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A fen ti cím hez annyi kiegé szí tés szük sé ges, hogy ezt a hí -
res fo lyó ira tot egy év szá zad dal ezelôtt ala pí tot ták. Majd
1941-ben, Ba bits Mi hály ha lá la után a ne ve „Ma gyar Csil -
lag” lett, amely 1944 ta va szán vég leg meg szûnt. Nem az
ér dek lô dés hiá nyá ban, ha nem a há bo rú vé ge fe lé kö ze le dô
meg szál lás kény sze rí tô ha tá sá ra. Te hát csak a szü le té se 100
éves, de en nek az idô nek a fe lét sem él te meg. Mégis kö te -
tei let tek azóta a mér cék, ezért szel le mi sé gét élô nek te kint -
het jük. Ha sáb jain kez det tôl je len van a me di ci na, és nem
fel tét le nül az or vo si vég zett sé gû szer zôk ré vén. A fo lyó irat
Ady End re égi sze alatt in dult, Ady el sô no vel lá ja „kór tör té -
ne ti”. A cí me: „Mi há lyi Ro zá lia csók ja.” A köl tô zse ni nek
ak kor már köz tu dott volt a szer zett lue sze, Nagy vá ra don
sze rez te egy Rien zi (No vák) Má ria ne vû sze ren csét len kis
szí nész nô tôl. En nek szim bo li kus tör té ne tét ír ta meg, aki
ugyan „elég gé be le ron dí tott éle té be”, de a „ki csiny szín há -
zi ném bert” a sír já ban már ne ér je szem re há nyás. A Nyu gat
el sô or vos szer zô je Csáth Gé za, de itt nem a ko rát megelô -
zô zse niá lis szí ni kri ti kái ra (Puc ci ni, Bar tók) gon do lunk.
A szó sze rin ti „Anya gyil kos ság” olyan lé lek ta ni re mek lés,
amely ben két ka masz ag resszív ösz tö ne és ir ra cio ná lis cse le -
ke de te még a mély lé lek tan nal is ne he zen ma gya ráz ha tó. Ha
va la ki ma az if jú ko ri bû nö zést kor je len sé gnek te kin ti, ol vas -
sa el Csáth Gé za száz év vel ezelôtt írt no vel lá ját. Lát ni fog -
ja, hogy „nincs új a nap alatt”. Pe dig az iga zi Csáth csak a
kö vet ke zô év fo lyam ban je lent ke zik. Az „Ópium” al cí me
„egy ideg or vos le ve les lá dá já ból”. A Mo rav csik-k li ni ka ta -
nár se géd je még nem mor fi nis ta, de a mák ned vet már meg -
kós tol ta. Azért von le olyan kö vet kez te tést, hogy ha tá sa:
„egy nap alatt öt ezer esz ten dôt élek. Egy esz ten dô alatt ez
kö rül be lül két mil lió évet je lent. Föl té ve, hogy az ópium szí -
vást mint ki fej lett erôs fér fi kez ded, és nagy gon dot for dí -
tasz tes ti ép sé ged fönn tar tá sá ra – ame lyet leg jobb ügyes or -
vos ra bíz ni – tíz esz ten deig elél hetsz. És ak kor húsz mil lió
éves ko rod ban nyu god tan hajt ha tod fe je det az örök meg -
sem mi sü lés je ges pár ná já ra.” Pá rizs ban már fé lig le gá li san
lé tez tek ópium bar lan gok. Pes ten Csáth ma gá no san él vez te,
és iro dal mat va rá zsolt be lô le. Aig lon nyolc gra fi ká ja szin tén
„Ópium-ál mok” cí men ke rült kiál lí tás ra, és ki más tu dó sí -

tott vol na ró la? Meg hök ken tô áb rá zo lás, nem a korabeli
leá nyok nak va ló. Hoz zá tar to zott a szá zad elô el lent mon dá -
sos élet ér zé sé hez. A kö vet ke zô év fo lyam hírt adott egy
óriá si fel fe de zés rôl. Ek kor je lent meg Al föl di Bé la dr.-nak
„Az Ehr lich- fé le gyógy mód” cí mû köny ve (l. Al föl di), s
ahogy Szo mo ry De zsô be szá mol ró la, az elô ke lô es té lye ken
is er rôl tár sa log tak. Ady egyik írá sá ban ol vas ha tó, hogy a
„zse ni tit ka az ide jé ben meg szer zett luesz”, ami ke se rû és
szó sze rint nem ve he tô öniga zo lás. Szo mo ry azon ban nem
hagy ja ki a „zic cert”, ha Ehr lich cso da sze re va ló ban meg -
gyó gyít ja a lueszt, nem lesz nek töb bé zse nik. A két szer zô
el len té tes ál lí tá sá nál szak sze rûbb Amb rus Zol tá né. Ô va ló -
ban a bû vös 606-os ar zén pre pa rá tum ról ér te ke zik, s ha ez
be vá lik, az Ehr lich–Ha ta- pá ros nak Jen ner, Pas teur és Koch
Ró bert mel lett a he lye. A tör té ne ti ré sze is hi bát lan, a ko -
lum bu szi meg je le nés tôl a ve ne ri cus be teg sé gek el kü lö ní té -
séig. A lai kus szer zô vi tá ba száll az or vo sok kal: ha asze xuá -
li san is meg sze rez he tô, mi jo gon ne vez he tô „bu ja kór nak”?
Amb rus Zol tán és Ady End re lueszt, Szo mo ry ma gya ro san
vér bajt ír, a szi fi lisz vál to zat nem for dul elô, sem gö rö gö -
sen, sem fo ne ti ku san. Ady ek kor aján lot ta egyik ver sét ked -
ves ko lozs vá ri ke ze lô or vo sá nak és ba rát já nak, Lu kács Hu -
gó nak. Az 1911-es év fo lyam or vo si vo nat ko zá sa Amb rus
Zol tán nak az A. Schnitz ler köny vé rôl (Az élet szava) mon -
dott szen ten ciá ja: „Hát ilyen sza dis ta csak az or vo si is me re -
te ket nép sze rû sí tô rossz köny vek ben van: a va ló ság ban még
a ke gyet len ség mo no ma ni a ku sai is, még a Né rók is, az
öniga zo lás nak egész tö me gét, a ma gu kat, a sa ját sze mök -
ben ab szol vá ló ment sé gek nek egész so ka sá gát hor doz zák
ma guk ban.” A bé csi dok tor írá sai ról a ma gyar is mer te tô nek
nem va la mi hí zel gô a vé le mé nye, de Schnitz ler nép sze rû sé -
gét ez nem be fo lyá sol ta. Bécs fe lôl néz ve na gyobb a hi te le a
freu diz mus nak, ame lyet ná lunk Fe ren czi Sán dor kép vi sel
elô ször. A „Scho pen hauer nak Go e the hez írt egy le ve le,
pszi cho a na li ti ce néz ve” az 1912-es év fo lyam ban je lent
meg. Pár hu za mo san, mert a bé csi „Ima go” is le hoz ta. A hí -
res Oe di pus- mí tosz ér tel me zé se, il le té kes sé günk ha tá rain
kí vül. Jó val gya kor la tibb je len tô sé gû „A psy cho a na li zis rôl, s
an nak jo gi és tár sa dal mi je len tô sé gé rôl” tör té nô esz me fut -
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ta tás, amely az Or szá gos Bí rói és Ügyé szi Egye sü let ben,
1913. ok tó ber 29-én hang zott el. Freud nagy felis me ré se a
tu dat alat ti lel ki élet tör vény sze rû sé gei nek és erô szer ke ze -
tei nek össze füg gé se, mert Char cot fel lé pé séig az ideg- és el -
me or vo so kat csak a mor fo ló giai lag ki mu tat ha tó el vál to zá -
sok ér de kel ték. „Min den órá val vagy mér leg gel nem
mér he tô lel ki je len ség ku ta tá sát áten ged ték a szé pi ro dal mi
írók nak”, ál la pít ja meg a szer zô. Freud is mer te fel a vé de ke -
zô in du lat el foj tást, a tu dat alat ti ba süllyesz tett in du la to kat.
Rá jött, hogy hip nó zis nél kül is be le het ha tol ni a lé lek mé -
lyebb ré te gei be a sza bad esz me tár sí tás se gít sé gé vel. A két
alap ösz tön bôl – ön zés és ne mi ség –, va la mint a kör nye zet -
tel va ló összeüt kö zés bôl fa kad nak a neu ró zi sok. Ah hoz,
hogy tár sa da lom jö hes sen lét re, az egyes egyé nek egoiz mu -
sá nak és li bi dó já nak al kal maz kod niuk kell egy más hoz, tehát
az egyén nek le kell mon da nia ar ról, hogy min den ösz tö ne
sza ba don ér vé nye sül hes sen. Vagyis „kell, hogy le gyen az
anar chiz mus és a kom mu niz mus kö zött, me lyek kö zül az
el sô kor lát lan in di vi duá lis kiélést, a má sik a tár sa dal mi asz -
ké zist hir de ti, egy jó zan in di vi du ál szo ci a lisz ti kus irány,
amely a tár sa da lom nak ér de ke, és az egyén bol dog sá gá val is
tö rô dik”. A fen tiek ma gya ráz zák, miért nem sze re tik a dik -
ta tú rák a freu diz must. A há bo rú ki tö ré sé nek évé ben még
nem tük rö zô dik a bor za lom. Hol lós Ist ván dr. is mer te ti Fe -
ren czi nek a „Lé lek elem zés. Ér te ke zé sek a pszi cho ana lí zis
kö ré bôl”, va la mint „Ide ges tü ne tek ke let ke zé se és egyéb
ér te ke zé sek a pszi cho ana lí zis kö ré bôl” cí mû fü ze teit. Ezek
gya ko rol tak nem cse kély ha tást Ka rin thy Fri gyes, Kosz to lá -
nyi De zsô és ke vés bé je len tôs írók mun kái ra. Há bo rús pszi -
chó zis he lyett ek kor még in kább há bo rús eu fó riá ról le he tett
vol na ír ni. Az év fo lyam má so dik fe lé ben már olyan írá sok
ol vas ha tók, mint „A há bo rú és a köz gaz da ság” (Fe nyô
Mik sa), „Az orosz há bo rú” (Ig no tus), „A sza vak há bo rú ja”
(Schöpf lin Ala dár), „A had nagy úr hô si ha lált halt” (Moly
Ta más), „A há bo rú egy vi dé ki vá ros ból” (Mó ricz Mik lós),
„In ter ar ma” (Mó ricz Zsig mond) „Új csa ta ké pek” (Fel vin -
czi Ta kács Zol tán), „Ba ka nó ták”, „Ki jegy zé sek egy ka to nai
zseb könyv bôl”. Az írá sok ban szin tén „to tá lis a moz gó sí -
tás”. Az 1915. évi kö tet is bô vel ke dik Amb rus Zol tán és Ig -
no tus há bo rús jegy ze tei vel. Vö rös ke resz tes ke re sô le ve le ket
kö zöl nek, van kü lön „Tá bo ri pos ta” ro vat. Hoz nak or vo si
be szá mo lót dr. B. E. tol lá ból. Meg le pô, hogy a kö vet ke zô
év fo lya mot még nem kar csú sít ja a pa pír hiány. Rá ve tül az
orosz bel po li ti ka ár nyé ka. A be szá mo lók nem ha di tu dó sí tá -
sok, ha nem hely zet je len té sek. Kö zöl nek írá so kat fran cia
nap lók ból is, de nem ad nak hírt Fe renc Jó zsef ki rály ha lá -
lá ról. Már cius vé gé re Prze myśl elesett, Olaszor szág is had -
ba lé pett a köz pon ti ha tal mak el len. Ezek rôl az ese mé nyek -
rôl már nem le het hall gat ni, ám az or vo sok bi zo nyá ra
in kább a na pi la po kat ré sze sí tet ték elôny ben, ha egyál ta lán
volt ked vük ír ni. A Nyu gat ból az or szág ak ko ri hely ze te
nem is mer he tô meg.
A Nyu gat 1917-ben Freud pro fesszor tól köz le ményt ka -

pott. Cí me: „A pszi cho ana lí zis egy ne héz sé gé rôl.” Fel vi lá -
go sí tó és nép sze rû sí tô szán dék kal ké szült, az nem de rül ki,
hogy ki nek a fel ké ré sé re. Is mét ki fej ti, hogy a ne mi ösz tö -
nök nek mek ko ra a sze re pük a neu ró zi sok ki fej lô dé sé ben. Az

egy ol da lú ság vád já val tisz tá ban van, de ez olyan, „mint a ve -
gyé szé, ki min den szer ve ze tet a ve gyi von zás ere jé re ve zet
vissza. Ez zel még nem ta gad ja, hogy van ne héz ke dé si erô.
Csak ép pen ér té ke lé sét a fi zi kus ra hagy ja”. Az tán pon tok ba
sze di, hogy az em be ri ség nár ciz mu sát há rom sé re lem ér te.
1. Ami kor a 16. szá zad kö ze pén ki de rült, hogy nem a

boly gónk a vi lág kö ze pe.
2. Ami kor a 19. szá zad ban Dar win be bi zo nyí tot ta, hogy

az em ber ere de te kö zös az ál lat vi lá gé val.
3. Ami kor a pszi cho ana lí zis ki mu tat ta, hogy „az én nem

úr a sa ját há zá ban”, és a lel ki fo lya ma tok ma guk ban tu dat ta -
la nok.
A ki fej tés per sze sok kal ár nyal tabb és meg gyô zôbb, de

ezen a há rom pil lé ren nyug szik. Elô fu tá ra Scho pen hauer
volt, an nak fi lo zo fi kus jel le gét bi zo nyí tan dó.
A vi lág há bo rú vé gé nek és a for ra dal mi idôk nek szel le mi

zûr za va ra a Nyu gat ban is tük rö zô dik, ha nem is zsur na lisz -
ta szin ten. Ben nün ket az or vo si vo nat ko zá sok ér de kel nek.
Fé lel me te sek a szel le mi vesz te sé gek 1919-ben. Egy más után
men nek el: Ady End re, Csont vá ry Koszt ka Ti va dar, Med -
nyánsz ky Lász ló, Eöt vös Lo ránd. Az or vo sok kö zül Bó kay
Ár pád, Be rend Mik lós és Csáth Gé za. Az utób bit ket ten bú -
csúz tat ják: az írót Ka rin thy Fri gyes, a ro kont Kosz to lá nyi
De zsô, aki „Be teg sé gé rôl és ha lá lá ról” írt kór tör té ne ti be -
szá mo lót. Ez a ki vé te le sen so kol da lú al ko tó láng el me a
krisz tu si kort sem ér te meg. Ke reszt je a mor fi niz mus volt,
az ön pusz tí tás jel ké pe. A Nyu gat el vesz tet te leg te het sé ge -
sebb, me di ci nát vég zett szer zô jét. Kosz to lá nyi De zsô nek az
öccse is or vos volt, az uno ka öccse is: ép pen Csáth Gé za.
Nem tud ni, mi lyen em lé kek kész tet ték, hogy az 1920-as év -
fo lyam ban megír ja „A rossz or vos” cí mû hosszabb el be szé -
lé sét, amely ké sôbb ön ál ló kö tet ben is meg je lent. „A sze -
gény kis gyer mek pa na szai” jó sá gos dok tor bá csi já nak
el len pó lu sa ô, ki nek lel kén egy há rom éves kis fiú ha lá la szá -
rad. Szo mo rú vi gasz, hogy a kü lön élô szü lô ket ép pen gyer -
me kük el vesz té se hoz ta új ra össze, de az élet ilyen. Kosz to -
lá nyi De zsô sok or vos áb rá zo lá sa kö zül Gas pa rek dok tor az
egyet len el len szen ves alak.
Posch Je nô fi lo zó fiai író nak (1859–1923) itt je lent meg

„Az ön gyil kos ság lé lek- és er kölcs ta ni szem pont ból” cí mû
aka dé miai ér te ke zé se, amely nek pszi cho ló giai és pszi chiát riai
vo nat ko zá sai vi tat ha tat la nok. Fel me rül ben ne az eu ta ná zia
prob lé má ja is, olyan or vo si te kin tély re hi vat koz va, mint a
bé csi Noth na gel pro fesszor. A Tria nont kö ve tô ál ta lá nos
dep resszió egyik ve szé lyes kö vet kez mé nyé nek szá mí tott. Ki -
jó za ní tó nak te kint he tôk Fe ren czi Sán dor so rai: „A tör té nel -
mi ma te ria liz mus ra tá masz ko dó po li ti kai irá nyok sok ki vá ló
ve zér gon dol ko dó ja kez di be lát ni, hogy ta lán nem egy bal si -
ker nek ele jét vet te vol na, ha az el mé le ti alap, mely re e szo -
ciá lis tö rek vé sek épül tek, nem lett vol na oly egy ol da lúan
anyag el vû, ha nem szá mí tá sai ban té nye zô ként sze re pelt vol -
na az em ber nek, ki nek sor sán len dí te ni akart, a lel ki vi lá ga is.
Szó val rá jöt tek, hogy hi ba volt a lé lek ta ni szem pon tok mel -
lô zé se, a gaz da sá giak túl be csü lé se.” A pszi choana li ti kus
összeg zé sét a tör té ne lem iga zol ta. Ugyan csak az 1922. évi
kö tet ben is mer te ti Lam brecht Kál mán egy ma gyar tu dós
sors tra gé diá ját, a bri liáns tech ni ká jú ideg szö vet ta nász Apá -
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thy Ist vá nét, akit az er dé lyi ha ta lom vál tás a transz szil va niz -
mu sa miatt meg gya lá zott. Ko ra egyik leg na gyobb hu ma nis -
tá ja volt, igaz, „em ber az em ber te len ség ben, ûzött az ûzött
ma gyar ság ban”.
A kö vet ke zô év fo lya mok leg szor gal ma sabb or vos szer zô -

je Föl di Mi hály, de or vos tör té ne ti szem pont ból a „Dosz to -
jevsz kij lé lek ta na” ér de mel em lí tést. A leg na gyobb „lé lek lá -
tó” min den mû ve pszi cho ló giai rej tély, az ana li ti ku sok
min den ko ri kincsesbányája. Meg je lent Freud önélet raj za,
Ig no tus for dí tá sá ban (1925). Az ana li ti ka lai ku sa eb bôl tud -
ja meg, hogy 1910-ben Fe ren czi Sán dor in dít vá nyá ra ala pí -
tot ták meg a Ma gyar Psy cho a naly ti kus Egye sü le tet, az egyik
el sôt a vi lá gon, amely ben Freud és Er nest Jo nes is részt vett.
Ezen a ta lál ko zón ül tek elô ször ba rát sá go san egy asz tal hoz
a né me tek és az an go lok. A pszi cho ana lí zist Ber lin után Bu -
da pes ten is elôad ták, ná lunk ter mé sze te sen Fe ren czi Sán dor.
A ha di neu ró zi sok ra össz pon to sít va, de töb ben ezt a freu -
diz mus el len for dí tot ták. A ma gya rí tás a hí res Gro te- fé le au -
to biog rá fia-so ro zat ból va ló, amely nek elô zô évi kö te té ben
je lent meg Ko rá nyi Sán dor. Ez az év fo lyam egyéb ként is ne -
ve ze tes. Ok tó ber ben hir de tett a Nyu gat no vel la pá lyá za tot,
ame lyet a Vö rös mar ty Aka dé mia Bi zott sá ga ne vé ben Gel lért
Osz kár, Kosz to lá nyi De zsô és Os vát Er nô bí rált el. A 272
no vel lá ból egy ad dig is me ret len or vos nak, a diá kos ki né zé sû
Né meth Lász ló nak a „Hor váth né meg hal” cí mû mû vét ér -
de me sí tet ték az el sô hely re, és azon nal kö zöl ték is. Nem
sejt ve még, hogy mö göt te hi he tet len fel ké szült sé gû kri ti kus
lap pang. A ké sôb bi szá mok meg gyôz nek ar ról, hogy nem
csak a ha zai iro da lom ban ott ho no san. Hi szen a „ma gyar
szel le mi élet or ga ni zá to rá nak” igé nyé vel lép fel, ami nem
egy konf lik tus for rá sa lett. Mindad dig fô sze rep lô, amíg
1932-ben meg nem in dít ja a „Ta nú” cí mû egy sze mé lyes fo -
lyó ira tát.
Az 1926. évi vas kos két kö tet ben sze rep lô or vos szer zôk

mû vei: az Er dély bôl át ke rült Os vát Kál mán két írá sa és Med -
gyes sy Fe renc raj za, a „Gyá szo ló nô”. Majd 1927-ben a mi
szem pon tunk ból egyet len ér de kes írás a fran cia se bész és
író, Du ha mel oroszor szá gi uta zá sá ról szól. Nem olyan kiáb -
rán dí tóan le lep le zô, mint ké sôbb And ré Gi de mun ká ja, ta -
lán azért is nem je lent meg ma gyar for dí tás ban. Ahogy a
könyv is mer te tô Illyés ír ja: a szo cio ló gus nem so kat ta nul hat
Du ha mel köny vé bôl, mert „or vos, és mû vé sze té ben sem
akar más len ni, mint a kór há zi ter mek ben, vagy ami an nak
ide jén a lö vész árok kö tö zô he lyén volt. Meg hall gat ta a be te -
get vagy a se be sül tet, s ha szen ve dé sek rôl kell szól ni, ôk
mond ják el ne künk is fáj dal mai kat, a ma guk aka do zó, el té -
vely gô sza vaik kal, ô meg vizs gál ja ôket, fe jük fö lé ír ja a lá zat,
a diag nó zist és azt, amit láz ál muk ban be szél nek.” Te hát ben -
ne nem bol se vis ta agi tá tor ra tet tek szert. Ta nul sá gos volt ez
Illyés Gyu la ké sôb bi szov jet-o roszor szá gi út já hoz. A kö vet -
ke zô pe rio di ka az an gol or vos, S. Mau gham je lent ke zé sét jel -
zi egy víg já ték ere jéig, amely nek ter mé sze te sen egy se bész ta -
nár és fe le sé ge a fô sze rep lôi. A há zas ság nem anya gi ter mé -
sze tû di lem má ja – Föl di megér tô ma gya rá za tá val.
An gol víg já ték után szo mo rú szov jet-o roszor szá gi fo -

goly nap ló, az or vos Munk Ar tur be mu ta tá sá ban (Nagy
ká der).

Az 1930-as év fo lyam ban Mó ricz Zsig mond nak a „Ti sza -
zu gi mé reg ke ve rôk” cí mû kri mi na lisz ti kai be szá mo ló ja szol -
gál tat kor- és kór ké pet. Idô rend ben ha lad va a kö vet ke zô év
két or vo si vo nat ko zá sú szín da rab be mu ta tá sá ról árul ko dik.
Bi bó La jos víg já té ka, „A cso da dok tor” bi zarr né pi ko mé dia,
amely ben a ku ruzs ló apa és or vos pro fesszor fia ver se nyez nek
a – be te ge kért. Nem a tu do má nyért, nem hiú ság ból, nem a
fej lô dé sért vagy a vi lág né zet átala ku lá sáért, ha nem egy sze -
rûen az üz le tért. Tra gi ko mi kus ben ne az apa-fiú el len tét,
mert e té ren „nem jel lem zô”. A bí rá la tot író Mó ricz mo -
lière -i hu mort és friss né pi han got vél felis mer ni ben ne, hi -
szen az im por tált cik kek sem kü lön bek. A má sik: „Az or vos
és a ha lál” Hel tai Je nô nem si ke rült da rab jai kö zé so rol ha -
tó. Vé gül itt bú csúz tat ja Bá lint György Ar thur Schnitz lert,
aki fel szí ne sen lé lek elem zô ha zai da ra bok leg ha tá so sabb ih -
le tô je volt. Szen te le ky Kor nél dok tor két vaj da sá gi írá sá val
mu tat ko zott be. Saj nos 1933-ban már bú csúz tat ták. Cse hov
gya ko ri sze rep lé se egyál ta lán nem meg le pô.
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A har min cas évek ele jé nek elég sze rény a ter mé se. Föl -
di Mi hály mel lett meg je lent Se be si Er nô, kül föld rôl is mét
Duha mel a Sa la vin- so ro zat tal. A pszi cho ana lí zist ezút tal
Gart ner Pál kép vi se li a „Van-e sza bad aka rat” cí mû írá sá val.
A leg na gyobb az el me be te gek nél van, a leg ki sebb a neu ro -
ti ku sok nál. Re la tí ve sza bad az egész sé ge sek nél, ál lít ja a
szer zô. Bün te tô jog csak az utób bi ket tô re vo nat ko zik. Pap
Ká roly a Ba bits Mi hály és Né meth Lász ló kö zöt ti konf lik -
tust elem zi ele mi be leér zés sel. A nagy nem ze dé ke két, amely
min dig lé te zett. Majd 1934-ben újabb or vos író je lent ke -
zik, a fel vi dé ki Ma rek (ké sôbb Ma rék) An tal, egyelô re egy
szlo vák an to ló gia is mer te té sé vel. Or vo si ta nul má nyo kat
foly ta tott Il lés End re, de az ál lí tó la gos ok le ve lé rôl ma gá tól
a szer zô tôl so ha nem si ke rült má so la tot vagy azo no sí tó jel -
zést kap ni.
Az 1936. év de cem be ri szá ma már Kosz to lá nyit gyá szol -

ja. A „Harc a fé le lem mel” szer zô je Ba bits né Tö rök So phie.
Pe dig ô ak kor már egy má sik be teg gel volt el fog lal va. Szív -
szo rí tó ákom bá ko mok: „csak ször nyen fé lek at tól, hogy
meg ha lok”. Má sutt: „Szi mu láns va gyok.” A hy po chond ria

„mû vé szé nek” ha lál tu sá ja, né hány ol da lon. Dosz to jevsz kij
is ír hat ta vol na.
Az 1937-es év fo lyam ban meg je lent Ka rin thy Fri gyes

„Uta zás a ko po nyám kö rül” cí mû, meg rá zóan nagy sze rû
köny vé nek re cen zió ja Kar dos Lász ló tol lá ból. „Az em be ri
szen ve dés epo sza ez”, ol vas hat juk ró la. Oli ve cro na mû tét je
„vissza hoz ta a ha lál tor ká ból”, saj nos, nem hosszú idô re. Ám
ab ból is re mek mû szü le tett. Döb be ne tes és cso dá la tos a de -
cem be ri szám. Illyés Gyu la a köl tô tár sát, a szá zad egyik leg -
na gyobb lí ri ku sát, a szár szói vo nat alatt ki szen ve dô Jó zsef
At ti lát bú csúz tat ja, majd a kö vet ke zô ol da lon Nagy La jos az
egyet len, ha zai föl dön elért No bel-díj bir to ko sát, Szent-
Györ gyi Al ber tet kö szön ti. Nem szak em ber te szi, mégis na -
gyon hi te les. A ször nyû szá zad egyik leg na gyobb szel le mi
vesz te sé ge és nye re sé ge, szin te egy szer re. Egyik a má si kat
nem tud ja kom pen zál ni, ta lán ez ad ja tra gi kus fen sé gét. Nem
fé lünk a nagy sza vak tól, ne héz ezt hét év ti zed táv la tá ból más -
képp ér zé kel tet ni. Úgy néz ki, Nagy La jos a Nyu gat or vos -
szak ér tô je, mert hi po chon der ként min dent elol va sott. Ô is -
mer te ti Vic tor Hei ser ame ri kai szer zô nek az „Egy or vos
be jár ja a vi lá got” cí mû nagy si ke rû köny vét [3]. A Ro cke fel -
ler-a la pít vány se gít sé gé vel te het te, fel ke res te a ko le ra, a tí -
fusz, a lep ra, a ma lá ria és a pes tis góc pont jait. Kong resszu -
sok ra járt, ha zánk ban is meg for dult. E so rok író ja a 70-es
évek ben ol vas ta a har min cas évek ben meg je lent köny vét.
Nem kis meg le pe tés sel egy év ti zed múl tán ér te sült a ha lá lá -
ról: élt 99 évet. Ek kor ke rült be mu ta tás ra Né meth Lász ló nak
a máig leg töb bet ját szott, or vo si té má jú, darabja a „Vil lám -
fény nél”. A kör nye ze té vel meg ha so nu ló kör or vost ak kor Ti -
már Jó zsef ala kí tot ta, a Svájc ból ha za té rô kis lányt Sze lecz ky
Zi ta. Az író al te re gó ja ön ma gá val vias ko dik, ál la pít ja meg
Schöpf lin Ala dár. Ka rin thy ha lá lá ról alig ol vas ha tunk, mint ha
a „tu mo ri sta” ezt sem ven né ko mo lyan. A rom lan dó test va -
ló ban nem érin ti szel le mét. Azóta sem. Nagy La jos szin te
sza ko so dott az or vo si köny vek is mer te té sé re. Ralf H. Ma jor
„A vég zet ka to nái” cí mû kö te te jár vány tör té ne ti mun ka [4].
A pe rik lé szi arany kort le zá ró pes tis tôl Szent Ró kus le gen dás
tör té ne tén át a kiüté ses tí fu szig. A szer zô Charles Ni col le
No bel- dí ját nem ér te meg, el hunyt 1915-ben.
Az 1940. évi to mus ból meg le pôen hiány zik a há bo rús

han gu lat és a me di ci na. Az el sô vi lág há bo rú elô es té jén más
volt a hely zet [5].
Az 1941. évi már cson ka kö tet, a 8. szá mon (2. áb ra) ol -

vas ha tó utol já ra a hal dok ló Ba bits Mi hály ne ve. Egyet len
tra gi kus ese mény rôl, Te le ki Pál ön gyil kos sá gá ról tu dó sít.
Kár, hogy az Or vo si He ti lap ezt nem tet te meg, bonc jegy -
zô köny vet mel lé kel ve, ahogy an nak ide jén Te le ki Lász lóét.
Ele jét ve het te vol na olyan ké tes ál lí tás nak, hogy Te le kit
meg gyil kol ták [6]. Csa lá di or vo sa a se bész Ba kay La jos pro -
fesszor volt. An nak ide jén a pul mo no ló gus Ko váts Fe renc
ér dek lô dött a kö rül mé nyek rôl, de Ba kay meg nyug tat ta: „az
el sô vi lág há bo rú fô tör zsor vo sa ként és azóta is lát tam elég
ön ke zû sé get ah hoz, hogy biz to san meg tud jam ítél ni. A csa -
lád sem kí ván ja a bon co lást”. Mindeze ket Ko váts Fe renc se -
ni or mond ta el, ha lá la elôtt. Vé le mé nyé re a hi va ta los tör té -
net írás ak kor nem volt kí ván csi, ma radt az „oral hi sto ry”,
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saj nos mag nó nél kül. Min dent egy be vet ve a Nyu gat a ma -
gyar iro da lom tör té net leg ran go sabb fo lyó ira ta. Egy év szá -
zad óta eta lon, amely or vos tör té ne ti szem pont ból is fi gyel -
met ér de mel.
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