa magyar testvére-
inket.

Kettôs ünnep
Bitó György és Erzsébet életük kettôs mér-

földkôvét ünneplik. Április 2-án Györgyöt 80. 
születésnapja alkalmából köszöntjük, mig ugyan-
ezen a napon kettôjük 60. házassági évfordulóját 
ünnepeljük. 
Gyuri és Erzsi egy ejtôernyôs klubban ismer-

kedtek meg Magyarországon és kapcsolatuk sok-
kal több volt mint egyszerû csapat-társak, amit 
1955-ben, a szegedi Fogadalmi Katedrálisban 
örök esküvel pecsételtek meg.

1960 decemberében érkeztek Melbourneben há-
rom kiskorú gyermekkel: Gyuri, Feri és Erzsi. 
A nyelvtudás hiánya megnehezítette életüket, de 

rövid idô elteltével leküzdötték az elsô aka-
dályokat. György három évig egy Diary Farmon 
dolgozott, ami elinditotta pozitiv életstilusukat, 
beleértve három gyermeküknek biztosított jó is-
koláztatást is.
György és Erzsébet keményen és szorgalmasan 

dolgozott a családért és ma már együtt élvezik az 
idôs kor szépségeit.

Mum és Dad szeretettel gratulál nektek három 
gyermeketek, George, Frank és Elizabeth vala-
mint menyeitek és három unokátok.


