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1. ábra Kovács Pál

A XIX. század első felében még nem Pest-Buda volt az 

ország kizárólagos irodalmi fővárosa. A korszakos vezér 

Kazinczy Ferenc a Zemplén megyei Széphalomról is 

tudta irányítani (minden technikai kellék nélkül) a ki-

bontakozó literátus életet, Kölcsey Ferenc a tiszántúli 

„sárfészek” Szatmárcsekéről járt a pozsonyi diétára gyö-

nyörű beszédeit elmondani. Verset írni vidéki kúrián is 

lehetett, ahogy tette azt a Himnusz költője, valamint 

nagy vetélytársa: Berzsenyi Dániel a Dunántúlon vagy 

a sikeres hősszerelmes Himfy a Balaton mellett. Sőt 

 folyóiratot szerkeszteni is, mint a komáromi Péczeli 

 József. Az igazi „központosítás” 1821-től kezdődött, 

amikor Kisfaludy Károly megszervezte az Aurora-kört 

és annak hasonló nevű irodalmi fórumát, amely mág-

nesként vonzotta magához a fi atalabb tehetségeket: 

 Bajza Józsefet, Schedel (Toldy) Ferencet, Vörösmarty 

Mihályt és Czuczor Gergelyt. A lista folytatható.

Az egyik kortárs szerint „a nagy Széchenyi a kultúra 

terén való gyorsabb haladással és más reformokkal 

 akarta a nemzetet naggyá, erőssé és míveltté tenni, Pestet 

pedig az egységes politikai és kereskedelmi élet hatal-

mas góczpontjává, úgy mint Kisfaludy Károlynak, iro-

dalmunk akkori vezérének is az volt a vágya, hogy a ma-

gyar fővárost az irodalomnak oly központjává emelje, 

ahonnan míveltség és magyarság egyaránt szétterjed-

jen. Széchenyi és Kisfaludy, a két rokon szellemű, rokon 

irányú férfi ú megértette és megbecsülte egymást. Szé-

chenyi Kisfaludyt kérte föl oly lapnak a szerkesztésére, 

a mely eszméinek a szószólója legyen. Sajnos, ezt a ter-

vet Kisfaludy 1830. nov. 21-én bekövetkezett halála 

megakadályozta.” [1] Továbbá: „E lelkes csapathoz, 

mely eszthetikai bélyegét is a nemzeti reformkor szel-

lemének köszönhette, csatlakozott a medikus Kovács 

Pál” – jegyezte meg egyik életrajzírója [2] (1. ábra).

Kovács Pál a Veszprém megyei Dégen született 1808. 

július 1-jén. Apja, Kovács Ferenc mérnökként gróf 

Festetich Antal jószágigazgatója volt, de írással is pró-

bálkozott. Kapcsolatba került Csokonaival, Péczelivel, 

Kazinczyval és a két Kisfaludyval. Ezt a családi öröksé-

get ápolta a könyvtárral együtt az öt leány és az egyet-

len fi ú apjuk korai halála után is. A család rövidesen a 

közeli Pápára kényszerült költözni. A szorgalmas fi ú a 

híres kollégiumba nyert felvételt, itt barátkozott össze 

Fáy Andrással, a későbbi pályatárssal. Segítette őt unoka-

testvére, Zsoldos Ignácz. A maturátust 1827 tavaszán 

szerezte meg és ősszel iratkozott be a fővárosi orvosi 

 fakultásra, akkor, amikor Schedel (Toldy) Ferenc már 

oklevelet kapott, így pályaválasztási hatásról szó sem le-

hetett. Az irodalmi érdeklődésben viszont korán ta-

lálkoztak. A közismerten győri kötődésű Kisfaludy 

 Károlyt érdekelte fi atal földije és egykori barátjának fi a, 
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3. ábra Kovács Pál magyar nyelvű disszertációjának címoldala2. ábra A Kovács Pálról készült legjobb munka címoldala

de ezzel az ismeretséggel Kovács Pál nem akart élni és 

főleg vissza élni. 1831-ben sajnos meg már nem volt ki-

hez fordulnia. Kivételes tehetséget nem, de kiegyensú-

lyozott termé szetet örökölt. Pontosan tudta, hogy az 

eposz műfajában Vörösmarty, a színdarabírásban Kis-

faludy Károly és Katona József mellett babérra aligha 

számíthat, ezért első zsengéivel nem az Aurora szerkesz-

tőségében, nem a fővárosban jelentkezett. Az Eszter-

gomban megjelenő Uránia című zsebkönyv redaktora, 

Szeder Fábián János szívesen közölt kezdőktől íráso-

kat, s itt jelent meg  Kovács Pál medikusnak 1828-ban a 

Karácsony éjjele és a Kicsiből mi lesz? című novellája. Az 

utóbbi meséje a következő: Egy hites ügyvéd, megunva 

magányát, vadászni megy. Nem jól találja el a nyulat, 

ezért a vizsla tovább üldözi. Mígnem hirtelen idegen 

agarak tűnnek fel, és összevesznek a zsákmányon mind a 

vadászebek, mind a gazdáik. Végül kibékülnek és közö-

sen fogyasztják el, amúgy magyarosan. Mikszáthnál az 

egyik vadászba valószínűleg golyó került volna és abból 

kerekedik a nehezen kibogozható társadalmi bonyo-

dalom. De hát nem is tekinthetjük a „Nagy Palócz” 

elődjének.

Szerény tehetsége kibontakozásának ez a műfaj felelt 

meg a legjobban, hiszen ennek még nem voltak óriásai, 

mint a hőskölteménynek vagy a drámának. Ahogy egyik 

méltatója írja: „Kovács az irodalom több terén műkö-

dött, írt vígjátékokat, komoly tárgyú drámákat, kisebb 

verseket, de írói munkásságában a legbecsesebbeket és 

legmaradandóbb értékűeket mint novellaíró alkotott.” 

[1] (2. ábra) A novellának az adomázó típusát, ame-

lyet a nagy Jókai és Mikszáth annyira kedvelt. Hamar 

megnyíltak előtte a fővárosi lapok: a Társalkodó, 

az Athenaeum, a Koszorú, a Magyar Életképek, a Pesti 

 Divatlap, végül az Aurora. A névsor nem teljes. Klauber 

Frigyes Kovács Pál novelláinak két korszakát különböz-

teti meg. Az első 1828–1847 közötti, amely mind meny-

nyiségileg, mind minőségileg felülmúlja az 1847-től az 

1886-ban bekövetkezett halálig tartó másodikat. Még 

me dikusként az Orvosi Tárban egyetlen írása jelent meg. 

Nagynevű rokonáról, Zsoldos János pápai főorvosról 
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 készített életrajzot. Dehogy tudhatta még, hogy az 

1802. évi kiadású Asszonyorvos az aszeptikus gondolat 

korai jelentkezése, magyarán Semmelweis egyik honi 

előfutára [3].

Közben az 1832/33-as tanévben negyvenharmad-

magával orvosdoktorrá avatták [4]. (Évfolyamtársai 

 közül Flór Ferenc vitte a legtöbbre.) Kovács disszertá-

ciójának címe: A nevendék Nőnem [5] (3. ábra). Az 

egész egy százoldalas hódolat a szépnem előtt. Hasznos 

és korszerű tanácsadások a mindennapi életre. Különö-

sen a darázsderékhoz vezető fűzéseket ajánlja mellőzni. 

Szerinte a férfi aknak is inkább rossz divatból tetszhet, 

mert jobban szeretik, „ha társukon van mit fogni ölelés-

kor”. Jobban tetszik neki a polgári ruha, főleg egész-

ségügyi szempontokból. Hasznos foglalatosságok közül 

a kézimunkát és a kertészkedést tarja a legfontosabb-

nak. (Nála krumpli helyett kolompér olvasható, mint 

 nálunk Szatmárban.) A legrosszabbnak tartja az unal-

mat, különösen ábrándos regényeket olvasva. Színek-

ben a zöld és a kék árt legkevésbé a szemnek. Miként a 

„Föld és az Ég”. Másutt: „Az asszony oltalmat keres 

 szerelmében az erősebbnél: a férfi  hű barátnét, ki nehéz 

gondokban tikkadt lelkét nyájas ápolásaival éleszges-

se.” A szakirodalmi utalások és a megadott receptek 

 jelzik, hogy szerzője azért nem akármilyen képzettség-

gel bír. Sikere akkora volt, hogy a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia levelező, 1839-ben rendes tagjává vá-

lasztotta [6]. Ekkor a pozsonyi Hírmondó hasábjain 

Csathó Pál éles támadást intézett a vidéki akadémikus 

ellen. Hiába kelt védelmére a nagy tekintélyű Bajza 

 József és az akadémiai elnök, Teleki József, Vörösmarty 

pedig levélben tiltakozott, Kovács a székéről önként 

 lemondott. Ez nem jelentette azonban a tagság meg-

szűnését. Bizonyíték rá az emlékbeszéd, amely viszont 

csak a levelező tagnak szólt. A szépnemről szóló érteke-

zésben még csak egyszer fordul elő a homeopátia szó, 

semleges hangvétellel, a kalapfátyolok megválasztásá-

ban. Azaz legyen minél vékonyabb, ne zavarja a látást, 

s a színe legyen szolid. A Ki hitte volna? című fi atalkori 

„beszélyében” (a novella akkori neve) még csípős han-

gon kigúnyolta a hasonszenvészetet. Vadnai szerint 

 Komáromban találkozott először a homeopátiás gyógy-

móddal. Életrajzából tudjuk, hogy 1834-ben németor-

szági tanulmányútra ment, és Köthen helységben fel-

kereste Hahnemann mestert. Ettől kezdve lett híve, és 

íróasztala fölött mindig ott függött a „nagy mágus” 

 arcképe. A Kóczián Mária–Kölnei Lívia szerzőpáros 

Almási Balogh Pál, Bakody József és Forgó György mel-

lett az első hazai homeopátiás orvosok közzé sorolja 

[7]. De nem tudunk róla, hogy a homeopátia-allopátia 

vitába belekeveredett volna, mint például Almásy Balogh 

Pál [8]. Alkalma sem lett volna, mert 1835-ben Győrbe 

költözött, helyet cserélt a fővárosba költöző homeopata 

orvos Bakody Józseffel. Jól döntött, a három folyó vá-

rosában többet tudott tenni, mint Vörösmartyék árnyé-

kában. Győr akkor még legalább annyira német, mint 

Buda. A megye és a város az ő szorgalmazására vette 

pártfogásba a magyar színészetet, megkapták a német 

színházat. Nem ragaszkodott hozzá, hogy az ő drá-

máit adják elő. Nagy részük kéziratban maradt. E téren 

is önkritikusnak és példaadóan mértéktartónak mutat-

kozott. A győri kereskedők német lapja, a Vaterland 

1846-tól az ő fordításában és támogatásával vette fel a 

Hazánk nevet, amelyet aztán Petőfi  is megtisztelt ver-

seivel. Jelentős szerepet játszott a város zenei életében, 

maga is jól zongorázott.

A szabadságharc idején honvédorvos [9], ez ele-

gendő ürügy volt, hogy 1849-ben a letartóztatást ne ke-

rülje el. A karmeliták zárdájában létesített börtönben 

őrizték, betegei azonban kijárták a szabadon bocsátását. 

Győr egyik legkeresettebb orvosa 1876-ban még aktív 

[10]. Életét beárnyékolta, hogy Ödön fi a a mediciná-

ban és a literatúrában egyként örököse, a hivatás áldo-

zata lett. Leányai, miként egykor a nővérei, valamennyi-

en kötődtek a szépirodalomhoz. Kovács Pált önálló 

kötetek nélkül is megbecsülték, Szinnyei félszáz „beszé-

lyét”, azaz novelláját sorolja fel [11]. Tagja volt a Kis-

faludy Társaságnak, majd az ő tiszteletére is társaságot 

alapítottak. Győr városa 1877-ben ülte meg doktoruk 

irodalmi gyémántlakodalmát. Az Akadémiát a szintén 

győri érdekeltségű Xantus János, a Kisfaludy Társaságot 

Beöthy Zsolt, a Petőfi  Társaságot Szana Tamás képvisel-

te. A színházban bemutatták a Magának akart, másnak 

kért című darabját. Meghívták a kor legnagyobb próza-

íróját, Jókai Mórt, aki a meghívást örömmel elfogadta. 

Szájából e méltató szavak hangzottak el: „Nemcsak ol-

vasták, hanem sokan még könyv nélkül is tudták s egyes 

műveit minden művelt egyén képes volt idézni” [12]. 

Fáy Andráshoz annak haláláig mély barátság fűzte. Híve 

volt a nyelvújításnak, aránylag kevés idegen szót hasz-

nált.

Bugyi Balázs révén az Orvosi Hetilap sem felejtette el 

egészen [13]. Sajnos a halálozási évét kétszer is téve-

sen írta. Orvos íróként akadémiai székbe csak a fogász 

Barna Ignácz tudta követni. Szülőhelyén a helytörté-

nész Haug Antal emlékezett meg róla halálának 100. 

 évfordulóján [14]. Győrött belvárosi utca, Dégen iskola 

viseli a nevét.

Mindenféle felnagyítási szándék nélkül is helye van 

a magyar orvos írók nem túl tágas arcképcsarnokában.
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