
IN MEMÓRIÁM 

Benedek István 

A hatvanas évek közepe táján, amikor az Élet és Irodalom mintegy 
belépőként egész oldalas bemutató beszélgetést közölt vele, a 
zárómondat legfőbb kívánságaként a szép és idejében történő 
halált emlegette. Már három évtizeddel ezelőtt. Az elmúlt eszten
dőben, sajnos, bekövetkezett. Még mindig nem idejében, mert 
szellemi és fizikai állapotából pár évre futotta volna még, szép volt 
viszont (ha létezik ilyen egyáltalán), mert Velencében Colleoni lo
vasszobra előtt kávézás közben pillanatok alatt végzett vele egy 
infarktus. Ezt a szomorú stílszerűséget beárnyékolta bizonyos 
fokig a hazahozatal körüli bonyodalom, valamint az itthoni hír
szolgálat tüntető közömbössége. Mintha Benedek István nevű 
magyar író nem is létezett volna. 

Pedig rég köztudott volt róla, hogy a híres kisbaconi nagy 
Benedek família harmadik nemzedékének jelentős, jellegzetes 
képviselője. Az első Elek apó volt, akinek meséin, összegyűjtött 
mondavilágán nőttek nagyapáink hűséges olvasókká. Őt követte 
Benedek Marcell, a Nyugat jeles kritikusa és műfordítója, többek 
között Romáin Rolland barátja és tolmácsolója, akinek Irodalmi 
Lexikonától a Délsziget varázsáig annyi mindent köszönhetünk. 
Mindketten (majd hárman) Ady őrtüzének hűséges strázsálói. 
Elek apó a konzervatív Szász Károly ellenében, Benedek Marcell 
egy bibliaszerű kétkötetes breviáriummal. Ezt a neíh könnyű ha
gyományt kellett (volna) folytatni Benedek Istvánnak. Ő azonban 
kezdetnek egy kitérő kanyart választott. Előbb orvosi oklevelet 
szerzett, majd Szondi Lipót bűvöletében sorsanalízissel foglalko
zott. A háború azonban mindnyájuk sorsába beleszólt. Mestere 
külföldre kényszerült, az exanalitikus a csepeli kórház gyakorló 
orvosa lett. Pszichológia képzettségének a háború után hamar 
hasznát vette. A nehéz időket apjával együtt Erdély szellemi 
központjában élte át, így 1945-ben kinevezést nyert a kolozsvári 
egyetem pszichológiai tanszékére. A grozai idill nem tartott so
káig, 1947-ben a család repatriálni kényszerült. Az ösztönök vilá
ga című remek könyve után már itthon is jegyezték nevét a szak
mában, majd 1948 és 1952 között a fővárosi Ideg- és Elmegyó
gyászat főorvosa, aránylag háborítatlanul. Ezután kapott kine
vezést a Vas megyei Intapuszta munkaterápiás elmegyógyin
tézetének élére, amelyet már Németh László-i tudatossággal ala
kított irodalmi műhellyé. Itt született meg legnépszerűbb műve, 

az intézet életét szépirodalmi igénnyel megjelenítő Aranyketrec, 
mely több kiadásban, világnyelveken is megjelent. 

Öntudatosan vállalta az igazmondók elkötelezettségét, s ebből 
nem egy konfliktusa támadt. Mindjárt az 1956-os forradalom 
alatt és után. Az 1958-as őrizetből szabadulva 1971-ig a Fehérvári 
úton pszichoterápiás szakrendelést vezetett, azt követően szabad
foglalkozású orvos író lett. Az ország Benedek professzora, amely 
részben a kolozsvári oktató évek, továbbá a Benedek László pro
fesszorral való összetévesztés, de elsősorban saját előadói adott
ságának eredménye volt. A legbonyolultabb dolgokat szóban és 
írásban igen érthetően tudta megfogalmazni, páratlan népszerű
sége ebben (is) rejlett #• 

Első szépirodalmi sikere után a Kisvárosi történet (1961), a 
Három ing (1966), a saját családi ihletésű Csineva (I—II., 1968, III., 
1983) következett. Korábbról hegymászó útikönyve: Csavargás az 
Alpokban (1958). 

Számunkra mégis orvostörténeti munkássága a legérdeke
sebb. Amikor 1965-ben a legnagyobb magyar orvos halálának 
centenáriumán megjelent a Semmelweis betegsége című könyv, az 
egyébként kitűnő szakemberek, professzorok, akadémikus (Ha-
ranghy László, Nyirő Gyula, Regöly-Mérei, Hüttl Tivadar) legfőbb 
feladata volt a szepszis mint kizárólagos halálok bebizonyítása. 
Óvatos megfogalmazásban ez került a Gortvay-Zoltán-féle Sem-
melweis-könyvbe, melyet az Akadémiai Kiadó 1968-ban angol 
nyelven is megjelentetett. 

Benedek Istvánt ez a kegyelettől vezérelt utódiagnózis nem 
győzte meg. Sőt! Oknyomozó történetírással, neuropszichiátriai 
valószínűsítéssel felvetette a hűdéses elmezavar kórképének lehe
tőségét. 

E sorok írója emlékszik még a hivatalos felzúdulásra. Egyik le
csapódását az Orvosi Hetilap 1971, 112, 929-936. oldalai doku
mentálja. Azóta azonban előkerült egy század eleji nekrológ, amely 
az orvos író diagnosztikai logikáját igazolja. Az Orvosi Hetilap 
1902. évi számában Gynaekologia című mellékletében olvasható: 
„Semmelweis, Fleischer József és Bruck Jakab is életük utolsó 
éveit a paralysis progressiva hosszú, sötét éjjelében töltötték el." 
(Orv. Hetil, 1997, 138, 489-490.). Benedek Semmelweis-könyve 
bővített kiadásban, majd német nyelven is megjelent. Eddig a 
legteljesebb biográfia a legolvasmányosabb stílusban megírva. 

Kitűnő könyvei: Lamarck és kora (1963), Párizsi szalonok 
(1969), A tudás útja (1972),Mondta Krisztina (197'6),Mandragóra 
I-II. (1979), Hippokratésztől Darwinig (1986), Tibeti orvoslás és 
varázslás (l9S7),Hügieia (1990). 

Milyen is volt hát? Buffon szerint a stílus maga az ember, és ne
ki volt stílusa. Sokan két lábon járó lexikonnak képzelték, pedig 
tudását nemcsak finoman barázdált agy teker vényeiben, hanem 
főleg csodálatos könyvtárában tárolta. 

Jellemzője volt a hűség: hazájához, hivatásához, segítő szeret
teihez (Krisztina, majd Júlia asszony) és barátaihoz. Mindenek
előtt Antall Józsefhez, előbb a múzeumi főigazgatóhoz, majd az el
ső szabadon választott miniszterelnökhöz, akiért a különben tőle 
idegen napi politikában is megmártózott. 

Antall védelmében írott aktuálpolitikai publicisztikáját még 
erkölcsiségében sem feladatunk értékelni. Munkásságának bizo
nyára ez a legesetlegesebb része. 

Viszont az Aranyketrec, a Semmelweis, a Lamarck és kora, a 
Tibeti orvoslás és varázslás, valamint a Hügieia biztosan kiállja az 
idők próbáját. És az olvasókét, akik ragaszkodnak műveihez. 
Egyik nagy versgyűjteményének címe szerint: „rendületlenül". 

Mi pedig az emlékének kijáró tisztelettel. 

Szállási Árpád dr. 
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