
A „másik" Forbáth 

Az egyiket, Forbáth Imre orvosköltőt (1898— 
1967) a nemrég elhunyt Kenéz János ismertette avatott 
tollal a Horus hasábjain (1). Csanda Sándor, a Come-
nius Egyetem tanára pedig a szlovenszkói magyar iro
dalom első nemzedékének lírikusai között méltatja (2). 
Hídépítő szerepe ma is példamutató a két szomszédos 
kultúra között. 

Névrokonáról, Forbáth Sándorról hasonló aligha 
mondható el, jóllehet orvosnak jelentősebb volt és lí
rikusnak sem haloványabb. Oka minden bizonnyal, 
hogy a barna barbárság elől Angliába emigrált, ami 
sokáig nem volt jó ajánlólevél. Ma, amikor a magyar 
irodalomtörténet (népszerűbb nevén a „spenót") a ha
tárainkon túli magyar szépirodalmat már sine ira et 
studio tárgyalja (3), megpróbáljuk összegezni eddigi is
mereteinket arról a másik Forbáth orvosköltőről, aki 
az első világháború után lapot alapított (4), szerológiai 
szakkönyv szerzője (5), egyik verseskötetéhez Babits 
Mihály írt előszót (6), a másikat Illyés Gyula kritikusan 
méltatta a Nyugatban (7), aki Thomas Mann-i ihletés
sel intette egy angol nyelvű könyvben az örvénybe ke
rülő Európát (8), s akiről a Magyar Életrajzi Lexikon 
pótkötete megfeledkezni látszott (9). Noha akkor már 
felül a kilenevenen, aligha volt az élők sorában. Talán 
e cikk alapján valaki tudósít további sorsáról, melyet 
levelezés útján eddig megtudni nem sikerült. 

Forbáth Sándor 1890-ben született Székesfehér
várott. Eredeti neve nincs feltüntetve (10), a -th vég
ződésű változatot szépirodalmi művein használta. Az 
első világháború kitörésekor a budapesti orvosi egye
temen szerzett orvosi oklevelet. Medikus korában két
ségtelenül a szérumterápia mutatta a leglátványosabb 
eredményeket, a jövő felé pedig Ehrlieh oldalláncelmé
lete, valamint arzenobenzolos kísérletsorozata jelezte 
az irányt (11). Laboratóriumban dolgozni akkor mást 
jelentett, mint manapság. Azonos feltételek mellett leg
feljebb csak nagyságrendi eltérésekről lehetett szó. 
Ehrlieh bűvöletében választotta fiatal orvosunk a mik
roszkópot, így került Forbáth Sándor az Irsay Artúr 
igazgatása alatt működő Űj Szent János Kórház-cso
port laboratóriumának élére. A háborús körzetfelosztás 
szerint ide tartoztak a főváros jobbparti intézetei (12). 
Költői lelkű ifjú doktorunk már 1916-ban meglepő 
szakmunkával lépett a nyilvánosság elé. Neves berlini 
és bécsi kiadónál egy német nyelvű „Immunitátslehre" 
jelent meg (13). dr. Alexander Forbáth tollából. „A vé
dőoltások, serum- és vaccina-therapia népszerűsítése 
az orvosok között a mai járványok által veszélyeztetett 
időben elengedhetetlen követelmény" — olvashatjuk a 
bevezetőben. 

Deutsch Ernő az Orvosi Hetilapban (11) így össze
gezte rövid recenzióját: „A mű első fejezetében Ehrlieh 
oldallánczelméletével ismerkedünk meg, a második fe
jezetben a könyv tárgyára vonatkozó fogalmak vannak 

csoportosítva abc-sorrendben, a következő fejezetben 
az oltóanyag sterilitását, a műszerek sterilezését s az 
oltási felület fertőtlenítését ismerteti a szerző, az utolsó 
fejezet az egyes járványok sajátlagos prophylaxisának 
és therapiájának van szentelve. A nagy szaktudással 
megírt könyv magyar nyelven is meg fog jelenni." Ügy 
is történt. Még ugyanazon esztendőben elhagyta a 
nyomdát Budapesten: A serológia alapvonalai és a védő-
és gyógy oltások, amely szerzőjét egyszeriben e szakte
rület tekintélyei közé emelte. 

Közben behatóan foglalkozott a pozitív, de nem 
specifikus eredetű Wassermann-reakciókkal. Az Orvosi 
Hetilap 1916. évi kötetében két helminthiasisban szen
vedő esetet közölt, amikor a Taenia solium elhajtása 
után negatívvá váltak a komplementkötési kísérle
tek (11). Szaklapunk következő évfolyamában jelent 
meg a „Tizenkét hónapi statisztikám 813 Wassermann-
reactióról" című közleménye. Az eredmény: a lues pri-
maer stádiumában 56—62%, secundaer esetekben 
89—90%, tertiater stádiumban 88—95% volt Wasser-
mann-pozitív. Vagyis átlag 10%-kal magasabbat talált, 
mint az eddigi közleményekben. A különbség talán nem 
szignifikáns, de Forbáth doktor szerológiai szakértelme 
igen. Sokat foglalkozott a hastífusz-immunitás aktuális 
kérdésével. Többször hivatkozik prof. Korányi Sándor
nak az 1915 januárjában elhangzott bacterio-therápiás 
referátumára, melyet a nagy tudós a Budapesti Kir. 
Orvosegyesület ülésén ismertetett (1), s főleg a fronton 
nyert széles körű gyakorlati alkalmazást. Az Orvosi 
Hetilap Germán Tibor szakelőadása mellett Forbáth 
Sándor „kritikai" megjegyzéseit tartotta közlésre érde
mesnek (14). 

Eddig a szolid és specializálódott szakemberrel 
foglalkoztunk, pedig már medikus korában kacérko
dott a költészettel. A Nagy Ihlető (mint annyi kortárs
nál): Ady! Már húszesztendős korában verse jelent meg 
a Nyugatban (15). 

A címe: így lesz jó 
„A napsugár jót tesz neked, 
Eredj a napra, melegedj, 
Hűvös van itt. 

S neked menned kell fény után, 
Hogy ne légy oly halovány 
És szomorú.. ." 

A „tengerpart, alkony, kis hotel-szoba" hangula
tát idézi, korántsem rikító reminiszcenciákkal. 

Ha hozzászámítjuk, hogy költeménye az 1910-es 
Nyugatban egy Szomory Dezsőről szóló remek Osáth 
Géza-recenzió, valamint a folytatásokban közölt Sár
arany (Móricz Zsigmond) között jelent meg, továbbá 
ezt a számot egy Ady-versciklus zárja, elképzelhető a 
medikus-költő öröme a jövendő óriások társaságában. 



Az első önálló kötete 1913-ban jelent meg, címe: 
Az asszonyok parkja. Ady hatása változatlan (nő-
centrikusság), így eléggé visszhang nélkül maradt. Ám 
a világháború is kicsihol belőle egy-egy szép verset, 
ilyen a Mese a halott katonáról (6): 

„— Hűvös volt az őszi alkony. 
Poszton állt a Dnyeszter-parton 
S golyó érte szive táján. 
Arca kő lett, — teste márvány 
. . . Szeme néz a messzeségbe 
Elmerülten, mintha é lne . . . " 

Minden során észlelhető, az aktív politikától min
dig tisztes távolban maradt. Nem akart sem hős, sem 
áldozat lenni. Ezért hagyta érintetlen a forradalom 
szele, s vándorolt ki Gömbös hatalomra jutása után. 

De tartsunk sorrendet! A vesztes háború után 
1920-ban megindította a Magyar Orvos című „kétheti" 
lapot, amelynek megnyitó számában (4) már kezd a 
társadalmi kérdések iránt érdeklődni. „A magyar orvos 
legöregebb hibái közé tartozott, hogy a politikával 
csaknem semmit, gazdasági érdekeivel is igen keveset 
törődött . . . pedig tudta, hogy ez külföldön másként 
van. Clemenceau, a nagy világdiktátor, egyszerű falusi 
orvos volt" (4). A méltánytalan trianoni határki jelölés 
ellen a budapesti orvosi kar, élén Tauffer Vilmossal és 
Korányi Sándorral, beadványban tiltakozott (16). Ezt 
tükrözi a Magyar Orvos szerkesztőségi beköszöntője. 
A szerkesztőség nevében Forbáth Sándor mellett Inselt 
Arnold, Eottmann Elemér, Sági Lajos és Stricker Mór 
doktorok. Az Orvosi Hetilap 1917-es évfolyama szerint 
Forbáth Sándor, a „Budapest székesfőváros dunajobb
parti közkórházainak központi laboratórium vezető
je", ám ezt módosítani látszik a Herczel Manó profesz-
szorra emlékező költői lelkületű tárcája alatt: „E sorok 
írója a háborús években Herczel tanár sanatóriumában 
a bakteriológiai vizsgálatokat végezte és ezen a réven 
jutott vele közelebbi érintkezésbe". Vagyis: két helyen 
dolgozott, a jobb parti központi laboratórium élén, 
valamint Herczel tanár szanatóriumában. A kitűnő 
sebészről aligha írt valaki szebben. íme ízelítőül: 
„a szíve költőé, a lelke gyermeké, a keze művészé, 
az esze bölcsé, jelleme férfié volt" (4). Elbúcsúztatták 
Bókay Árpádot és Berend Miklóst. E lapból tudjuk meg, 
hogy Korányi Sándort a nagy francia belgyógyászat 
egyik fejezetének megírására kérték fel. El is készült, 
azonban a francia politika soviniszta hisztériája nem 
engedte annak megjelenését. 

A Magyar Orvos sajnos csak rövid ideig bizonyult 
megjelenésre képesnek. Majd 1922-ben ismét a költőé 
a szó, megjelent a Játékhajó című kötete, Babits Mihály 
előszavával. Forbáth Sándor hát nem szorulna bemu-
tatára: én mégis úgy érzem, meg kell írnom ezt a pár 
sort a könyve elé. Mert én is biztattam őt — ezt a sze
rény és kételkedő embert —: gyűjtse elé gyöngyeit a 
fiókból, s fűzze eggyé, hogy másoknak is kedve teljen 
bennük" (6). így az Ady utáni költőfejedelem. E kötet
ből már eltűnt a mágikus hatás, inkább kosztolányis 
könnyedség és szépernős szomorúság jellemzi a míves 
poémákat. Majd követte A hold árnyéka (1923); a Vi
déki örökség (1925), aztán 1929-ben A fekete virág és más 
elbeszélések, végül ugyanazon esztendőben a Cselló 
című kötet, amelyről Illyés írt mértéktartó elismeréssel. 
Rezonáns költészetnek tartja, de költői mivoltában 
egyáltalán nem másodrendű. 
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Közben a szűkebb szakma számára megírta A gya
korlati therápia kompendiuma (1920), valamint Tovább
képző előadások az orvosgyakorlatból (1923 és 1926) című 
műveit. 

A harmincas évek elején aztán a sötéten gyülemlő 
politikai felhők elől Albionba menekült. Ott jelentette 
meg a vezető politikusok és publicisták írásait tartal
mazó Europe in to the Abyss című figyelmeztető gyűjte
ményt, amely aligha tartozott a napi politikát csináló 
potentátok kedvenc olvasmányai közé. Amikor még a 
Nobel-díjas Thomas Mann intésére sem figyeltek az ille
tékesek. 

Többet nem sikerült megtudni kinti életéről. S a 
valószínűleg már bekövetkezett haláláról sem. De itt
honi munkássága is elegendő, hogy ne maradjon ki név
rokona mellől. Szerencsére a Magyar Irodalmi Lexi
kon (17) számontartja, utólag kiegészíteni pedig közös 
kötelességünk. 
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