
Magyar Imre (1910-1984), a szép író orvos 

Néha az ember zavarba jön - mikor nevezzen egy 
orvosi oklevéllel rendelkező személyt orvosírónak, 
és mikor író orvosnak, ha az illető történetesen 
mindkét szakmát magas szinten műveli. A jó öreg 
„ gőzhangya", Szinnyei még könnyű helyzetben volt, 
hiszen az elmúlt századok minden tollforgató gyó
gyászát besorolta 14 kötetes alapművébe (13). Ma 
már ez lehetetlenség, szükségszerű a „minősítés". A 
Magyar Nyelv Értelmező'Szótára nyilván ezt a kifejezést 
is definiálja, ám mi a terminust a magunk kialakult 
véleménye alapján igyekszünk most, árnyaltan ma
gyarázni. 

Hazánkban elsősorban Németh László neve társul 
e kettősséghez, holott a példa egyedi, tehát nem jel
lemző. Az Iszony írója rövid ideig foglalkozott csupán 
aktív gyógyítással, hatalmas életművének sem a me
dicina irodalmi megjelenítése a legfőbb jellemzője, 
bár a lélek, különösen a női lélek mesteri ábrázolá
sában a pszichiátriai képzettség mindig felismerhető. 
Tipikus orvosíró például Benedek István, aki évtize
dekig volt aktív elmegyógyász, szakkönyvet azonban 
mindössze egyet írt, azt is a kezdet kezdetén (1). Ön
kéntes és korai nyugdíjba vonulása után kizárólag 
szépirodalmi, tudománytörténeti könyvekkel káp
ráztatta el igen szép létszámú olvasótáborát. 

Az író orvosra bizonyára Magyar Imre a jó, bár 
ma talán már nem eléggé ismert példa, aki nyugdí
jazásáig az ország egyik vezető belgyógyász pro

fesszora, számos, itthon és külföldön is több kiadást 
megért szakmunka, tankönyv szerzője vagy társszer
zője volt, eközben azonban sorra jelentek meg az 
egészségügy gondjaival foglalkozó írásai, művelő
déstörténeti esszéi, „stílusgyakorlatai", önéletrajzi és 
ószövetségi tárgyú regényei is. 

A kortárs kritika enyhén szólva nem kényeztette 
el. Bár Kozmikus sértődés című tanulmánykötete nagy 
visszhangot keltett és három kiadást is megért, majd 
Stílusgyakorlatok című kötete is hosszan tartó vitákat 
kavart, regényeiről érdemlegeset alig írtak - jóllehet 
ennél többet érdemelt volna. (Szépirodalmi alkotá
sait méltató leveleket egyébiránt több kiváló írótól -
Szentkuthy Miklóstól, Karinthy Ferenctől, Örkény 
Istvántól, Mészöly Miklóstól, Rónay Lászlótól - is 
kapott.) Szépirodalmi kiruccanásairól a szűkebb 
szakma, ha lehet, még inkább idegenkedett. E sorok 
írójának szelíd iróniával többször is megjegyezte: 
Azt, ha rendszeresen lóversenyre járna, vagy bár
zongorista lenne egy lebujban, a kollégák legalábbis 
megbocsáthatónak tartanák, de szépirodalommal 
kacérkodni az I. Számú Belgyógyászati Klinika igaz
gatójának valóságos szentségtörés, és a szakma lejá
ratását jelenti. Pedig akad ilyesmire példa elég a vi
lágirodalomban, elég Osler, Duhamel vagy Cushing 
munkáira gondolnunk. 

Fölöttébb érdekes két, Magyar Imréről írott lexi
koncímszó összevetése. A Magyar Irodalmi Lexikon 
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(3) szerint Magyar Imre „orvos, belgyógyász, egye
temi tanár, író", és ez el is fogadható sorrend. Az 
ugyancsak 1994-ben, az Akadémiai Kiadó gondozá
sában kiadott Új Magyar Irodalmi Lexikon sorai alap
ján viszont „író", aki 1934-ben szerzett orvosi diplo
mát. Az előbbi szócikk pontosan írja, hogy „pályafu
tását a Korányi Sándor vezette III. sz. Belgyógyásza
ti Klinikán kezdte", míg az utóbbi szerint „a Korányi 
Klinikán vezette a III. sz. belgyógyászati osztályt"! A 
mindmáig legnagyobb magyar belgyógyász, Korányi 
bűvkörébe került friss diplomás orvos aligha lehetett 
ekkoriban még osztályvezető, amint arról visszaem
lékezéseiből is meggyőződhetünk. 

A „Magyar-Petrányi" első kiadásában is megmutat
kozott már a fiatal szerző kivételes szakmai tájéko
zottsága és szép, szabatos stílusa. Nemzedékek tanul
tak ebből a könyvből élvezettel belgyógyászatot. A 
függelékként szereplő orvostörténeti rész Magyar 
Imre munkája - a hivatás históriája iránti kivételes 
érdeklődését később több önálló művel is bizonyí
totta. 

A szépíróval - noha Magyar Imrének versfordítá
sai már egyetemista korában megjelentek - az orvo
sok először az immár régen megszűnt, ám igényesen 
szerkesztett Egészségügyi Dolgozó című szakszervezeti 
lap hasábjain találkoztak, főleg Benedek István tár
saságában. Előbb impresszionista hangulatú költe
ményeijelentek meg, majd prózára váltott. Ne feled
jük: Németh László vagy Kodolányi János is poézis-
sel kezdte. (Utóbbit azért említjük itt, mert közte és 
Magyar Imre közt előbb orvos-beteg, majd írói ba
rátság szövődött: az író orvosra elsősorban épp Ko
dolányi Mózes-regénye és Gilgames-eposza, a világ
irodalomból pedig Thomas Mann József-tetralógiája 
gyakorolt meghatározó hatást.) 

Első tanulmánykötete, a Kozmikus sértődés 1968-
ban jelent meg a Medicina Könyvkiadó gondozásá
ban (4), a korra jellemző szerény külsővel. A belgyó
gyászat időszerű oktatásától, az orvostudomány és a 
művészetek eléggé nem hangsúlyozott kapcsolatán 
át az emlékezetre méltó Korányi-iskoláig sok min
denről olvashatunk e kötetben, amelynek minden 
sorából sugárzik a tudás, a kultúra tisztelete, a taní
tás őszinte vágya. A reáliák és a humaniórák nem ki
zárják, hanem kiegészítik egymást - érvelt a szerző 
- kivált abban a korban, mikor a szakosodás miatt 
„ egyre többet tudunk egyre kevesebbről". A bagdadi 
iskolától a Korányi-iskoláig ível az ironikus alaphan
gú áttekintés. Mai világunkra - a kommunikáció fej
lődése és az egyenlőség elvén (de nem gyakorlatán) 
alapuló rendszerek elterjedése folytán - a látható, de 
többnyire el nem érhető lehetőségek, illetve a nyo
morúságos valóság ellentéte jellemző: ez szüli a cím
adó kozmikus sértődést. A szerző platóni párbeszé
dekben fogalmazza meg az orvosok mindenkori di
lemmáit, beszél a hálapénz paradoxonjáról is, az or
vosi fizetések megfelelő emelését ajánlva megoldá
sul. A „pára" aranykora volt ez, midőn az alacsony 
fizetésbe a megalázó és korrumpáló „borravalót" is 
belekalkulálták. Bár Magyar Imre írásait feltehetően 
felelős személyek is olvasták, ám a római elv: „ quie-
ta non movere" ekkoriban is erősen érvényesült (aho
gyan e tekintetben érvényesül ma is.) 

A professzor első, valódi szépirodalmi műve még
is az 1969-ben megjelent Tanulságos utazás volt (I. 
ábra) (5). Bár ez esetben a „szép"jelző csak műelmé-
leti jellegű lehet. E regényből megtudható, hogy -
miként utóbb Németh László - Magyar Imre is a gá
lyapadból ácsolt magának alkotó műhelyt. A regé
nyes önéletírás az 1941-es (a szerző számára sajnos 
nem utolsó) munkaszolgálat három hónapjának his
tóriáját jeleníti meg. A főváros közeli Nagykátától a 
távoli Erdély közepébe vezetett ez a tanulságos uta
zás. A munkásszázadban akad bőrdíszműves, elekt
romérnök, kereskedő, zenész, orvos - csak útépítő 
munkás nem - , sokféle korú, helyzetű és jellemű 
ember: egyetlen közös vonásuk a rejtélyes „nem ár
ja származás". A regény azonban nem csupán a 
munkaszolgálatosok, hanem az őket körülvevő világ 
„jellemrajzát"is adja, szembesítve a magyar társadal
mat azzal a gyakran tagadott ténnyel, hogy a törvé
nyesített - üldözőt és üldözöttet egyaránt megrontó 
- gonoszság, hazugság és butaság már jóval a német 
megszállás előtt uralomra jutott hazánkban. 

Magyar Imre 

TANULSÁGOS 
UTAZÁS 

M A G V E T Ő K Ö N Y V K I A D Ó 
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1. ábra: Tanulságos utazás címlapja 

Megkockáztatom azt a merésznek tűnő állítást, 
hogy a Tanulságos utazás Kertész Imre világhíressé 
vált regényének itthon is alig ismert előképe. A két 
műben közös vonás, hogy a szerzők egyszerre élik át 
a történetet belülről, és láttatják kívülről. A drótke
rítés mindkét oldalán emberek élnek, a lágerpa
rancsnokok közt is akad a lehetőségek keretén belül 
emberséges, de a táboron belül is együttélésre szinte 
alkalmatlan társ: éppen csak az „ egész" embertelen 
és eszeveszett. Nyomorúságos problémák, sokszor 
szinte a semmiért kirobbanó civakodások nehezítik 
az életet. Ez az árnyalt kép teszi hitelessé ezt a rend
hagyó naplót, amelynek megjelenésére több mint 
két évtizedet kellett a szerzőnek várnia. (Két továb-
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bi önéletrajzi regénye - az egyik a 30-as évek elejé
nek egyetemi életéről, a másik az 1945 és 1949 közt 
eltelt évekről szólt - soha nem jelenhetett meg Ma
gyarországon.) Sem számos túlélőnek nem tetszett 
Magyar Imre Flaubert-i impassibilité-je, sem a ma
gukat ártatlannak hívő egykori cinkosoknak a „te
temrehívás". Egyik neves orvostörténészünk azt 
mondta e sorok írójának: „Magyar Imre cserkésztá
bort varázsolt a munkatáborból". Pedig ez a könyv 
senkit nem ment fel, aki arra érdemtelen. A szerzőt 
az ítéletalkotásban segíti óriási műveltsége, fegyel
mezettsége, történelmi tudása és a mindenkori em
beri butasággal és rosszindulattal szembe szegezett 
iróniája. 

Véleményünk szerint ez a könyv avatta szerzőjét 
szépíróvá. Az 197l-es évben mind a Magvető, mind 
pedig a Medicina kiadta egy-egy munkáját. A Stílus
gyakorlatok szintén cikk- és esszégyűjtemény: a Ko
rányi-iskola és az orvosok és a műveltség kérdései 
újra terítékre kerülnek benne. Szerény véleményem 
szerint azonban a szerző olyan fokú műveltséget kö
vetelt a marxista ókortörténeten nevelkedett medi
kusoktól, hogy sok idősebb kolléga is zavarba jött 
volna, ha effajta kérdéseket kap. A válaszok mégis 
biztatóknak bizonyultak. 

A Magyar Imrét olyannyira jellemző irónia, a fi
nom humor szinte minden írásban meg-megcsillan. 
Kényes kérdésekről a kötetben nem esik szó, erről 
szigorú miniszteriális lektor gondoskodott. (Igaz 
ugyan, hogy a szerző alkatától is távol állt a Haynal-
típusú „odamondogatás"). 

Első ószövetségi tárgyú regénye a Ruth (8) Gyulai 
Líviusz mitológiai illusztrációval látott napvilágot. 
Az egyszerű történet közismert, a Bibliában külön 
könyvben olvasható. Az utószó szerint a regény 
1942-ben készült, vagyis szintén közel két évtizedig 
lapult az íróasztalfiókban. A regény hűen követi a 
bibliai történetet, humorral és lélekismerettel, kivá
ló személyiségrajzokkal és gyönyörű leírásokkal egé
szítve ki, és téve átélhetővé Ruth szép történetét. Az 
aratási és kalászgyűjtő jelenet annyira élethű és szin
te időtlen, hogy akár a Nagyalföldön is megtörtén
hetett volna. A pletykálkodó irigy vénasszonyokkal 
és a potyaszerelemre leső ispánnal együtt csupa is
merőssel találkozunk a regény lapjain. Az alvó Boáz 
históriáját egyébként Victor Hugó versben örökítette 
meg. 

Ruth ókori regénytársa a Judit (9), amelyet Szán
tó Piroska szép rajzai illusztrálnak. Ezen a művön 
még inkább érezhető Thomas Mann hatalmas hatá
sa. A regény Judit hazamentő hőstettének új értel
mezését adja. Judit egy személyben a küldetéses hős 
és a szerelemre éhes, hús-vér asszony: csak mikor a 
híres vezér részegen és tehetetlenül horkolva alszik 
el mellette, küldetéstudatában és női mivoltában 
sértve ragad kardot és öli meg Holofernest, szinte 
akaratán kívül mentve meg ekképpen városát. Tu
domásunk szerint ez a szerző legkedvesebb műve: a 
női hivatástudat, a hűség, a szépség és a női lélek 
apoteózisa. Talán nem véletlen, hogy Magyar Imre 
kedvenc hősei nők. Ruth és Judit regénye egyben 
bizonyítja a szerző kivételes érdeklődését a héber 
történelem iránt. Ekkoriban az ilyesfajta érdeklődést 
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2. ábra: A kérdés cimű könyv borítója 

egyáltalán nem favorizálták, Magyar Imre azon ke
vesek közé tartozott, akik ezekben az évtizedekben 
is nyíltan vállalták zsidóságukat. (Scheiber Sándor, a 
kiváló, tudós rabbi felolvasóesteket szervezett a két 
regényből és írásban is méltatta őket.) 

Az ószövetségi históriák és a kultúrtörténeti stí
lusgyakorlatok után harmadik főterülete az önélet
írás. Az évszázad gyermeke (10) 1910-től (a szerző szü
letésétől) 1921-ig beszéli el az eseményeket. Benne 
szó esik a család gyökereiről, a felvidéki nagycsaládi 
környezetről, a boldog békeidők felborulásáról, az 
értelem kibontakozásáról, a család jelentőségéről: 
mindezt eleven és szeretetteljes, bár gyakran ironi
kus rokonportrék egészítik ki. A regény 1956-ban 
született, s szintén csak húsz évre rá jelenhetett meg 
(természetesen cenzúrázva). 

Az esszékötetek harmadik darabja a Behrens doktor 
és társai (11). A címadó orvos Thomas Mann Varázs
hegy című remekének egyik szereplője, az egyik sa
játos, rokonszenves orvostípus megtestesítője. Ám 
az ő jellemrajzával kapcsolatban olvashatunk a tbc 
és a művészetek szoros kapcsolatáról is (Keats, Cse
hov, Tóth Árpád). A kötetben a kultúra kérdései új
ra központi szerepet játszanak. Magyar Imre felhá
borodott azon, hogy egyik írónk szinte dicsekedve 
kijelentette: ő nem olvasta az Ember tragédia]át\ Az 
inkriminált író neve már nem titok, az azóta elhunyt 
Végh Antal volt ő, akihez évtizedes barátság fűzött. 
Állítom, az egészet csak megbotránkoztatás kedvéért 
mondta, mert szeretett megbotránkoztatni. Olvasta 
ő bizony a Tragédiát, csak nem volt rá különösebb 
hatással. Nem egyedüliként: Lukács Györgytől a 
Londonban élő Határ Győzőig, aki szerint a darab 
„kegyes közhelyek gyűjteménye". A Hamlettól a Fa-
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uság sok műről elmondható ez. Csak hát nem mind
egy, hogy a közhelyet ki fogalmazza meg és hogyan! 

Az évszázad gyermeke egyenes ági folytatása A kérdés 
(2. ábra) (12), amely két dologra keres választ. Egy
részt: miként lett a csupa bölcsész fiatalemberből or
vos, másrészt: miért kezelik ma is a hivatalosak kí
vülállóként őt. Mindkettőre elég kézenfekvő a fele
let. Magyar Imre mindig arra törekedetett, hogy a 
humán és a reál műveltséget összeegyeztesse: erre 
pedig a medicina művelése kínálkozott a legalkal
masabbnak. Másrészt az egyre erősödő diszkrimina
tív törvények is az úgynevezett szabad foglalkozások 
felé irányították. A numerus clausus ellenére sike
rült bejutnia az egyetemre, így itthon szerezhetett 
diplomát, igaz nem kevés megaláztatásban volt ré
sze. Szerencsésen egyenest a Korányi-klinikára ke
rült (fizetés nélküli gyakornoknak), ahol életre szó
ló etikai és szakmai indíttatást kapott, amint az Ko
rányi Sándorról írott könyvében olvasható (6). (Ez a 
könyv egyik bizonyítéka orvostörténeti érdeklődésé
nek). A másik kérdésre adható válasz azonban bo
nyolultabb: nálunk nemigen szívelik, ha valaki egy 
személyben több területen is jeleskedik. Ez mindig 
gyanús. Ismerjük a gúnyos mondást: „Az orvosok 
közt a legjobb író, az írók közt a legjobb orvos". Ez 
utóbbi a hazai belgyógyászat egyik legkülönbjére 
még élcelődésből sem illett! Ne feledjük, a zseniális 
festőről, Kondor Béláról sem köztudott, milyen re
mek verseket írt, Szent-Györgyi Albert értékes köl

tészetét pedig sokan egyenest eltévelyedésnek tart
ják. Magyar Imre tehát ilyenformán nem keveredett 
rossz társaságba, ám mégis... 

Az önéletírás következő kötete a szerző halála 
után kiadott Oly korban éltem, címében Radnóti Mik
lósra utal. (Magyar Imre a költőről elnevezett utcá
ban lakott élete utolsó 37 évében). Ez a regény a ret
tenetes 1944-es esztendőnek, a korabeli pesti zsidó
ság sorsának és jellemző típusainak állít eleven em
léket. 

Reméljük, Magyar Imre belgyógyász professzor, 
nem csak a lexikonok lapjain, de az olvasók tudatá
ban is megmarad igazi szépíró orvosnak. 
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