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Az Egészségügyi Minisztérium, az Egészségügyi
Dolgozók Szakszervezete, a Magyar Szocialista
Munkáspárt XI. kerületi bizottsága nevében búcsú
zom Simonovits István elvtárstól, a kommunista
orvostól, aki egész életét az emberi haladásnak, a
kommunista mozgalomnak, a magyar egészségügy
nek szentelte.
Sok címet, rangot ért el életében; akadémikus,
egyetemi tanár, volt magas állami funkcióban, még
is a legbüszkébb arra volt, hogy több mint 5 évti
zeden át a párt aktív tagjaként dolgozott, küzdött,
s mint orvos — hűen esküjéhez —, az emberekért
harcolt. Életútja példásan mutatja, hogyan lehet a
mozgalmat és a szakmai tevékenységet egybekap
csolni.
A végső búcsúzáson részt vevők sohasem csu
pán azok, akik a ravatalt, a sírt körülveszik. Minden
emberi élet ennél szélesebb nyomot hagy maga után,
különösen azoké, akiknek megadatott, akik kiérde
melték, hogy munkájukat széles nyilvánosság előtt
végezzék.
Nagy idők tanúja és cselekvő résztvevője ment
el közülünk. Egy olyan generáció kiemelkedő kép
viselője, aki századunk történelmet formáló évtize
deit, sorsfordító eseményeit nemcsak tudatosan és
kritikusan követhette és élhette meg, hanem annak
alakításában is részt vehetett.
Akik életútját ismerik, azokban felvetődik, hon
nan merített életreszóló erőt a sok küzdelemhez, a
megújuló feladatokhoz?
Falusi orvos fiaként született, ismerte a magyar

valóságot. Egyetemi évei már a diákok között is
bontakozó haladó mozgalom élvonalában teltek el.
1932-ben, amikor a budapesti Pázmány Péter Tudo
mányegyetem orvosi karán diplomáját megkapta,
fiatalon, ebben az évben tagja lett az illegális Ma
gyar Kommunista Pártnak, és azóta is töretlen hű
séggel szolgálta haláláig a szocializmus építésének
ügyét. Medikus évei alatt mély hatással volt rá,
elkötelezettségét elmélyítette a diákmozgalom, an
nak olyan eseményei, mint az Eötvös kollégisták
baloldali mozgalmának leleplezése, mely megdöb
bentette az uralkodó osztályt, hiszen abba az intéz
ménybe a diákok legjobbjait juttatták csak be, és
nem értették, hogy éppen ezért közülük kerültek ki
a kommunista diákmozgalom vezetői.
A mozgalom az orvoskaron tovább folytatódott,
és Simonovits elvtárs akkor inkább csak gyanúsított
volt, s nem vádlott, visszakerülhetett a Biokémiai In
tézetbe, ahol folytathatta nemcsak kutatómunkáját,
hanem pártmunkáját is. Nagy szerepe volt az orvos
karon működő kommunisták illegális munkájának
összefogásában, és amikor felhívták a figyelmét
a mozgalom vezetői, hogy az orvosi munka mennyi
re alkalmas a legális és illegális munka összefogá
sára, a Vörös Segély orvosa lett. így ír erről a kor
ról: .,Ma sem tudom, hogy a pártból kik irányítot
ták hozzám a betegeket. Számuk állandóan nőtt, s
nemcsak az illegalitásban élő elvtársak és hozzátar
tozóik kerestek fel. Lassan szokássá lett, hogy a kü
lönböző börtönökből szabaduló elvtársak első útja
hozzám vezetett. Az elvtársak és családtagjaik jó
egészségügyi ellátásához szükség volt arra, hogy mi
nél több orvos dolgozzon együtt. A harmincas évek
második felére már egész orvoshálózatot építettünk
ki.”
Nem csökkent a bátorsága akkor sem, amikor
a párt utasítására a Szociáldemokrata Pártban vé
gezte tovább munkáját, hogy legális keretet te
remtsenek ne csak az orvoscsoport működéséhez,
hanem a munkásegység, a népfrontmozgalom kiala
kításához. Orvosi táskáját soha nem tette le, még
abban az időben sem, amikor a német megszállás,
a nyilasuralom közvetlenül veszélyeztette életét.
Munkájában döntő változást a felszabadulás
hozott. Az orvoscsoportban az illegalitás idején el
hangzott sok előadása, éles vitái nagyon hasznosak
voltak. Sokak előtt nem voltak ismeretlenek ekkor
már a szocialista egészségügy legfőbb alapelvei, és
ez nagymértékben elősegítette, hogy meg lehetett
kezdeni egy szocialista irányba induló egészségügy
kiépítését. Ebben vezető szerepet vállalt. Tanácsköztársaságunk tapasztalatainak figyelembevétele,
a magyar orvostudomány nagyjaihoz, a magyar
szellemi hagyományokhoz való hűség, élete, mun
kája meghatározó elvei közé tartozott a továbbiak
ban is.
Volt szakszervezeti titkár az orvosok között,
minisztériumi vezető; miniszterhelyettes, majd a
miniszter első helyettese. Eközben azonban soha
nem hagyta abba az aktív politikai munkát, s a gyó
gyító munkát úgy végezte, hogy nem egy-egy be
teget gyógyított, hanem irányított, hogy százezrek
ellátása javuljon.
E munkájának ars poeticáját egyik könyve elő-
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szavában így fogalmazta meg: „Örök kérdése min
den egészségügyi szervezőnek, hogyan lehet az or
vostudomány eredményeit leggyorsabban, leghaté
konyabban átvinni a gyakorlatba.”
Ennek eredménye például, hogy annak idején
a védőoltások feltételeinek megteremtésével időben
állíthatta meg a magyar egészségügy, az anyák és
az egész társadalom őrjítő nyugtalanságát okozó
gyermekbénulási járványt.
E szemléletmód hatotta át oktató-nevelő mun
káját is. Sok orvosnemzedék tanul könyvéből, hall
gatta előadásait, amelyben hirdette: „A fő célkitű
zés, hogy a technikai forradalom adta új lehetősé
gek, az automatizálás adta információáradat köze
pette az orvos és a beteg kapcsolata javuljon, az
egészségügyi ellátás humánus jellege erősödjön.”
Érdeklődési körében és munkájában mindig ki
emelkedő helyen szerepelt az orvosképzés. Köztu
dott, hogy ez világprobléma még ma is, és azokban
az országokban is, ahol nagy hagyományai vannak.
A nehézségeket többnyire azzal magyarázzák, hogy
a tudomány ismeretanyaga megnőtt.
Simonovits elvtárs azonban az orvosképzés tár
sadalmi vonatkozásainak problémáit helyezte elő
térbe, mindig hangsúlyozta, hogy egészségügyi ellá
tásunk jövője nagymértékben függ az orvosok tu
dásszintjétől, és ezért a lehetőségeken belül mindig
kiemelt fontosságot tulajdonított az oktatás szemé
lyi és dologi ellátottságának fejlesztésére.
Jól látta azt is, hogy az egészségügy érdeke és a
szociális körülmények azt kívánják, hogy minél
színvonalasabb általános képzettségű orvos hagyja
el az egyetemet. Ugyanakkor a hallgatók tudatába
a kutatás, a magas fokú specializációk iránti érdek
lődés épül be az egyetemi évek alatt. Ezért helyezte
mindig előtérbe a beteggel és a betegséggel való
érintkezés súlyát. Ezért fordított nagy gondot élete
végéig az „Orvosképzés” című folyóirat szerkeszté
sére, melyet 15 évi hallgatás után újraindított, hogy
a hiányokat pótolja. így ír akkor a lap legfontosabb
célkitűzéséről: „Az orvostudomány rohamos fejlő
désével együttjáró specializálódás korában az Or
vosképzés segíteni akar minden orvosnak, hogy
munkája közben ne csak a beteg szervet, hanem az
egész embert lássa. Az egész embert, nemcsak mint
biológiai egységet, hanem mint társadalmi lényt
is . . . — akinek egészségi helyzete szorosan össze
függ életkörülményeivel, társadalmi helyzetével.”
0 tűzte ki a célt, hogy „az Orvosképzés az orvostu
domány egy-egy ágának újabb és leszűrt eredmé
nyeit tartalmazza magas színvonalon, de ugyanak
kor úgy, hogy minden orvoshoz, a gyakorló orvos
hoz, a szakorvoshoz, klinikushoz és az elméleti or
voshoz is szóljon”.
Az orvosképzés mellett nagy gondot fordított
mindig az ápolónőképzésre. A tanfolyamos képzés
ből a szakiskolákra való áttérés, ma már kevesen
tudják nagymértékben az 0 nevéhez fűződik. Ezt
a munkát is úgy végezte, hogy mindig háttérben
maradt, háttérből segített, ha kellett, kritizált.
Egészségügyünk újjáépítésében fő célkitűzése,
hogy a korszerű egészségügyi ellátást népünk egé
sze számára hozzáférhetővé tegye. Ehhez haladó
hagyományainkra, legkiválóbb orvosainkra, a szocialista egészségügy alapelveire támaszkodva vita

előadásokat tart, tanulmányokat ír egészségügyünk
újjáépítése egészére, s annak egyes szakterületeire
vonatkozóan.
Már 1948-tól megkezdi az országos intézetek
kiépítését. Lerakja az Orvostovábbképző Intézet
szervezeti alapjait. Megszervezi a klinikák és kórhá
zak országos könyvtári hálózatát. A tudományos ku
tatás hatékony támogatására, nagy műszerek be
szerzésére jelentős központi keret létesítését éri el.
Az anya- és csecsemővédelem korszerűsítése, a gyó
gyító-megelőző ellátásban és a higiénia területén a
munkások egészségügyi ellátásának javítása, e terü
leten a történelmi igazságtalanság megszüntetése
nemcsak szakmai, hanem politikai feladatát képezte.
Simonovits Istvánra jellemző volt, hogy a leg
kisebb ügy is, amely emberek életkörülményeit,
egészségét érintette, vagy az egészségügyi szervezet
működésével voltak kapcsolatban, fontos ügy volt.
Mindig volt ideje arra, hogy a legkisebb beosztású
munkatársát is meghallgassa. A vele való találko
zásnál nemcsak szakmai tapasztalatait adta át, ha
nem politikai meggyőződését, a társadalom iránti
elkötelezettségét is.
Nagyobb, nehezebb problémák tárgyalásakor
jellegzetes mozdulata volt, hogy homlokát tenyerébe
hajtva, rövidebb-hosszabb időn át hallgatott. Ilyen
kor a kérdés helyes megoldásán gondolkodott, vagy
éppen időt akart nyerni ahhoz, hogy véleményét
indulatoktól mentesen, az embert nem bántva,
fogalmazza meg, akkor is, ha oka lett volna a ki
törésre.
Sok embert indított el szervező és tudományos
pályán, s amit ránk hagyott, egész életre szóló útravaló.
Mindenütt megnyilvánult iránta a tisztelet, a
megbecsülés, amit államunk inkább csak kifejezett,
mintsem tetézett számos szakmai és közéleti elisme
réssel, köztük az Állami Díjjal.
Méltán állíthatjuk, hogy Simonovits István elv
társunk és barátunk teljes életművet hagyott maga
után. Olyan példát, amelyet a magyar orvostársa
dalom valamennyi generációja követhet, tovább
folytathat.
Régi harcostársai, akik most itt állnak ravatalá
nál, akik önmaguk életével együtt élték az övét —
és részesei voltak annak —, közvetlen ismerői és ta
núi szép és küzdelmes pályájának. De sokan vannak
fiatalabb generációbeliek, akik csak tudnak a múlt
járól; maradjon legfőbb emlékül számukra, hogyan
válhat valakiben szerves egységgé a mozgalom és az
egészségügy szolgálata.
Az egészségügyi dolgozók nevében személyes
fájdalommal veszek búcsút Simonovits Istvántól.
Súlyosbítja, de enyhíti is a gyászt, ha ennyire
gazdag, tartalmas, másokért élt életnek szakad vége.
Egy olyan életnek, mely mindig arra törekedett,
hogy hogyan lehet többet adni az emberi közösség
nek, hogyan lehet egészségessé, gazdaggá és széppé
avatni az egyéni létet, a nép életét.
Akkor búcsúzunk méltón Simonovits elvtárstól,
ha azt ígérjük, hogy népünk egészsége érdekében
munkáját folytatjuk.
Medve Lószíó ^

