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Kassay Dezső születésének centenáriuma 

Neve nemzedékünknek még sokat mondott, a maiaknak 
szinte semmit. Pedig egy kis szakma jelentős művelője, 
több úttörő munka szerzője, valamint a tüdőgyógyászati 
diagnosztikában ma már nélkülözhetetlen broncho-
szkópia meghonosítója volt. Egyetemi ny. rk. tanári címet 
igen, de katedrát nem kapott. Hazáját az 1956-os for
radalom bukása után, mégis elsősorban családi okok mi
att hagyta el. Egyetlen fia Amerikában élt, s az 58. évébe 
lépő orvostanár a „ki-tudja-mennyi-még" hátralévő ide
jét szerette volna közelében eltölteni. Tanszéki illúziókat 
már sem itt, sem kint nem táplált, az újabb szakmai meg
mérettetésnek viszont bátran nézett elébe. Sajnos, amire 
vágyott, azt tagadta meg tőle a sors: a halálig tartó boldog 
családi együttélést. Amely csak akkor „elfogadható", ha 
fiú temeti az idős apát és nem fordítva. A nyolc esztendős 
gyászt enyhítendő megírta visszaemlékezéseit, amelyből 
a hazai medicina 1925-1956 közé eső három évtizede 
rekonstruálható. Az ismertetés terjedelmét azért nem 
tartjuk hosszúnak, mivel Kassay tanár nem tartozott a 
szakbarbárok közé, írása korrajznak is tekinthető. Rajon
gott a muzsikáért és az irodalomért, a nagypolitikától 
pedig képtelen volt magát függetleníteni. Annyiban igen, 
hogy soha semmilyen pártba nem lépett. Memoárkötete 
őszinteségében, olykori elfogultságaiban és esendőségei-
ben az erdélyi emlékírókéra emlékeztet. Stílusa igényes, 
ezért „Az idők sodrában..." megkésett recenziója alkal
mas arra, hogy születésének századik évfordulóján szí
nes alakját felidézzük (1). 

Szatmárban, a vízimalmáról híres Túristvándi kis falu 
református parókiáján 1899. augusztus 31-én látta meg a 
napvilágot. Hatodik évének betöltése után kerültek Bihar 
megyébe, lelkész apja a tenkei egyházközség élére. Ezért 
nincsenek közvetlen emlékei a közeli Szatmárököritón 
1911-ben pusztító tűzvészről, amelyet Móricz Zsigmond 
(rövid ideig Túristvándi lakosa) örökített meg. Közép
iskoláit Béla nevű testvérbátyjával együtt a mezőtúri 
gimnáziumban végezte, ahol kollégiumi társának tud
hatta a költő Erdélyi Józsefet. Visszaemlékezéseikben 
kölcsönösen nem szívlelték egymást. A világháború utol
só évében tett hadiérettségit, majd öt hónapot önkén-
teskedett az olasz fronton. Az összeomlás után és Trianon 
előtt félévet járt a kolozsvári orvosi karra, majd áttele
pülés után követte egyetemét Szegedre, ahol olyan pro
fesszorok oktattak, mint a kórélettanász Lőte József, 
a kitűnő maláriaszakértő id. Jancsó Miklós, a biztos 
kézzel operáló Vidakovits Kamilló, valamint a patológus 
Veszprémy Dezső. Orvosdoktori oklevelet itt szerzett 
1925-ben, sebésznek készült, azt akarta a kórbonctanon 

megalapozni. Végzése után váratlanul elhunyt Veszprémy 
professzor, az utód Balogh Ernő emberi különcségeivel vi
szont nem tudott megbékélni. Az első adandó alkalommal 
már 1925 szeptemberében átkerült Pécsre, ahol a sebész 
Bakay Lajos professzor tárt karokkal fogadta. Itt újabb 
meglepetés érte: a nagysebészet mellett fül-orr-gégészeti 
műtéteket szintén kellett végeznie. Ekkor lépett működés
be a „csak azért is megmutatom" dacreakció. A műtőben 
talált egy vadonatúj Brünnings-íéle laringoszkópot, az ide
gentest eltávolításának akkor legkorszerűbb eszközét, 
amelyhez addig ott senki nem nyúlt. Pedig bronchoszkó-
pos vizsgálatot is lehetett vele végezni. 

Ismert orvostörténeti adat, hogy a hörgők felső sza
kaszának látótérbe vonását Gustav Killian berlini gé
gészprofesszor dolgozta ki (5), aki már 1897-ben csont
szilánkot távolított el a légzőszerv felső részéből. A 
Killian-féle beavatkozást fekvő helyzetben kell végezni az 
arra kialakított speciális asztalon. Elterjedését ez hátrál
tatta. A már említett Brünnings-féle készülék viszont 
ülőszékben is alkalmazható. Distalis fényforrása a hom
lokövre erősített kis villanykörte, a világítás koncentrál
tan irányítható a kiszemelt célpontra. Praktikus újítás az 
amerikai Chevalier Jackson professzoré, amely a nyelv-
lapoc belső felületére szerelt kis égővel proximalis fény
forrást hozott létre.* Ez utóbbival Kassay doktor 1925-
ben még nem találkozhatott. 

A pécsi Bakay-klinika, valamint a Szegedről jött orvos 
jól jártak egymással. Az ifjú tanársegéd kezében az addig 
használatlan instrumentum áldássá vált. A híres Heim Pál 
professzor sorra küldte hozzá kis pácienseit, akik 
a „cigányútra" tévedt bab, borsó és egyéb idegentestektől 
hamar megszabadultak. Felnőtteknél akadt a részleges fog
protézistől csirkecsontig, valamint kiesett fogtömésig min
den szájba vehető kisebb tárgy. Kassay tanársegéd 1928-
ban a mecsekaljai egyetemről Hódmezővásárhelyre 
nősült. A híres Genersich Antal patológus professzor egyik 
unokáját, az azonos nevű sebészfőorvos lányát vette el, így 
rokonsági-sógorsági alapon kapcsolatba került Heim Pál, 
majd Krompecher István egyetemi tanárral. Visszaemléke
zéseinek rajzait prof. dr. Pedro Krompecher készítette. 
A hódmezővásárhelyi nagy kórház fül-orr-gégészeti osz
tálya 1930-ban ürült meg, a pályázat önként kínálkozott. A 
kórházigazgató após nélkül is simán elnyerte volna. A má
sodik bécsi döntés után rövid ideig a legendás Nagyvára
don próbált szerencsét. Csakhogy Ady városának 

*Az 1940-es kiadású Krepuska István-féle gégészeti tankönyvben már 
Chevalier Jackson és Kahler nevével is találkozunk (3). 
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századelei varázsa már megkopott. Elfogadta hát a fővárosi 
Fehér Kereszt Gyermekkórház meghívását, ahol olyan 
önzetlen és nagyszerű pártfogóra lelt, mint az igazgató 
Petényi Géza. Megkockáztatható, hogy nélküle pályája 
kevésbé lett volna sikeres. Az ostrom után igazolását 
Petényi professzor garantálta, az ő óriási tekintélye, szemé
lyes felelősségvállalása tette lehetővé, hogy Kassay 1948-
ban kikerüljön ösztöndíjjal a bronchológia akkori Mekká
jába, a philadelphiai Ch. L. fackson intézetébe. Rászolgált. 
Az előző évben jelent meg „A légutak csőtükrözése" című 
úttörő munkája. Amerikai útja alatt itthon az a paradox 
helyzet állott elő, hogy a Magyar Köztársaság szakmai kép
viselőjének fiát egyetemi felvételkor osztályidegennek, 
tehát elutasítottnak nyilvánították. így az apa érthetően a 
bronchoszkópiai ismereteinek bővítése mellett fia kinti 
egyetemi elhelyezéséről is gondoskodott. A kikerüléshez 
képest ez egyszerűnek bizonyult. Kassay a Petényi profesz-
szornak adott szavát betartotta: hazajött. Szakmai tekin
télyét biztosította, hogy már 1941-ben Szegeden „A felső 
légutak sebészete" tárgyköréből magántanárrá habilitál
ták, 1947-ben pedig a légutak csőtükrözése" alapján ny. rk. 
tanári címet kapott. 

Hazajövetelekor borotvaélen táncolt. Tarsolyában rej
tőzött ugyanis Attila fiának amerikai bevándorlási pa
pírja. Kijutni viszont 1949-ben már csak a határzáron 
keresztül tudott. Petényi professzor pártfogása nélkül 
sok kellemetlenség érhette volna, így örültek az apa haza
jövetelének. Amikor 1950-ben a Baross utcai I. sz. 
Sebészeti Klinikára harmadik emeletet húztak, az ötven 
ágyas bronchológiai osztály élére Kassay Dezső ny. rk. 
tanár került. Noha a jeles tüdősebész Sebestyén Gyula 
klinikai igazgatóval nem volt felhőtlen a viszonya. Kassay 
őt szakmailag konzervatívnak tartotta. 

Nem csekély elismeréssel emlékezik vissza viszont a 
szövőnőből egészégügyi miniszterré káderezett Ratkó 
Annára, aki leintette a helyi intrikusokat. Ratkó józan em
beri magatartására a Sántha-ügy tanúi hasonlóképp em
lékeznek vissza. Ugyancsak 1950-ben jelent meg egyik fő
műve: „A tüdő segmentumai" (2). Az első rész funkcionális 
morfológiai szöveget tartalmaz, a másodikban lévő 107 
ábra egy mai tankönyvnek sem válna hátrányára. 

Már 1943-ban, amikor Lénárt Zoltán professzor nyu
galomba vonult, Kassay magántanárként megpályázta a 
pesti katedrát. Sikertelenül, mert Tátrallyai Wein Zoltán 
nyert kinevezést. Előre látható volt, hogy a rövidesen 
várható rendszerváltozás után politikai okokból nem fog 
a helyén maradni. Majd 1945-ben Germán Tibor kapta 
meg a tanszéket, de nem sokáig töltötte be, sorsa 195l-re 
közismerten kettős tragédiába torkollott. Rusznyák Ist
ván akadémiai elnök támogatta volna Kassay tanár ki
nevezését, ha belép a pártba. Addigi magatartása alapján 
ezt nem tehette meg, így 1943 után 1951-ben sem lett 
„egyéb szempontokból" tanszékvezető. Döntését aligha 
tarthatjuk öncélú ellenzékiségnek, azidőtájt ez veszélyes 
játék lett volna. Ha belelapozunk az 195l-es kiadású, 
oroszból fordított egyetemi tankönyvbe (4) „A hörgőtük
rözés" című fejezetben Killian, Bünnings és Ch. Jackson 
neve elő sem fordul. A leendő professzor Varga Gyula 
előszavából viszont megtudhatjuk, hogy a „Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom után a Szovjetunióban a fül
orr-gégészet elfoglalta a megillető helyét, teljes egyen
jogúságot kapott a többi orvostudománnyal." 

Kassay Dezső maradt 1956 végéig a sebészeti klinika 
bronchológiai részlegének élén. Őt keresték, amikor Rákosi 
Mátyás egy csirkecsontdarabot félrenyelt. Kassay éppen 
nem volt elérhető, így a szakmailag veszélytelen, de politi
kailag annál rázósabb műveletet végül a kitűnő Réthi Aurél 
oldotta meg. Nincs hely és idő kitérni az 1950-1956 között 
nehéz esztendőkre. Akadt elég dolga a törvényszéki or
vosokkal, viszonylag független szakértőként. 

Dolgozott és nemzetközileg is figyelemre méltó ered
ményeket ért el. A Görgényi-Göttche Oszkárral közösen írt 
„Atelectase im Kindenalter" című dolgozatuk az Ergeb-
nisse ges. Tuberk. und Lungenforschung 1958. évfolyamá
ban jelent meg, amikor már Philadelphiában volt. Tudo
mányos tisztségekben nem szűkölködött, 1953-ban Nép
köztársasági Érdemérmet kapott. A „Bronchológia" című 
monográfiája 1955-ben hagyta el a nyomdát. Az 1956-os 
forradalom bukása után válaszút elé került, és ő az emigrá
ció mellett döntött. Az Újvilág földjére 1957. január 17-én 
lépett ismét. Egyetlen fia és illusztris kollégái várták, C. L. 
Jackson segítségével a philadelphiai Temple University 
Orvosi Karán kapott állást, „Professor of Bronchoeso-
phagologic Research" minőségben, amely kutatói státuszt 
jelentett, majd a Lankenau Kórház egyik fül-orr-gégészeti 
rendelőjében dolgozott (1). 

Szakmai tekintélye szempontjából még megemlítjük, 
hogy az „Incomplete valvular emphysema"-ról, vagyis a 
tökéletlen szelepes tüdőtágulásról készült ábráira, vala
mint annak mechanikai magyarázatára a zürichi Stein-
mann professzor „Die Patho-Physiologie des Bronchial-
baumes" (Karger, Basel-New York, 1965) című könyvében 
többször hivatkozik. 

Praxisa mellett sokat foglalkozott a tüdő éranastomo-
sisaival, majd 1960-ban jelent meg a„Clinical Application 
of Bronchology" című munkája (New York, 1960). 

Valamennyi művének felsorolására nem törekszünk, a 
kint megjelentek nyilván nem voltak úttörő jelentőségűek. 

Későn, 1972-ben vonult nyugalomba, egy év múlva el
hunyt szeretett fia. Erős lélekkel viselte a megpróbáltatá
sokat, segítségére volt a megmaradt család. Míg aktív volt, 
részt vett az emigráció szélsőségektől mentes életében. 

Az anyaországgal sem szakadt meg kapcsolata, 1966-
ban és 1968-ban 4-4 hetet töltöttek itthon. Nyugdíjasként 
a napfényes Floridába költözött, ahol barátai biztatására, 
valamint egy belső hangnak engedelmeskedve papírra 
vetette emlékiratait. 

A Szegedi Almanach 1971-ben közölte rövid és kor
rekt biográfiáját (6). Az 1976-ban megjelent önéletrajz 
színezi, árnyalja és bővíti a rendhagyónak nem mond
ható pályafutását, amelyet a halál 1981-ben zárt le. 

Könyve függelékében a Bolyaiakról, Szent-Györgyi 
Albertről, valamint az Ady költészetéről készült eszme
futtatásai ragadják meg fantáziánkat. Megérdemli, hogy 
ne feledkezzünk meg róla. Adandó alkalom rá szüle
tésének századik évfordulója. 
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