
Marék Antal (1903-1983), a „felvidéki" orvosíró 

Trianon után az utódállamokban egymást követően in
dultak meg a magyar nyelvű irodalmi folyóiratok, szor
galmasan szerveződtek a kiadásra készülő nyomdák. Kö
réjük csoportosultak a kisebbségi sorsot vállaló, valamint 
az onnan elkerült, de ott publikáló írók, közöttük orvo
sok is. 

Erdélyben Osvát Kálmán volt a Zord Idő szerkesztője, 
Bácskában Szenteleky Kornél szervezte az irodalmi éle
tet, Szlovenszkóban a pozsonyi Híradó és a Kassai Napló 
mellett, több helyi kiadvány adta írásbeli tanújelét az élni 
akarásnak. 

A címben olvasható orvosírónk pályafutása rendha
gyó. A tiszántúli Mezőtúron született, 1903. július 16-án, 
hosszú életéből csak keveset töltött a Felvidék alsóbb ré
szén fekvő Losonc városában, orvosként odaát soha nem 
praktizált, mégis mindvégig vállalta ezt a regionális jel
zőt (2). Édesapja, mint „állomás felvigyázó" 1906-ban 
került a kedves nógrádi központba, ahol Antal nevű fia a 
világháborút és a hazacserét átvészelve, a helyi 
Főreálgimnáziumban érettségizett, majd latin különbö

zetit tett. Már diák korában szerkesztette a Mi Lapunk 
című iskolai fórumot, irodalmi ambíciói korán jelent
keztek. Maturátus után minden idegenben szakadt ma
gyar fiatalban felmerült a „menjek vagy maradjak" kér
dése. Természetesen Marék Antalban is (nevét még így 
írta), aki átszökött a zöldhatáron és 1923-ban beiratko
zott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem or
vosi karára. Szerény anyagi támogatást otthonról kapott, 
míg élt a vasutas családfő. Váratlan halálakor az orvos
tanhallgató fiú hazalopakodott, akkor még nem műkö
dött hermetikusan a határzár. Mindkét oldalon nagy
részt magyarok éltek és kifogyhatatlan találékonysággal 
segítették egymást, ahogy azt egyik önéletrajzi ihletésű, 
későbbi regényében megírta (7). 

A Masaryk-Benes-i új államalakulat behozhatatlan elő
nyökkel indult az iparosodás útján, könnyen lehetett jó 
fizetésért megfelelő munkát találni. Marék medikus a 
Losonchoz közeli katalinhutai üveggyárban helyezkedett 
el és négy esztendő alatt annyi átváltható csehszlovák ko
ronát keresett, hogy nyugodtan visszatérhetett a tanul-
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mányai folytatására. Közben az irodalom terén sem tét
lenkedett. Első jelentősebb írását a rangos Prágai Magyar 
Hírlap közölte 1926-ban, s ezzel nevét megjegyezték. Ezt 
követte az Emberek az Óceánon című novellás kötete, il
letve a Vihar a galambház felett című regénye (Losonc, 
1927). Akkor még előfizetőket kellett gyűjteni a megjele
néshez, de Losonc városa mindig kitett magáért, ezért is 
ragaszkodott hozzá annyira. Az óriásivá duzzadt magyar 
fővárosban egyszerre vártak rá a nehéz egyetemi alap
vizsgák, továbbá az odaát elkezdett irodalmi munkák 
folytatása. E sorok írójának évtizedekkel ezelőtt vidáman 
mesélte, hogy az óriási tudású, de kiszámíthatatlanul 
vizsgáztató Farkas Géza professzor élettanból kétszer is 
elhúzta. Nem volt mit tennie, leköltözött Pécsre, elvégre 
az Erzsébet Tudományegyetem a pozsonyi jogutódja, és 
Pékár Mihály professzornál simán levizsgázott. Orvosi 
oklevelét szintén ott szerezte az 1931-1932-es tanévbefe
jeztével. Ekkor nősült meg, elvette egy zágrábi születésű 
kedves kolléganőjét, akivel annak haláláig kiegyensúlyo
zott házasságban éltek. Két gyermekük született, a leány 
az apa irodalmi, a fiú az „orvosi felét" örökölte. Marék 
Antal doktor 1932-től a Pest Megyei Ecser községben volt 
körorvos. Megszületett második regénye a pozsonyi Ma
gyar Minerva kiadásában (3). A Zsákutca érdekes törté
net, hamisítatlan alföldi légkörrel. Főhőse, a légiesen fi
nom, fiatal Olga, hirtelen megözvegyül, az elhunyt férjét 
kezelő nőtlen orvos is pályázik kezeire, de ő menekül a 
világ elől ki a tiszasülyi pusztára, a magányos bölényként 
meghúzódó agglegény földesúrhoz, akit el tudna képzel
ni férjének, de csalódnia kell. Ő is barbár, veri a cselédet, 
így végútja a puszta feneketlen kútja. Pszichológiai ta
nulmányainak sikeres regénybeli kifejezése, az akkori al
földi magyar lét kilátástalanságában. A szlovenszkói ma
gyar irodalmi életnek Marék doktor lett az egyik fontos 
hazai képviselője, 1934-1936 között a pozsonyi Híd va
sárnapi mellékletének szerkesztője (5). 

Csehszlovákia területén írásait közölte a már említett 
Prágai Magyar Hírlap, a Kassai Napló, a Magyar írás és a 
Magyar Album. Az Új Auróra hozta „A két legátus" című 
novelláját, 1932-ben. 

Itthon, a Magyar Múzsa, a Tormay Cecil szerkesztette 
Napkelet, Herczeg Ferenc Újldők-je és Supka Géza nevé
vel fémjelzett Literatúra adott fórumot karcolatainak, 
míg odaát inkább kritikusként tartották számon. A fővá
rosba 1940-ben költözött. Az 1942-es orvosi címtár sze
rint Baross utca 125. szám alatti lakos, foglalkozása: HÉV 
pályaorvos, OTI körz. orvos (1). Katonai kötelezettség 
alól kora és hivatása sem mentette fel. Megjárta a 
Don-kanyar poklát, majd ismételt behívás után kétéves 
szibériai fogság következett. Azt megelőzően szorgalmas 
munkatársa volt a Nemzeti Könyvtár filléres sorozatnak. 
A 106-os számmal jelzett Gyere velem András a népi író
kat népszerűsítette, a 117-es pedig Munkácsy életrajzát 
regényesítette (6). Ugyanezen sorozatban jelent meg a 
korábbi Egy orvos vallomásai (7,1. ábra). Az újságíró, ez 
esetben maga a szerző, meglátogat egy vidéken élő vidám 
öreg orvost. A lehangoló környezetben csak úgy szipor
káznak az érdekes történetek. Kedvcsináló akart lenni a 
körorvosi munkához, a beteg falu gyógyításához. Példá
ul, amikor a „használat előtt felrázandó" kanalas gyógy
szer bevételét a nagymama úgy értelmezte: a gyermeket 
kell előtte megrázni, mint Megváltó a cserzővargát. Vagy 
a halottkém a jegyzőkönyv észrevételi rovatába, azt írta: 

M A R É K A N T A L 

EGY ORVOS 
VALLOMÁSAI 

A SZÖVBORAJWSK es A BORIT OUKP 
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1. ábra: Egy orvos vallomásai dedikált címoldala 

„nem vette észre, mert hátulról ütötték fejbe". Nem egyet 
„saját esetként" hallottam vissza. 

Marék Antal patrióta volt, a nemzeti gyűlölködés ide
jén is, annak a legcsekélyebb jele nélkül. A már említett 
Felvidékről jöttek önéletrajzi ihletésű családregény a tör
ténelmi Magyarországon. 

A Nemzeti Könyvtár Magyar Klasszikusok sorozatá
ban bevezetéssel látta el Kármán Józseftől a Fanni hagyo-
mányai-t, szerkesztette a felvidéki és erdélyi elbeszélők 
kötetét, a magyar népmeséket és a háború pacifista köl
tészetét. Röviden összefoglalta az elcsatolt területek iro
dalomtörténetét (5). 

A rádióban szintén sikerrel mutatkozott be. Népsze
rűsítő előadásai közkedveltek voltak. 

A vesztett világháború után önként elhallgatott. Min
den humanizmusa mellett, nem vették jó néven tőle a 
Nemzeti Könyvtár bizonyos számait, minden szociális 
törekvése ellenére. 

Az ötvenes években előbb felülvizsgáló, majd csoport
vezető belgyógyász főorvosi beosztást kapott, de csak a 
fiókjának írt. Nyugdíjba 1963-ban vonult, hogy utána is
mét az irodalomnak élhessen. Buga László kollégája mellett 
(szintén felvidéki) gyakori szereplője lett a rádió isme
retterjesztő sorozatának. Emlékezetes az Életet az évek
nek és a Bioritmus című műsora. Ismét fórumot kapott: 
az Egészség, a Magyar Nemzet, a Családi Lap sorra hozta 
humoros hangvételű, tanító célzatú, igényes írásait. 

Élete második szakaszának első könyve volt a négy ki
adást megért, nívódíjas Hogyan éljen az öreg ember? 
Ajánlott vény a múló idő és a sokasodó bajok könnyebb 
elviselésére. Orvostörténeti értékű Az emberiség harca a 
fájdalom ellen (8). Akupunktúra, hipnózis, fájdalomcsil
lapítók históriája, az aneszteziológia kronológiája, mind 
megtalálható ebben a szellemesen illusztrált 194 oldalas kis 
könyvben. Híres emberek a fájdalomról (Marcus Aurelius, 
Rousseau, Goethe, Spencer, Oscar Wilde, Csokonai, Pe-
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tőfi, Arany, Jókai), a fájdalom legendái megannyi isme
rős érdekesség. 

A Dohányosok könyve (9) szintén tudománytörténeti 
kis enciklopédia. Vallomások a füstölésről, annak humo
ra. Néhány magyar író közé „becsempészte" az önkéntes 
száműzetésben lévő kassai polgár Márai Sándor különc 
véleményét a cigarettázásról. Talán Móra Ferencé a leg-
tündéribb: „kéz nélkül tudnék dolgozni, szivar nélkül 
nem". Azóta sem írtak jobb és időszerűbb művet erről az 
egyre veszélyesebb szenvedélyről. 

Végül, de nem utolsósorban Albert Schweitzerről írt 
könyvet (10,2 ábra). A Bach-kutató nagy orgonista evan
gélikus teológus beiratkozott a strassbourgi orvosi karra, 
hogy elszászi németként protestáns misszionárius legyen 
a katolikus franciák Afrikájában. A két nagy nép szem
ben állásának legveszélyesebb helyén és idején, az első 
világháború kitörése előtt. A humanizmus hosszú távon 
mégis győzött, Lamberéne telepe jelképpé vált, az egykor 
a franciák által internált nagy fehér doktor 1952-ben 
megkapta a Nobel-békedíjat. Churchill Einstein és Pablo 
Casals tartoztak tisztelői közé. Külön fejezet foglalkozik 
Schweitzer és a mindenütt megjelenő magyarok kapcso
latával. Halála után egy évre a magyar orvosírók Debre
cenben kötetet szenteltek emlékének (11). 

Marék Antal nyugdíjasként hetente kétszer rendelt. 
Nem volt annyi a hivatalos havi juttatása és a szerény 
tiszteletdíjai, hogy ne jött volna jól egy kis „mellékes". A 
direkt gyógyítástól sem akart elszakadni. TIT-előadásokat 
tartott, sokat utazott, tagja volt a Művészeti Alap Irodal
mi Szakosztályának és a PEN-Clubnak. Rendkívül büsz
ke volt arra, hogy az utcán sokszor összetévesztették 
Ajtay Andor színművésszel. Valóban, hasonlított rá. 

Példát mutatott a vidám öregségből, míg rajongva 
szeretett neje 1981-ben el nem hunyt. Utána lelkileg 
összeomlott. Pécsett, 1982-ben még átvette az Aranydip
lomáját, de 1983. szeptember l-jén már követte párját a 
sírba. 

Kellő cikk híján a magyar orvosírók első kötetéből ki
maradt, de a következőből már nem hiányozhat. 

/ 

DR. MARÉK ANTAL 

így élt 
Albert Schweitzer 

/ 

MÓRA KÖNYVKIADÓ 
BUDAPEST, 1976 

2. ábra: így élt Albert Schweitzer dedikált 
címoldala 
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