
HORUS 

Tisztelet Olivecrona emlékének 

1. ábra: Osváth Mária érme 

A magyar szellem fényét humanista irányba polarizáló 
szépirodalom, valamint az egyre magasabb szintet képvi
selő svéd medicina között a harmincas években különleges 
kapcsolatrendszer alakult ki. A Nyugat első nemzedéké
nek három hasonló korú kortárs óriását: Babits Mihályt, 
Kosztolányi Dezsőt és Karinthy Frigyest aránylag fiatalon, 
közel egy időben támadta meg ,,orv betegség" (Babits), a 
rejtélyes kór, s ugyanakkor az északi orvostudomány nagy 
felfutásának ideje ez, amikor az agysebészettől a radioló
giáig (nem véletlenül emeljük ki ezt a kettőt) kerültek élre 
a középskandináv klinikák, a Karolinska Institutet már 
régóta fogalom, a világ virtuális része pedig nemcsak az 
áhított Nobel-díj miatt figyelt Stockholm felé. 

Európában csomósodnak az erővonalak, ám sejteni lehet, 
hogy a szerencsés fekvésű Svédország okos politikájával kívül 
marad majd a viharzónán. Ennek leletősége, a svéd orvosok (és 
vöröskereszt) legendás segítőkészsége, valamint szakmai felké
szültsége, intézeteik felszereltsége inspirálta orvosaink legjobbja
it, hogy illusztris betegeiket, vagy azok leleteit északra irá
nyítsák. 

A sort Kosztolányi nyitotta meg, midőn 1934-ben az itthon 
megoperált ínydaganatával rádiumbesugárzásra utazott Berven 
tanár stockholmi intézetébe (1), majd 1936-ban követte a legjobb 
barát, Karinthy Frigyes, hogy az akkor még csak szűkebb szak
mai berkekben ismert svéd sebész távolítsa el a Bécsben kimuta
tott agydaganatát (2), végül 1938-ban a Babits beteg gégéjéből ki

metszett szövettani metszetet küldték diagnosztikai és 
sugárérzékenységi vizsgálatra, Berven és Forsell professzor hisz-
tológiai laboratóriumába (3). Szerencsénkre, mert Babits és Ka
rinthy esetében legalább a leletek megmaradtak. Nem a svéd me
dicina akkori fejlettségén múlott, hogy többet nem tudtak 
garantálni. 

Az általában elmondottakon kívül külön kellene szól
nunk Karinthy koponyaműtétjéről. Egyrészt mert száz év
vel ezelőtt született az a sebész, aki ezt a bravúros operáci
ót elvégezte, másrészt mert,,átélési erejű" megörökítését 
minden hazai átlagolvasó ismeri a nagy humorista véresen 
komoly könyvéből (4). Olivecrona professzor tehát még 
életében, a saját nevén irodalmi hős lett, ami kevés kiváló
ságnak adatott meg. Orvosnak is elég jelentős volt ahhoz, 
hogy ne csak a literatúra emlékezzen meg róla, a centená
riumtól függetlenül. 

Herbert Axel Olivecrona 1891. július 11-én látta meg a 
napvilágot a balti-tengeri Gotland sziget fővárosában. Vis-
by települése a viking időket idézi kőfalaival és bástyáival. 
Apja jogász volt, szerény jövedelmű közjogi hivatalnok, 
aki nagyon meglepődött, amikor szép szál szőke fia a ma-
turátus után Uppsala ősi universitásán nem jurátus, hanem 
medikus lett. Ám rövidesen vonzotta a Karolinska Institu
tet hírneve, s a kitűnő képességű egyetemistának nem volt 
nehéz oda átkerülni. Külföldi tanulmányútjában előbb az 
első világháború akadályozta, majd amikor elnyerte az or
vosdoktori fokozatot, s az óceánon megszűnt az aknave
szély, áthajózott az Újvilágba. A baltimore-i John Hopkins 
kórházban töltött egy ösztöndíjas évet 1919-ben Walter 
Dandy professzor mellett, aki akkor vezette be a ventricu-
lographiát, s új perspektívákat nyitott az intracraniális se
bészeti beavatkozásokban. Ugyanakkor kezdett kiválni, fő
leg Cushing tevékenysége révén a neurochirurgia az 
általános sebészetből (5). A fiatal svéd oly sokat ígérőn 
asszisztált Dandy professzornak, hogy beajánlást kapott 
tőle Cushing bostoni intézetébe. Svédország pedig akkor 
még nagyon távol állott a mai gazdagságától. Hazajövetele 
után a stockholmi Serafimer Kórházban kapott sebészi ál
lást, ahol általános elképedésre már önállóan és sikeresen 
távolított el inoperábilisnak imponáló agytumorokat. A se
bészeti szakvizsgát 1925-ben tette le, utána rögtön főorvosi 
kinevezést kapott, 1935 és 1960 között pedig a Karolinska 
Intézet idegsebész professzora volt. Munkásságát elsősor
ban a gyakorlati kivitelezés finomítása és pontossága jelle
mezte, de nem hiányzott belőle az újítók intuíciója, vala-
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mint a megfelelő munkatársak kiválasztásának képessége 
sem. Egyik első tanítványa, Erik Lysholm radiológus lett a 
pneumoencephalographia megteremtője (6), Lindgren 
munkásságával önállósult a neuroradiológia, tanítványai 
voltak szinte valamennyien a svéd idegsebészet későbbi 
képviselői: Lars Leksell, Olof Sjökvist, Einarlfo/zmésNils 
Lundberg (6). 

Pályakezdő korában, amikor az agydaganat megállapí
tása még egyenlő volt a halálos ítélettel (6), elsősorban az 
acusticus neurinomák eltávolítása, vagyis a kisagy-híd-
szögleti tumorok megoperálása érdekelte. Később világel
sőként ismerte fel, hogy nincs idegsebészet kompetens ér
zéstelenítés nélkül, a megfelelő anaesthesiát pedig csak a 
neuroanaésthesiologus tudja végezni. Első könyve, a 
„Chirurgische Behandlung der Gehirntumoren" 1927-ben 
jelent meg, majd a parasagittális meningeomákról írott 
1934-ben (7). E művek ismeretében aligha küldték volna 
hozzá a nagy magyar írót. Tudták azonban róla, hogy egy
re inkább érdekelte a koponyaűrön belüli érsebészet, külö
nösképpen az arteriovenosus maiformációk, s e téren már 
egykori mestereit, Dandyt és Cushingot is felülmúlta. 
Korszakos könyve a „Gejassmissbildungen und Gefass-
geschwulste des Gehirns" 1936-ban jelent meg, erre felfi
gyelt a kitűnő sebész Makai Endre, s még ugyanezen esz
tendőben Karinthy Frigyes a Karolinska Institutet ideg
sebészeti osztályának a betegje lett (8). Az „Utazás a ko
ponyám körül" a világirodalom páratlan kórtörténete. 
Mert élet és halál mezsgyéjén, meglékelt tarkócsonttal ha
sonlót még senki nem írt. Harvey Cushing 1939-ben Grósz 
Emil professzort kérte levélben, hogy Karinthy könyvét le
hetőleg német fordításban (ekkor már volt ilyen) küldje 
meg neki (9). Sajnos a háborús idő, valamint az agysebé
szet megteremtőjének bekövetkezett halála miatt nem ke
rült sor a könyv elküldésére. 

A kisagyban lévő érdaganatot, melynek tágulása „el
indította az író fejében azokat a láthatatlan vonatokat", a 
bécsi Pötzl tanár intézetében állapították meg (4), majd a 
Makai Endrével történt közös konzultáció eredményeként 
került Olivecrona trepanáló instrumentuma alá. A műtétet 
még helyi érzéstelenítésben végezték, ezért ismerünk 
minden részletet, írói fantáziával kiszínezve. Már ameny-
nyire ilyen helyzetben az lehetséges volt. Mint tudjuk, az 
érdaganat jóindulatúnak bizonyult, s a sikeres eltávolítás, 
valamint egy lezajlott arachnoiditis után joggal reményked
tek a felgyógyulásban. Ám 1938. augusztus 29-én, tehát az 
operáció után két esztendővel hirtelen rosszul lett, majd 
a szobájába ment a cipőjét kiíűzni, előrehajolva megszé
dült, s pillanatok alatt holtan hanyatlott inasának a karjaiba. 
Olivecrona szerint, ahogy azt később az író írófiának kifej
tette, a hirtelen halál agyvérzés, vagy szívinfarktus követ
keztében állhatott be (10). Nagy kár, hogy boncolás nem 
történt, legalábbis nem tudunk róla. Pedig a felesége or
vos volt, a bécsi Wagner-Jauregg klinikán gyakorló pszi
chiáter. 

Az író halálakor az agysebész a következő német nyel
vű levelet írta a gyászoló özvegynek magyar fordításban: 
„Nagyon tisztelt kedves Nagyságos Asszonyom! Nagy 
megdöbbenéssel olvastam a lapokban, hogy Karinthy Fri
gyes nincs többé az élők sorában. A hírekből láttam, hogy 

a váratlan halál kivételes szerencséje jutott osztályrészéül. 
Mélyen érzett részvétem kifejezése mellett, vagyok őszinte 
tisztelője 

H. Olivecrona." (8). 

Buzády Tibor szerint — aki előbb Kínában volt misszio
nárius orvos, majd Svédországban praktizált, s eközben 
megszerezte 'a Karolinska Intézetből az Olivecrona— 
Karinthy-levelezést, amit 1975-ben az Új írás hasábjain tett 
közzé (11), — a halál valószínűleg agyvérzés következmé
nye volt. Mert műtét után nem helyezték vissza az eltávolí
tott csontot, és a belső vérnyomást nem fékezte a koponya
csont ellennyomása (11). A szekció akkor is szükséges lett 
volna. 

Olivecrona 1960-ban vonult nyugdíjba, de nem nyuga
lomba. Generációk, külföldiekés svédek egyaránt tanulták 
tőle az agysebészetet. A halála előtt, 1978-ban látogatta 
meg Karinthy Ferenc, hogy nagynevű apjáról a nagy se
bész személyes emlékeit meghallgassa, a lejegyzés szán
dékával. A találkozás élménye az „Egészségügyi Dolgo-
zó"-ban jelent meg. Ő is hasonlónak látta, mint az®apa, 
,,szőke arcú, százszázalékosan északi férfinak... akinek 
mintha kissé tömpe volna az orra, ami jóságra vall" (4). 
Ilyennek tűnik az Osváth Mária által készített emlékérmen 
is. 

Karinthy Ferenc beszámolójából tudjuk, hogy az 
1960-ban történt nyugdíjba vonulása után még két eszten
deig dolgozott Kairóban, majd hazajövet különböző ma
gánklinikákon. 

Közben a ,,Congenital arteriovenous aneurysms of the 
carotid and vertebral artéria! systems" 1957-ben, a „The 
surgical Treatment of Intracranial • Tumors" pedig 
1967-ben jelent meg. 

Az Athéni Egyetem és a Kölni Egyetem tiszteletbeli 
doktorává, $ minnesotai Gusztáv Adolf Kollégium tiszte
letbeli nagydoktorává fogadta. 

Hazánkban Karinthy halála után 1938-ban az Orvosi 
Továbbképzés Nemzetközi Akadémiájának megalakulása 
alkalmával járt, melynek ő lett az egyik alelnöke (9). 
Ugyanezen esztendőben meghívták Moszkvába is, egyik 
magas rangú pártfunkcionárus megoperálása céljából. 
Egyes hangok szerint magát Sztálint szintén trepanálta 
volna, ám a legilletékesebb ezt határozottan tagadta 
(10). 

Budapestre a háború után is ellátogatott, de nem sike
rült tisztázni, hogy melyik évben és milyen célból. 

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem nem avatta 
tiszteletbeli doktorává, pedig nagyon megérdemelte volna. 
Igaz, Karinthy az ínyencek írója maradt, a marxista eszté
tika nem nagyon tudott vele mit kezdeni. 

A svéd professzor szolid családi életéről már az „Uta
zás a koponyám körül" írója is megemlékezik, fia sem lá
tott mást, jó 42 év elteltével. 

Karinthy Ferenc a Magyar Tudományos Akadémia tisz
teletbeli tagjává történő választásának elmulasztásáért tesz 
szelíd szemrehányást, noha az igazság kedvéért az 1980. 
január 15-án bekövetkezett halála után magyar orvosi szak
lapban még nekrológ sem jelent meg róla. A „Surgical 
Neurology"hasábjain 1980. aug. 14-én Lars Granholm és 
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Dan Epstein svéd orvosok méltatják, Harvey Cushing és 
Wáltet Dandy jelentőségéhez mérve. Az „Ideggyógyászati 
Szemle" viszpnt egy sort sem hozott róla. Nekrológot ma
gyarul Gazda István tudománytörténész írt egy napilapba 
(12), majd Wilson méltatta munkásságának jelentőségét a 
„Journal ofNeurosurgery" 1984. évfolyamában (13), je
lezvén, hogy az agysebészet úttörői közé tartozik. Magyar
országon Olivecrona professzort illő ismerni és tisztelni, 
nemcsak Karinthy remekművéből, de a szűkebb speciális 
sebészet szakembereinek is — a svéd—magyar orvosi
szellemi kapcsolat egyik eminenciásaként, függetlenül 
születési évfordulójától. 

A megkésett sorok ezt kívánják szolgálni. 
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