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1. ábra Ady Lajos saját könyvét dedikálta bátyja orvosának, dr. Schmidt Ferencnek

A bevezető sorokban kihangsúlyozzuk, hogy a kilencven 

évvel ezelőtt elhunyt költőóriásnak nem a közismert és 

részletesen ismertetett betegségeiről kívánunk újra „kon-

zultálni”, azt sokan megtették már. Változatlanul érde-

kesek viszont azok az orvosok, akik eddig egyáltalán nem 

vagy alig jelentek meg a híres kórtörténet lehetséges író-

inak a látóterében. Ady Lajos igazán illetékes visszaemlé-

kezése szerint [1] (1. ábra) a bátyja „csenevész, korához 

képest feltűnően gyenge, s minden betegségre hajlamos gye-

rek” volt, akit orvos akkor aligha látott. Ahhoz a 18 kilo-

méterre fekvő Nagykárolyba kellett volna szekerezni. Ide 

íratták viszont 1888-ban, a kegyesrendiek gimnáziumá-

ba. A középiskolás azonban testileg már megerősödött 

és főleg értelmével, nagy barna szemével és kreol bőrével 

tűnt ki osztálytársai közül. Első feljegyzett betegségéről 

ez időből van tudomásunk. Ahogy ő maga írta később: 

„Néhány évvel ezelőtt egy februári csolnakázás alkalmával 

belepottyantam volt légyen az ecsedi láp jeges vizébe s ennek 

folytán öt hétre megbénított a köszvény” [2]. Ady Lajos 

szerint belázasodott, fájt a torka, tartósan főleg a térd-

ízületei. Kórisméről és kezelésről sajnos nem olvasha-

tunk, pedig köszvény helyett inkább reumatikus láz után 

fellépő ízületi bajokról lehetett szó. Szívbillentyűhiba 

szövődménye nem társult hozzá, azt a belgyógyász biz-

tosan diagnosztizálta volna, lábízületi panaszai viszont 

élete végéig elkísérték. A piarista gimnáziumnak a ko-

rabeli Közös Értesítők szerint nem volt saját iskolaor-

vosa, sőt még az 1940–1944 közötti visszacsatolás ide-

jén sem.

A kitűnő Kovalovszky Miklósnak az 1959. évi lejegy-

zése alapján tudjuk, hogy a szintén nagykárolyi Madzsar 

József „Adynak nemcsak fegyvertársa és barátja, hanem 
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fogorvosa is volt” [3]. A véletlen egybeesés folytán e sorok 

írója szintén találkozott pont abban az esztendőben egy 

hiteles korabeli tanúval, dr. Aáron Bélánéval, Nagykároly 

tisztiorvosának 94 éves, de szellemileg meglepően tiszta 

özvegyével, aki el mondta, hogy a gimnázium önkéntes 

orvosa volt Jászi Ferenc dr., Ady Endre iskolatársának és 

barátjának, Jászi Oszkárnak az édesapja. Aáron Béláék 

szinte családi kapcsolatot tartottak Jásziékkal. A három 

Aáron fi ú szintén piarista diák volt, egyikük majd a gyó-

gyító hivatást választotta (1958-ban szatmári elődöm-

ként ismerhettem meg), a tisztes matróna szerint őket 

sem az orvos apa, hanem Jászi doktor kezelte. Annál is 

inkább, mert főleg a pediátria érdekelte és egyetlen ma-

gyar nyelvű könyvecskéjét a gyermekek között oly gya-

kori „roncsoló toroklobról” írta [4] (2. ábra). Aáron dok-

torné visszaemlékezése alapján tehát jó okunk van 

feltételezni, hogy a lápi csónakázás után megbetegedett 

diák Ady Endrét doktor Jakubowits (1881-től Jászi) Fe-

renc vizsgálta meg és látta el ecsetelési utasításokkal. Erre 

a mindennapos betegségre egyéb gyógyszer még nem 

létezett. Más kérdés, hogy ezt a momentumot Jászi Osz-

kár nem tartotta érdemesnek írásban rögzíteni. De hát a 

fogorvos barát Madzsar József sem, joggal tehetjük hoz-

zá. A jeles dentista történész, Huszár György viszont 

igen, Ady egyik levelére hivatkozva [5]. A közvetett bi-

zonyítékokat még a független bíróság is „perdöntőnek” 

tartja. Kit tiszteljünk hát az önkéntes iskolaorvos szemé-

lyében?

Jászi (Jakubowits) Ferenc 1838. május 18-án született 

Eperjesen. Orvosdoktori oklevelet 1864-ben szerzett 

Pesten, utána rögtön Szatmár megye székhelyén, Nagy-

károlyban telepedett le, és Szinnyei szerint 1897-ben is 

ott tevékenykedett [6]. Családi nevét Jászira 1881-ben 

változtatta, főleg német nyelvű írásaiban a torokbajok 

gyógytanával és járványok idején szükséges fertőtleníté-

sekkel foglalkozott. Aáron doktorné szerint valamikor a 

tízes évek táján hunyt el, az 1910. esztendei névmutató-

ban már nem találkozunk vele. Miként az ötkötetes 

Kovalovszky-féle bibliográfi ában sem, ezért talán mégis 

megérdemli az utókortól az emlékező sorokat.

A már ismert költőóriásnak ugyancsak ismert keze-

lőorvosa volt Schmidt Ferenc, akiről viszont hosszú ide-

ig csak „életrajzi adalékként” lehetett szólni. Ahogy 

Zákonyi Ferenc, Balatonfüred igazán avatott tollú törté-

nésze e sorok írójával levélben közölte [7], a két világ-

háború között Klebelsberg Kunótól Hóman Bálintig a 

miniszterek nagy része a páciense volt, ez nem jelentett 

jó pontot nála. Még a Nobel-díjas Rabindranath Tagore 

eredményes kezelése sem ellensúlyozta, aki oda Korányi 

Sándor javaslatára ment.

Schmidt Ferenc Zalaegerszegen született 1881. január 

21-én. A győri bencés gimnáziumban érettségizett, utá-

na a medicinára Bécsben iratkozott. Orvosi oklevelé-

nek megszerzési helyéről és időpontjáról két változat 

 ismert. A Pesti Alfréd-féle orvosi címtárak szerint Bu-

dapesten avatták doktorrá 1903-ban, Zákonyi Ferenc 

 szerint viszont 1904-ben Bécsben [8]. Nem tudjuk el-

2. ábra Dr. Jakubowits (Jászi) Ferenc könyvének címlapja

dönteni, melyik a helytálló. Az orvosi címtárak évente 

jelentek meg, ha azon adat nem pontos, az illetékesnek 

lett volna ideje helyesbíteni. Zákonyi Ferenc viszont 

hosszú évtizedekig személyesen ismerte őt, és a többi 

adata pontos. Ha egyszer előkerülne a diplomája, tisztá-

zódhatna. Az biztos, hogy megfordult a híres bécsi kar-

diológus, Wenkebach intézetében, itt jegyezte el magát 

az akkor még nem önálló szívgyógyászattal. Ő lett az 

első, kizárólagosan kardiológus magántanár, már Bala-

tonfüredről. Adyval először a Városmajor Szanatórium-

ban találkozott 1912 tavaszán. Ekkor alakult meg a fő-

apátság szívgyógyászati szanatóriuma, amelynek élére 

Kétly Károly professzor javaslata alapján Schmidt Ferenc 

került. Az I. világháborúban, 1915 májusáig katonaor-

vos, majd törzsorvosi ranggal nyugállományba helyez-

ték. Ekkor Füred fürdőtelepe teljes mértékben katona-

kórházzá vált, és heroikus munkát végzett a sebesültek 

rehabilitációja terén. Egészen 1952-ig a szanatórium 

igazgatója maradt, aztán állásából felmentették, 1956-ig 

magánorvosként működött, majd kivándorolt a családja 

után Amerikába, ahol 1958. július 29-én elhunyt.

Amint említettük, ő lett az első hazai kardiológus ma-

gántanár. Igen illusztris személyek, Hüttl Tivadar deb-

2.indd   74 2009.12.18.   17:48:17



HORUS

ORVOSI HETILAP  2010  ■  151. évfolyam, 2. szám75

receni sebész, Verzár Gyula fül-orr-gégész, valamint 

 Fekete Sándor szülész-nőgyógyász társaságában habili-

tálták e fokozatra „a szív és vérereknek bajai és ezek orvos-

lástana, különös tekintettel a physikai orvoslásmódokra” 

tárgyköréből. Előtte általában a mellkasi bajok vagy a 

szív- és tüdőbetegségek terápiájából nyerték el ezt a 

 képesítést.

Ezek után részletezzük a költővel való kapcsolatát. 

Emlékeit többször elmondta, 1944 és 1958 között a kü-

lönböző újságok örömmel leközölték. Az utolsó a Ma-

gyar Nemzet hasábjain 1958. szeptember 6-án jelent 

meg, amikor már az emlékező nem volt az élők sorában. 

Kovalovszky Miklós az említett sorozatának IV. köteté-

ben hozza dr. Schmidt Ferencnek a „Betegem és bará-

tom, Ady Endre” című rövidített memoárját [9]. Alapo-

san felismerhető benne a „megszépítő messzeség”, ezt 

Kovalovszky szakszerűen korrigálja is. Bár világnézetileg 

a költő orvos barátai és verseinek értő rajongói általában 

baloldaliak voltak (Lukács Hugó, Pfeiffer Ernő, Madzsar 

József, Schuster Gyula, Sarbó Artur a legismertebbek), 

ilyen jellegű kapcsolat igazolására itt is maradtak bizonyí-

tékok, így a Schmidt doktornak dedikált fényképek. 

Csorba Csilla többet közöl belőlük nagy ikonográfi ai 

munkájában [10]. Az egyiken ez olvasható: „Schmidt 

Francinak, jó doktoromnak, szeretett barátomnak Ady 

Endre”. A feltételezett lappangó képek valószínűleg a 

tengerentúlra került család tulajdonában vannak. Na-

gyon érdekesek az 1917-es keltezésű fotók. A Színházi 

Élet 1917. júliusi számában jelentek meg először, ami-

kor a költő utoljára járt balatonfüredi kezelőorvosánál a 

lázzal járó infl uenzáját és bőrbaját kezeltetni. A két ké-

pen Csinszkával ketten láthatók a „magyar tenger” part-

ján, ajánló  sorok nélkül. De bizonyítékok Ady Lajosnak a 

már említett könyvében olvasható mellékelt sorai: „Dr. 

Schmidt Ferenc egyetemi m. tanár úrnak, az Ady Endre 

igaz orvosának és barátjának, ragaszkodó melegséggel Ady 

Lajos Balatonfüred 1926. V. 15.” Az sem valószínű, hogy 

minden nyáron ellátogatott volna a gyengélkedő költő a 

szívbetegek Mekkájába. Vitathatatlan viszont, hogy 

Schmidt Ferenc Ady kezelésében is ugyanúgy fontos sze-

repet töltött be, miként a hazai egészségügyben is. Em-

lítettük, hogy Rabindranath Tagore Nobel-díjas indiai 

költőt is ő kezelte 1926-ban, sikerrel. Emlékét angol 

nyelven neki ajánlott fénykép és egy sétány őrzi. Régi 

balatonfüredi Mangold-hagyományként könyvet írt a 

szőlőgyógymódról [11], amelynek korábban Mangold 

Henrik főorvos volt a kezdeményezője. Megszervezte a 

Balatonfüredi Napokat, amelyeken az ország legkiválóbb 

szakemberei tartottak előadást. A maga korában fontos-

nak tartották az „Idült szívelégtelenség” című, 1936-

ban megjelent munkáját [12]. Igaz, hogy még az EKG-

korszak előtti, de az orvosi gyakorlatban rendkívül 

használható volt. Nagy hangsúlyt kaptak benne termé-

szetesen a szénsavas és egyéb fürdők, kiegészítve a sző-

lőkúrával. Két évvel előzte meg Jakab László és Haynal 

Imre kardiológiai monográfi áját [13]. A harmincas évek 

végén megkapta az egyetemi r. k. tanári titulust. Ez egy-

ben a balatonfüredi szívszanatórium rangjának az elis-

merését is jelentette.

Kilenc évtizeddel ezelőtt dőlt ki az élők sorából ez a 

szellemi kolosszus és költözött a halhatatlanságba. Ha-

lálának oka és körülményei széles körben közismertek, 

tehát nem szándékoztunk azokat ki tudja hányadszor 

 felidézni. Lehetőleg tartózkodtunk a poétikai magya-

rázatoktól és belemagyarázásoktól, a regényes életraj-

zoktól, valamint a sokszor megismételt betegségi újra-

értékelésektől és a kórlapokat helyettesítő képzelt 

zárójelentésektől. Elvégre itt két kevéssé ismert keze-

lőorvosról van szó. Schmidt Ferenc tanár gyógyító sze-

repéről viszont csak a beavatott irodalomtörténészek 

szűkebb csoportja tud, és az orvosok közül talán a hely-

történeti érdeklődésűek. Pedig nem volt jelentéktelen 

kardiológus, különben a költő és környezete aligha lett 

volna a munkájával elégedett. Jobb szívspecialistát a 

 hazai mezőnyben nem találtak nála, igyekeztünk hát 

 kissé előrehozni a háttérből, hitelesítve egy eddig isme-

retlen dedikáció segítségével. A két orvos között annyi 

feltétlenül közös, hogy egyikük sem a sokat emlegetett 

„vérvirágos betegségét” kezelte. Jászi Ferenc doktorról 

szintén érdemes szólni, ha egyelőre feltételezett új-

donság is ebben a soha le nem záruló és kimeríthetet-

len  életrajzi irodalomban.
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