
Arthur Schnitzler 
és Georges Duhamel 
a Nyugatban 

Az orvos végzettségű írók közül a Nyugatban az 
orosz irodalmat főként Csehov, az angolt Maugham 
képviseli, páratlan népszerűségük persze független 
a diplomájuktól, de gazdag életművükből kisugár-
zik a minden szakmai hivalkodás nélküli gyógyító 
hivatás szépsége és bonyolultsága. A lélekábrázolás 
csehovi csúcsát (vagy mélységét) csak ritkán sike-
rül írónak elérni, ami nem jelenti a másfajta meg-
jelnítés felesleges voltát. Ha az orvos-írókat a Nyu-
gat finomam foncsorozott tükrében vizsgáljuk és tá-
gítjuk a nyelvi keretet, ilyen szerzőnek számít a 
német nyelv területéről Arthur Schnitzler, vagy a 
franciáról Georges Duhamel. 

Arthur Schnitzler (1862—1931) a századfordu-
lón a Monarchia legsikeresebb színpadi szerzője. 
Freud kortársaként a bécsi pszichológiai iskola iro-
dalmi „illusztrátorának" szokták beállítani, holott 
Ernest Jones szerint minden csodálata és elismerése 
mellett „Schnitzler sohasem tudta rászánni magát, 
hogy elfogadja Freud legfontosabb következteté-
seit." Azt hiszem, a lényeget a tőle megszokott 
pontossággal Bálint György fogalmazta meg: 
„Schnitzler sohasem írt tételművet, s csak annyira 
freudi, amennyire freudi maga az emberi lélek." 
Egymás iránti kölcsönös tiszteletük közismert, de 
jelen vállalkozásunk csak arra szorítkozhat, milyen 
visszhangja volt a Nyugatban Arthur Schnitzler 
bőömlésű életművének, elvégre a nemzetiségi ellen-
téteikkel aláaknázott államközösségen belül a sokat 
támadott-magasztalt drámaíró apáinknak még 
„honfitársa" volt, az ellentétes érdekű közösségek 
nem mindig ellentétes ízlését jól ismerő, de a szín-
ház önfeledten tapsoló közönségének igényét nem 
mindenkor és nem mindenben kielégítő auktor. 

Az egyébként ismerősen csengő nevével a Nyu-
gat első évfolyamában (1908) már találkozunk, Lu-
kács György ismerteti Der Weg ins Freie című re-
gényét. Kritikusunk szabadkozik: „nem szeretnék 
dogmatikusnak látszani", de elvi kifogásait nem 
hallgatja el. Szerinte az aránnyal van baj, tulajdon-
képpen egy novella van egy regénybe építve, s 
egyik a másilk hatását rontja. Mivel az asszimiláció 
kérdéséről szól, Lukács szívesebben olvasott volna 
egy sorozat „ügyes és kellemes" tárcát. Lukács 
Györgynek igaza lehetett. Érzékeli a nagy dilem-
mát, hiszen a Monarchia szinte időzítetten várható 
robbanása az asszimilációt nem tudja megoldani. 
Hiába tehát a „deresedő, kopaszodó Anatolok, élet-
esztéták, akiknek útja már lefelé visz, hangulat-
anarktisták, akik még mindig játszanak mindennel, 
de akik kezéből kezd már (kisiklani az élet, akiknek 
játékai tragikus színezetet kezdenek már kapni, 
alkik vágyódnak már igazi élet, valahová tartozás 
és kötelességek után, hogy meghátráljanak előtte 
és elvesztvén, visszasírják, ha mégis megjelent az 
életükben". A történelem szomorúan igazolta a 
hangulat-anarkisták balsejtelmeit, önhibán kívül a 
valahová tartozás egyre lehetetlenebbé válását, az 
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igazi élet máshol keresését (ami ugyan előrelátás 
és nem meghátrálás) vagyis e probléma minden, 
csak nem a szerzőnek oly sokszor szemére vetett szi-
ruposan andalító hangulatszuggerálása. Lukács 
esztétikai ellenvetései csak a formát érintik, a tar-
talmat nem, annyi év távlatából oly keserves ta-
pasztalat birtokában az árnyak elnyelik az árnyala-
tökat. Ezen későbbi pályafutásuk divergálása sem 
változtat. 

1911 jben a Magyar Színház bécsi szerzőnknek 
Az élet szava című darabját mutatta be, róla Amb-
rus Zoltán, Karinthy Frigyes és Bárdos Artúr írt 
ismertetést, írói alkatúikból adódó szempontok sze-
rint. A darab a Nyugat Könyvtár (szerkesztették: 
Fenyő Miksa és Hatvany Lajos) sorozatában is meg-
jelent, fordítója a szintén orvos végzettségű Salgó 
Ernő. A színmű a kor szemével nézve abszurd. Mo-
ser ezredes, a lindachi csatát tudatosan elvesztő 
öreg tiszt teljes ápolói önfeláldozást követel egyet-
len lányától, aki, mikor a kék küraszirok (cuirasse 
= páncél), azaz vérteseik ismét csatába mennek, 
megtudja apjától, hogy annak idején miatta pusz-
tultak el a fiataldk százai. Moser gyógyíthatatlan 
beteg volt, az euthanázia már korábban is foglal-
koztatta mindkettőjük kilátástalan helyzetéből sza-
badulni igyekvő lányát, aki most látta alkalmasnak 
túladagolni a gyógyszert. A monológokat magába 
préselő darab 1911-ben aligha mutatkozott alkal-
masnak a befogadásra. Olvassuk csak, mit ír a ki-
tűnő Ambrus Zoltán a kék küraszirok újbóli csatá-
ba küldéséről: „De hogy, amint az Élet szavában 
látjuk, egy hadvezetőség azt határozza el, hogy — 
hetek múlva! — seregének egy részét a kérlelhe-
tetlen, a bizonyos halálba fogja küldeni, egy olyan 



szituációba, amelyről hírmondó sem kerülhet haza : 
ezt már csak igen naiv, nagy gyerekkel lehet elhi-
tetni." Ha mégis, akkor „csak monstruózusan egy-
ügyű taktika, csak öngyilkos stratégia lehet". Hív-
juk segítségül a szembesítésre az azóta végigszen-
vedett, különösen a második világháború történe-
tét. P l . a Don-kanyarban nem lett-e az egykor 
abszurdumnak vélt stratégiai képzeletből betelje-
sedett véres valóság! Távolról sem akarjuk állíta-
ni, hogy Schnitzler előre látta a történelmet, de a 
költői fantázia olykor túlszárnyalja a józan számí-
tásokat. 

Karinthy Frigyes még szigorúbb. Moser ezre-
des lányát így józanítja: „Nem, nem, kisasszony, 
simítsuk meg a homlokunk, s igyunk egy pohár 
vizet: ezt az órát csak a hisztéria tévesztheti össze 
magával az élettel, s tarhatja az élet sűrített tartal-
mának. Nem, nem, ó mindez csak a kezdet és indulás: 
mindez még csak a szalmaszál, melyet megragadott 
a kezünk, hogy el ne merüljünk, s még nem a part, 
hol kiegyenesedhetünk. Menekülés a halál elől, Fu-
ga Mortis, ez Schnitzler darabjának igazi címe, 
egyébbről nem is beszél: — s éppen ezért tanulság, 
s megnyugvás nélkül való ez, mit mondhat ne-
künk?" 

íme két kritika, kitűnőségektől. Ambrus és 
Karinthy mintha nem is egyazon színműről írná-
nak. A kiragadott részletek jellemzik egész írásu-
kat. Karinthy inkább az individuális, Ambrus pe-
dig a kollektív ,^képtelenségeket" kérdőjelezi meg. 
Bárdos a színészi teljesítményről szól, e darabban 
debültált Simonyi Mária, Móricz Zsigmond későbbi 
felesége. 

Schnitzler igen szerette az egyfelvonásosakat. 
A fiatal Márai 1920-ban hármat is megjelentetett 
egy kötetben, a kísérletező kedvű Űj Színpad ko-
rábban Barta Lajos és Deuthendey egy-egy darabja 
mellett az Irodalom című egyfelvonásosát mutatta 
be (1912). A szintén orvosi diplomával írogató Pe-
terdi István rövid recenziója szerint a művész a 
szellem arisztokratája, de az élet arisztokratájával 
szemben mindig meg kell alázkodnia. 

Nagy Lajos az első világháború kitörésének évé-
ben Schnitzler novelláinak az olvasottságát elem-
zi, különösen a Guszti hadnagy megjelenése ürü-
gyén. E titoknak sok az Összetevője. Igen sokan 
eredetiben tudják olvasni, továbbá novelláinak 
anyagát a bécsi életből és az ismerős ausztriai kis-
városok miliőjéből meríti, „műveiben előttünk vo-
nuló élet majd, hogy nem a mi pesti életünk" — 
írja a kitűnő novellista. Csak az bosszantja, „ami-
kor a kelleténél gyakrabban van szó beteges lelkek 
vágyairól, kielégülésük psychopathológikus gátjai-
ról". 

Szabad legyen utólag megkockáztatnunk: 1914-
ben a kisemberek Schnitzlert olvasva valószínűleg 
a békeidőket álmodták vissza, halálba induló kék 
kürasszlrdk nélkül. 

A Hajnali mérkőzés című regényét Komlós 
Aladár ültette át magyarra A Pantheon-sorozat első 
köteteiként. A k. u. k. katonatiszt szokványos tra-
gédiájáról van szó, aki rangon alulival való kártyá-
zás után vesztesként golyót röpít a fejébe. Annál 

erőteljesebb ábrázolású a pakli kártyával társadal-
mi elégtételt szerző rangon aluli partner. A Mo-
narchiát túlélő tipikus császárvárosi szerzőt halála-
kor (1931) a Nyugatban Bálint György méltatta. Az 
írót, aki „a maga eredeti mivoltában elénk hozta 
azt a zavoros őserdőt, ami az emberi lélek tudatos 
részéből átnő az öntudatalattiba". Mégsem volt di-
vatosan freudista lélekbúvár. Mindig kis szögletből 
igyekezett nagy perspektívákat mutatni, kis témá-
ból nagyot írni" írásai miniatűrségükben nagy em-
beri dokumentumok". Epizódjai egyelőre alusznak, 
de remélhetőleg Pesten, második városában sem 
örökre. 

Georges Duhamel (1884—1966), a Francia Aka-
démia halhatatlanjainak tagja, Schnitzler mellett a 
Nyugatban vizsgált orvos-írók másika. Haldokló 
Kosztolányi meglátogatóját külön is okunk van 
tisztelni. Pérely Imre festőművész Fekete-fehér ké-
pek című albumához ő írt meleg hangú ajánló so-
rokat. 

Duhamelt, akit az első világháborús harctéri 
szolgálat tett figyelemre méltó íróvá, aki az unami-
nista lírikusoktól (Jules Romains, Charles Vildrac) 
eljutott a szimbolistákkal való szakításig, a Vie des 
martyrs szerzőjét a Nyugat olvasóinak először Ko-
mor András mutatta be tömör tanulmányában 
(1926). Duhamel a hazug hadi jelentések és uszító 
újságcikkek mögött megtalálta mindkét oldalon a 
kisembert, sebesülten, nyomorultan, kiábrándultan. 
Flaubert a formák fegyelmére, Dosztojevszkij a lé-
lek mélységeinek kifürkészhetetlen káoszára terel-
te figyelmét. Salavin a francia kishivatalnok suta 
élhetetlenségében szinte internacionális mindenna-
pi ismerősünk. 

A Mercure de Francé hasábjain megjelent 
Szovjet-Oroszországról szóló beszámolóját Illyés 
Gyula ismertette (1927), hogy hét év múlva ő maga 
is lássa a nagy változásokat. Illyés szerint Duhamel 
előítéletek nélkül ment a Szovjetbe, s ő talán az el-
ső, aki „a Dosztojevszkij messianizmussal, a nagy-
részt német eredetű szláv miszticizmussal, Meres-
kovszíkij erőltetett diabolizmusával és az ellenfor-
radalmi sajtó szörnyűségeivel már-már túlvilágivá 
szaturált orosz állampolgárban meglátta a két lá-
bon járó embert". Irtózik a statisztikáktól. „A folyó 
élet sokkal hajlékonyabb semmint a statisztika 
rubrikáiba lehetne szorítani A szociológus tehát 
keveset okulhat belőle. A tágas utcákon gyermek-
kocsik között mozogva nehezen tudja elképzelni, 
hogy most „vörös rém torkában sétál". A visszássá-
gok sem kerülik el figyelmét. Látta, hogy a telefon 
pl. a legrégibb orosz tulajdonság, a vége-hosszatlan 
vitatkozási mániát szolgálja, „az egyik oldalon az 
álmos ázsiai fatalizmus, a másikon valami lázas 
amerikanizmus, amelyet aláfűt a különösfajta dac". 
Csodálja az orosz patriotizmust és az alacsony bé-
reik melletti megelégedettséget. 

1932. a Nyugatban Duhamel nagy éve, a Querel-
les de jamille, azaz a családi veszekedések című 
könyvről ketten is írnak, Bálint György és Illés 
Endre. A Salavin-típus, ír ja Bálint György, korunk 
terméke, az úgynevezett „homo neuroticus". A bűn 
és bűnhődés" problémakörének a „bűntudat és 



bűnhődés" lett az ú j változata. A családi vesze-
kedések fő mondanivalója: tiltakozás a technikai 
civilizáció túltengése ellen. A mai fülsiketítő hang-
erősítőket akkor még nem ismerték, mégis „elvisel-
hetetlennek találja a rádiót, amely a szomszédunk 
lakásából állandóan zenét zúdít reánk, akár akar-
juk, akár nem. A hangszóró a zenét, ezt a kincses 
értéket, legvulgárisabb tömegcikké degradálja". 
Mit írna ma Duhamel a Cannes környéki francia 
tengerpartról? IJj típus a technikai hypoehonder, 
aki lassan már nem a saját szervei hibás működé-
sét, hanem az őt kiszolgáló technikai instrumentu-
mok (autó, rádió stb.) meghibásodását rettegi. Illés 
Endre szerint Duhamel jelentéktelen „kroki-témái-
ban is a kor legnagyobb problémái csillannak meg". 
Ír a csend Nemzeti Parkjának szükségszerűségéről 
és rettenve tapasztalja a városokon kívül felhalmo-
zódó hatalmas szeméthegyeket. Szóval napjaink 
gondjait, félszázaddal korábban. Duhamel az embe-
rért veszekszik. Gyergyai Albert a Salavin-rejtélyt 
boncolgatja. Típusát Don Quijote, Candide és Mis-
kin herceg körében találja meg, az altruista abnor-
mális emberét, aki Afrikában bátran vállalja a pes-
tisesek ápolását, áldozatkészsége hiúság, mámoros 
önmegtagadás, aki mindig önmagával elégedetlen. 
Mígnem felesége hazaviszi Szent Genovéva hegyére 
meghalni. 

Duhamel életműve, a francia irodalom XX. 
századi színes kaleidoszkópjábari szürkének tűnik, 
de ez nála a megbízható minőség jele. 

A Nyugat 1941. áprilisi első számában, amikor 
Duhamel ismét gyakorló orvos, tagja az írók ellen-
állási csoportjának, az Akadémia titkára, Kádár 
Erzsébet Franciák — magyarul címmel ír a slemil 
Salavinról, továbbá bátor írójáról, ékkor jelent 
meg a Salavin-ciklus harmadik része Illyés pompás 
fordításában (Napló), amelyben „a nagy élmények 
vérnyomása lüktet". 

A germán csizmáktól még lát juk töprengő, vé-
kony alakját, akikbe életrekeltője ú j erőt pumpál. 
Az orvos-író, aki letepert hazájának csuklóját egy 
percre sem engedte el. Illyés megpróbálta a lehe-
tetlent, szellemi kábeleken át a végsőkig kapcsolat-
ban maradni a franciákkal. Erre Duhamel alkalma-
sabbnak bizonyult némely dadaista költőnél. 

íme, a Nyugat egy-egy orvos-írója a német, il-
letve a francia nyelv területéről. Apáink ízlését be-
csülnénk le a róluk való megfeledkezéssel. Hogy 
mit mondanának a mának, ahhoz meg kellene pró-
bálni kiadni valamit tőlük. Salavin Naplóját pél-
dául. Hlyés fordításában. S z m á s Á r p M d r 

IRODALOM: 1. Nyugat repertórium; összeállítot-
ta: Galambos Ferenc. (Bp. 1959.) — 2. A Nyugat meg-
felelő évfolyamai. — 3. Schnitzler: Az élet szava (Bp. 
dátum nélkü). — 4. Hermann István: Sigmund Freud, 
avagy a pszichológia kalandja. (Bp. 1964.) — 5. Púder 
Sándor: Szépirodalom és orvostudomány. (Bp. 1933.) 
— 6. Ernest Jones: Sigmund Freud élete és munkássá-
ga (Bp. 1973.) — 7. Mádl Antal: Osztrák és német írók 
— magyar kapcsolatok (Bp. 1979.) 

Az orvostudományok 
és az eszperantó 
professzora 

1982. február 27-én lett volna 91 éves dr. Kalocsay 
Kálmán, az orvostudományok doktora, az eszperan-
tó mozgalom világszerte ismert költője, írója, mű-
fordítója. 

1891. október 6-án született Abaújszántón. Ér-
deklődése korán az emberi betegségek megismeré-
se és gyógyításuk felé fordult. Középiskolai tanul-
mányainak elvégzése után a budapesti orvostu-
mányi egyetem hallgatója lett. 1916-ban orvosi 
diplomát szerzett, majd a fővárosi László-kórház-
ban dolgozott az 1967-ben bekövetkezett nyugdí-
jazásáig. Ritkaságszámba menően gazdag életműve 
megkérdőjelezni látszik az emberi teljesítőképesség 
határairól vallott nézeteket. Orvosi szakírói mun-
kássága, a fertőző betegségekről írt könyvei az or-
vostudomány egyetemes értékeit gazdagítják. Mun-
kássága elismeréséül 1963-ban egyetemi tanári cí-
met kapott. 

Irodalmi és nyelvészeti munkásságát a legna-
gyobbak közt tart ja számon az eszperantó világ. A 
nemzetközi nyelvvel még egyetemista korában is-
merkedett meg s terjesztésének ügyét, a magyar és 
más népek irodalmának míves tolmácsolását egész 
életében ars poeticájának tekintette. Eredeti eszpe-
rantó költőként indult. Vallotta, hogy az irodalom 
„csinálja" a nyelvet. 1921-ben jelent meg Világ és 
Szív (Mondo k a j Koro) című verseskötete, majd 
Irodalmi Világ (Literatura Mondo) címmel eszpe-
rantó lapot jelentetett meg 1922-ben. Műfordításai 
könyvtárra valót tesznek ki, köztük lírai, prózai 
és drámai alkotások egyaránt megtalálhatók. Fő 
feladatának a magyar irodalom tolmácsolását tar-
totta, de átültette a világirodalom számos remek-
művét is. Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, 
Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond — csupán néhá-
nyat említve — mellett Shakespeare, Baudelaire, 
Heine művei is helyet kaptak. Petőfi Sándor János 
vitézének eszperantóra való fordítása — mely a 
kínai fordítás alapjául szolgált — igazi irodalmi 
ritkaság volt. 1924-ben Madách Imre remekművé-
nek fordítása világhírt hozott a magyar orvosnak. 
Igen sokan ismerték meg a Tragédiát Kalocsay 
Kálmán nyomán, különösen külföldön — Svédor-
szágban, Japánban, Brazíliában, Hollandiában — 
volt a könyvnek sikere. 

Nemcsak a jelennek, de a jövőnek is alkotott. 
Munkáját internacionalista küldetéstudat is inspi-
rálta, az, hogy az eszperantó mindenki második 
nyelvévé válhat s így a világirodalom kulturális 
értékeinek tolmácsolója lehet. A nyelv avatott mes-
tere volt. Alkotóművészete igazolja: a nemzetközi 
nyelv a legfinomabb árnyalatok kifejezésére is al-
kalmas. 

Nyelvészeti munkássága is úttörő jellegű, Ka-
zinczy Ferencéhez hasonlítható. Az élő s egyre gaz-
dagodó nyelv védelmezője volt. A világ eszperán-
tistái ma is használják könyveit. Rendszeres esz-
perantó nyelvtanát (Sistema Esperanta Gramatiko), 



Teljes nyelvtanát (Plena Gramatiko), Nyelv, Stílus 
Forma (Lingvo, Stilo, Formo) című munkáját. 

Irodalmi és nyelvészeti munkássága elismeré-
séül a Pen Klub emlékéremmel tüntette ki. 

Korát meghazudtoló erővel szervezte a moz-
galmi életet. Tiszteletbeli elnöke volt a Magyar 
Eszperantó Szövetségnek, a munkahelyén megala-
kított Eszperantista Orvosok Világszövetsége pna-
gyar tagozatának. 

Az orvosudományok doklora az eszperantó 
nyelv professzora nevét vette fel a szülőhelyén, 

Abaújszántón 1981. október 2-án alakult eszperantó 
klub, melynek céljai közt szerepel a nemzetközi 
nyelv elsajátítása, Kalocsay Kálmán örökségének, 
szellemi hagyatékának ápolása, munkásságának 
megismerése és megismertetése, községünk kultu-
rális értékeinek gazdagítása, az internacionalizmus 
eszméjének terjesztése s ezzel a béke ügyének 
szolgálata, az emberi megértés előmozdítása. Űgy, 
ahogyan Ö csinálta. 

Molnár László 
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