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Kedves Edina! 

 

Szomorúan és fájó szívvel vettük a hírt, hogy Csaba, az ember, a nephrologus kolléga, a barát itt hagyott 

bennünket.  

 

Minden elmúlás fájdalmas, de - ha újra és újra érezzük kínzó hiányát, gondoljunk arra, hogy csak az az 

érték, ami űrt hagy. A gyász nem csak szomorú, de egyben felemelő is, ha van mit gyászolnunk, ha van 

mit hiányolnunk, mert akkor van értéke az életnek és ez erőt ad a legnehezebbhez is!  

Tisztában vagyunk azzal, amit Weöres Sándor mond: 

              „Mind elmegyünk, a ringatózó fák alól mind elmegyünk,  

                a párás ég alatt mind indulunk a pusztaságon át  

                a száraz ég alá,…” 

De tudjuk, mi az itt maradottak, hogy ez nem a vég!  

Mi hisszük és valljuk, hogy mindnyájan az emberiség része vagyunk és feladatot teljesítünk 

mindannyiunkért, a jövőért, és miközben hamuvá és porrá válunk, nyomunk marad és abból új élet fakad; 

ez vigasztaló. 

               „Mert ami egyszer végbement,  

                 azon nem másít semmi rend,  

                 se Isten, se az ördögök:  

                 múlónak látszik és örök.”  

 

Csaba példája felemelő mindnyájunknak; a méltóság, mellyel haladt lefelé az úton, és ahogy élt, mint 

ember, mint orvos, mint barát, mint elkötelezett társ. Emlékét nem csak megőrizzük, de magunk is erőt 

merítünk belőle. 

 

Kedves Edina! Fájdalmában osztozva a Magyar Nephrologiai Társaság valamennyi tagja nevében 

kívánom, hogy Csaba gazdag élete és az együtt töltött közös évek értéke, következménye és üzenete 

nyújtson vigaszt és adjon erőt.  

 

Szeretettel és kézcsókkal,  

 

 

 
Prof. Dr. Rosivall László 


