
Földi Mihály (1894-1943), 
aki a sztetoszkópot tollra cserélte 

Az orvostudomány felől a szépirodalom felségterüle
tére vetődő renegátok voltak mindig azok a gyanús 
„dilettánsok", akik a mások által vált anyagi jómód
jukban sem átallották dézsmálgatni a céhbeli irodal
márok amúgy is sovány és bizonytalan kenyerét. 
Különösen a két világháború között, amikor a törté
nelmi nagy ország tollforgatóinak legalább nyolcvan 
százaléka a harmadjára zsugorodott haza területére 
zsúfolódott össze. Mindaddig természetesen, amíg 
valaki sikeres írásbeli felvételt nem nyert a Par
nasszusra. Például Németh László, amikor megnyer
te a Nyugat irodalmi pályázatát. A hivatalos irodal
mi eredmény után a fehér köpeny a kelléktárba ke
rült, és csak a különböző rendű-rangú művekben fe
dezhető fel újra. Akadt persze, aki továbbra is gya
korló orvos maradt, mint például korábban a tragi
kus sorsú, zseniális Csáth Géza, a másik viszont a 
rendelőt redakcióra cserélte, és az anamnézis-epikri-
zis eredményét szakmai karton helyett regénylapok
ra rótta, a diploma pedig életrajzi kuriózum és ter
mészetesen pszichobiológiai alapozás maradt. 

így került a 20. század eleji magyar irodalom óri
ási parnasszusának alapjához Földi Mihály, akit az 
írásaiból ítélve nem nagyon tettek boldoggá a saját 
írói sikerei. 

A pesti literátus zsidó polgárcsalád Mihály nevű 
fia 1894. október 14-én született. Gyermekéveire 
esett a Kiss József szerkesztette Hét című folyóirat 
fénykora, de a középiskolás években már egy új iro
dalmi orgánum, a Nyugat vette át a hegemóniát, 
címlapjára „tűzve" az akkor még vitatható világné
zetű, de vitathatatlanul lángelme Ady Endre nevét. 
A diák Földi az önképzőköri próbálkozásait, a Peter-
zilka bácsi című novellát (és még párat) már Osvát 
Ernő szigorú szerkesztőségébe küldte, és egy csapás
ra irodalmi siker lett belőle. Peterzilka bácsi, az öreg 
zsidó hordár a felesége halála után egy kocsmában 
szíven szúrta magát. Ennyi a hírlapinak is beillő tör
ténet. Az akkor már nagy tekintélyű műítész 
Schöpflin Aladár elismerően köszöntötte: „Az a fia
talember, aki ezeket a novellákat írta, a legkülönö
sebb és legritkább jelenségek egyike. Nevetségesen 
fiatal ember, talán még húsz éves sincs, és máris kész 
író pattan elénk, éretten, eszközeiben, kifejezési 
módjában biztonsággal, amilyet mindenki más csak 
hosszas keserves küszködés után tud elérni (11). 

Az akkori Ferencváros hétköznapi életének meg
jelenítőjétől sokat várt a csekély példányszámú, 
mégis vezető folyóirat igényes vezérkara. Közbejött 
a világháború, szerzőnk a frontra került, többször fe
küdt különböző tábori kórházakban. 

Orvosi oklevelet 1917-ben szerzett, utána katona
orvos, majd a praxisról az írás kedvéért végképp le
mondott (Gulyás Pál adata). Már 1913-ban megje
lent a Péterke, Szeppi meg a többiek, majd 1918-ban a 
Sötétség című novelláskötete. A háborús élményei

nek legfontosabbik bizonyítéka az 1926-ban kiadott 
Orvosok című elbeszélő kötete (2) (1. ábra). Frappáns 
megállapítások olvashatók benne, pl. „minden jó or
vos egyben elvetélt művész is". Az Oldd meg című 
hosszú elbeszélés egy rákbeteg orvos haldoklásáról 
szól, nála felvetődik az eutanázia problémája is. Mel
lékszereplőként feltűnik a koppenhágai orvoskong
resszusról hazatérő Horánszky professzor, akiről „ az 
hírlik, hogy a Nobel-díj jelöltje. Megérdemelné, ve
sekutatásai korszakalkotóak". 
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1. ábra: Orvosok című kötetének a címoldala 

benne Korányi Sándor személyét, akit valóban jelöl
tek ez idő tájt a legrangosabb tudományos kitünte
tésre. Ahogy azóta kiderült, sajnos, csak magyar 
részről. A Korányi-klinika képe az Egy orvos meghal 
című rövidebb írásban is feltűnik. A Monarchia-beli 
Feldspital olyan Zeiss-mikroszkóppal rendelkezik a 
front mögött, amellyel a vesetudomány pápája is szí
vesen vizsgálna. Egyébként a címben jelzett orvos
halál alkoholos nyelőcsővérzésből ered, de az ottani 
lapok már hősi halálként aposztrofálták. A vaskos 
kötet legérdekesebb és legjobb fejezete A szimuláns. 
Egy neves színész a fronton elhatározta, hogy az 
őrült Lear király mintájára eljátssza az őrült katona 
szerepét is, amelyet az orvosi műveltségű íróval jó 
előre közölt. Az alacsonyabb beosztású orvostisztek 
gyanakodva fogadták, de az egyik ezredorvos hitelt 
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adott neki. A Lendvai Pál nevű színész annyira bele
élte magát a morbid szerepbe, hogy végül ördögi ka
cajjal felgyújtotta az elmegyógyászati megfigyelő 
részt, amelyben maga is benne égett. A drámai kér
dés már csak az maradt: a beteg színész szimulálta-e 
az egészséges embert, vagy az egészséges a beteg sze
repét? Tragikus vége inkább az előző változatot bizo
nyítja. Az Orvosok igen fontos kötet, meglepő, hogy 
nem akkor írtak róla recenziót. 

A háború után, 1920-tól a Nyugat segédszerkesz
tője, 1924-től a Pesti Napló munkatársa, 1930-1939 
között annak a szerkesztője. A közben írt Szahara cí
mű regény már Földi későbbi hangja. Heroikus pró
bálkozás a bibliai tisztaság felé, a mindennapos élet 
sivatagából. Mert a szahara az élet szimbóluma. 
„Döbbenetes adalékok vannak benne a huszadik 
századbeli lélek gondolati tragédiájához" - írta róla 
Kosztolányi Dezső (8). 

Érdekes, hogy a misztikumok sötétségét humorral 
alig világosító író, kritikusként elsőnek hívta fel a 
magyar olvasók figyelmét a nagy orosz szatirikus 
Szaltikov-Scsedrin: Gololvjev család című remekmű
vére. „Oroszországban ketten dolgoznak egy köny
vön vagy cikken: az író, aki ír s a cenzor, aki töröl... 
komikus figuráin halálra nevették magukat az em
berek - pedig ezeknél alig vannak szomorúbb elbe
szélések" (6). 

Szerkesztői inasévei után a Nyugathoz sem lett 
hűtlen, továbbra is közlik írásait, „cserében"a Nyu
gat-gárda színe-javát megnyerte a saját lapjának. 
Kevésbé voltak sikeresek színpadi próbálkozásai. A 
világot jelentő deszkákon - a prózájával ellentétben 
- vígjátékokkal jelentkezett. A Magyar Színház 
1925-ben mutatta be az Engem szeress című darabját, 
„amelyben benne van egy jó, kedves és okos vígjá
ték kipreparált hullája" - vagyis Schöpflin szerint 
nem méltó sem írói tehetségéhez, sem eddigi ered
ményeihez. A Bubi ugyanott került pódiumra pará
dés szereposztásban (Csortos Gyula, Simon Marcsa). 
A színpadi szerelmi háromszög (anya - lánya - mos
tohapapa) sem volt sikeresebb az előzőnél. Az író 
belátta: próbálkozásai halva születettek. Ugyanakkor 
kitűnő szemű színikritikus, bizonyítja Strindberg: 
Hattyúvér, Zilahy Lajos: A jégcsap, Ibsen: Kísértetek, 
Sommerset Maugham: Ne váljunk el című darabjá
nak értő elemzése. Igazán otthonosan érezte magát 
a nagy oroszok bizarr világában. Méltatta Csehov: 
Ivanov, A cseresznyéskert, valamint Gogoly A vőlegény 
című remekművét. Legközelebb került hozzá Dosz
tojevszkij misztikus világa. Lefordította (valószínű
leg németből) a Pétervári álmok és a Krisztusról szóló 
Elmélkedések a ravatal előtt című mélytudati novellá
ját. Több, mint egy tucat könyvet írt, több közülük 
idegen nyelven meg is jelent. Mindegyiknél a lélek
elemzés monológja motiválja a különös története
ket. Dosztojevszkij és Freud hatása aligha kérdője
lezhető meg. Karinthy Frigyes A házaspár című regé
nyéről írt szellemes ismertetőt, mint az élet és az iro
dalom örök és bonyolult problémájáról (7). Földi 
bűvölten tisztelte a Nyugat nagyjait. így: „Kosztolá
nyi regényei szórakoztató olvasmányok, melyeket 
úgy is lehet olvasni, mintha kellemes időtöltésen kí
vül egyéb célunk alig volna. De a hieroglifák is, me

lyekbe egy költő fotó-titkait temette el. Tapasztalata
it, élményeit a világról, amely mindnyájunk temető
je. Az érzések zenéje, az élvezetek hajszolása, az if
júság kiváltsága, a lírikus versek privilégiuma; min
ket eltölt a világ megértésének vágya, s kihez fordul
junk tanácsért, ha nem a regényíróhoz, aki a tudat
lanság és tudomány, hit és ész fölött állva, szinteti
kus mikrokozmosza a végtelennek" (4). 

Kosztolányi rajongója, de érdekes mód az „urbá
nus Földi" az Arany János írói bátorsága körüli Kosz-
tolányi-Móricz vitában szívvel-lélekkel a „népi"Mó
ricz mellé állt, az öncélú irodalom ellenében. 

Babits Mihálynak a Halálfiai című regényét kivéte
les jelentősége szerint máltaija, „pesszimista alkotás; 
schopenhaueri pesszimizmus van benne és nietschei 
keménység, őszinteség, igazmondás. Komorság. Fér
fias szív, alkotó tehetség, tiszta ész számára felemelő 
erő, egy költő monumentális pesszimizmusa" (5). 

Igyekezett feltámasztani Lövik Károlynak az 
Asszonyfej című méltatlanul elfeledett regényét. Vi
lágnézetileg távol állott tőle, de emberileg közel a 
szociáldemokrata elveket valló Révész Béla, aki 
„papírosra vetette a vajúdó világ jajkiáltásait". 

Egyik legnagyobb igénnyel írott műve az Isten or
szága felé (1932), a századforduló Közép-Európájá
nak lélektörténeti tablója. Nagy Endre szerint „a 
Monarchia összefogó hivatalnoki apparátusának kell 
a kapzsi korrupcióban szétrohadnia, a hatalmas ge
nerálisnak, aki tehetségét, tudását, tapasztalatait ar
ra tartogatja, hogy a nagy leszámolásnál ő legyen a 
Monarchia akarata, egy fiatal lány hamleti kése alatt 
kell összeroskadnia, hogy aztán szabad legyen a vá
sár a világ legostobább vérengzésére" (10). 

Bálint György marxista értékelése: „Én materia
lista vagyok, az Isten országa felé pedig idealista. A 
Sátán, az abszolút Rossz principiuma harcol itt az Is
ten, az abszolút Jó ellen, de a transcendentális tarta
lom a realitás hüvelyében jár a földön - és csodála
tos, hogy milyen éles logikával tartja be itt Földi a 
realitás törvényeit" (1). 

További művei a teljesség igénye nélkül: Az élet tol
vaja (1925), Mámorosak (1925), Kezdődik újra minden 
(1930), Kádár Anna lelke (1931), A házaspár (1933), 
Urak és szolgák (1936) (2. ábra), A század asszonya 
(1937), A viszony (1937), A miniszter (1938), Menekü
lök (1939). A meztelen ember az Isten országa felé foly
tatása, Karinthy méltatta: „Pán-pacifistapszichologi-
zálás árad belőle, amely az íróra annyira jellemző. 
Főhőse, a fejlövést kapott Juhász Ferenc lázálmában 
is azt mondogatja: szeretném a süket világ arcába ki
áltani: embert én nem gyűlölök, embertől én sem
mit nem akarok, minden ember a barátom". A lö
vészárkok félszeg, különböző nemzetiségű zenészei 
gyilkolás helyett pedig csak muzsikálnak. Zenei ra
jongása minden munkájából árad. 

Érdemes külön foglalkozni a Kiáltás a válságból cí
mű, 1936-os kiadású cikkgyűjteményével, amely 
valószínű magyarázatot ad arra, miért a hallgatás az
óta Földi személye és életműve körül. 

Talán az sem véletlen, hogy egyedül a szintén el
felejtett Körmendi Ferenc írt róla ismertetést (9). 
Mellesleg Körmendit szintén Nobel-díjra jelölték an
nak idején. 
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2. ábra: Földi Mihály arcképe az Urak és szolgák című köteté
nek a borítólapján 

Földi Mihály könyvének alcíme: Új polgárság, új 
theokrácia. Harc a neobarbarizmus ellen (6). Az új bar
bárság alatt ugyanis a fasizmust és a bolsevizmust 
egyformán értette. Sőt az amerikai kapitalizmussal 
szemben is voltak fenntartásai, mert akkor hajózott 
haza az Újvilágból. 

Borúlátó munka, érezhető rajta Spengler, Ortega 
y Gasset, Röpke és Julién Benda hatása. Az akkori 
baloldalnak nyilván nem tetszett azon megállapítása 
„ha Sztálin a világ egyik felét boldoggá akarja tenni, 
azért még nem kell a másik felét kiirtani". Másutt: 
„ha diktátort kell választanom, Hitler helyett istent 
választom". A harmincas évek első felében írta e so
rokat. Többször hangsúlyozta, hogy a világ kozmi
kus katasztrófa előtt áll, amely elgondolkoztatja a 
ma emberét. Miként az is, hogy „Az európai élet 
mindig ellentmondott az európai gondolatnak". 
Amerikáról azt állapította meg: árad belőle az erő és 
a szabadság. És rögtön megkérdezi: nem fog-e az erő 
egyszer erőszakká, a szabadság szabadossággá válni? 
A történelem ebben is őt látszik igazolni. A Sing Sing 
börtön humanizmusától sincs elragadtatva. Vajon 
elősegíti-e a bűnhődést, ha a bűnözők jobb körül
mények között élnek, mint a szegényebb sorsú ame
rikaiak! Nekik a rádió, a mozi, a kellő kalória, a szó
rakozás biztosított, amelynek sok hajléktalan ameri
kai örülne. 

Földi Mihály kritikus volt, de nem anarchista. Az 
sem tetszett neki, hogy a leghíresebb amerikai, val
lási alapítású és támogatású egyetemekről száműzni 
akarják az erkölcsi oktatást. A könyv külön fejezete 
a Magyar kesergő, látva, hogyan sorvadnak el a tenge
rentúlra vetődött hazai gyökerei. Nem a szokásos 
„honfibú" ez, a mai amerikai újra keresi az óvilági 
kötődéseit. 

A Pesti Napló szerkesztője az 1939-ben bevezetett 
szégyenteljes sajtótörvényig lehetett. A kormány 
Miklós Andor özvegyétől vásárolta meg a lapot, Föl
di szerkesztői asztal nélkül maradt. Babits halála és a 
Nyugat megszűnte után már nem volt kedve a Ma
gyar Csillag hasábjain publikálni. Pedig Illyés Gyulán 
ez nem múlott volna. Visszavonultan élve írta a Csil
lagok felé című búcsúregényét, ezek alatt már nem a 
folyóiratot, hanem a kozmikus égitesteket értette. 
Jobbról és balról egyaránt méltatlan támadások, sú
lyos sérelmek érték, ahogy az Schöpflin Aladár nek
rológjában olvasható. A pszichoszomatikus traumák 
úgy legyengítették amúgy sem erős fizikumát, hogy 
1943. október 16-án, két nappal 49. évének betölté
se után szíve felmondta a szolgálatot. Schöpflin, aki 
a Nyugatban először üdvözölte, most a Magyar Csil
lag hasábjain búcsúztatta e sorokkal: „jó orvosi kép
zettsége volt, az orvostudományt hagyta el az iroda
lomért, de irodalmi munkájában mindig értékesítet
te, amit mint orvos tanult. Egyike volt a legművel
tebb és legintenzívebb gondolkodó íróinknak" (11). 

Természetes fia, Szőnyi Sándor (1910-1989) sem 
volt 1948 után abban a helyzetben, hogy a bolseviz
musért enyhén szólva sem rajongó apját valamikép
pen rehabilitáltassa. 

Nem az egyetlen, akit méltatlanul mellőznek ma 
is. Ez a sorsa azoknak, akik egyik táborba sem tartoz
tak, mert ahogy írja: „Közép-Európa olvasó közönsé
gét megfertőzte a politizáló esztétika". Sok mai toll
forgató tanulhatna tőle műveltséget és stilisztikát. 

Nekünk pedig kötelességünk számon tartani azok 
között, akik a sztetoszkópot tollra váltották, és min
den elhallgatás ellenére, maradandót alkottak. 

IRODALOM: 1. Bálint Gy.: Isten országa felé. Földi Mihály regé
nye. Nyugat, 1932, //., 214-215. - 2. Földi M.: Orvosok. Elbeszélé
sek. Grill., Budapest, 1926. - 3. Földi M.: Saltykov Szcsedrin. Nyu
gat, 1920, 1068-1069. - 4. Földi M.: Kosztolányi Dezső regényei. 
Nyugat, 1927, //., 170-185. - 5. Földi M.: Halálfiai. Babits Mihály 
regénye. Nyugat, 1927, /., 771-787.- 6. Földi M.: Kiáltás a válság
ból. Nyugat, Budapest, 1936. - 7. Karinthy F: Földi Mihály a há
zasságról. Nyugat, 1936, 143-146. - 8. Kosztolányi D.: Szahara. 
Nyugat, 1920, 633-636. - 9. Körmendi F: Kiáltás a válságból. 
1936, /., 428-431. - 10. Nagy E.: Isten országa felé. Földi Mihály 
regénye. Nyugat, 1932, //., 214-215. - 11. Schöpflin A.: Földi Mi
hály novellái. Nyugat. 1913, !., 718-719. 

Szállási Árpád dr 

2005 • 146, évfolyam, 38. szám ORVOSI pmi 


