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Kaffka M$&Tgit és az orvogok 

Legnagyobb írónőnk jelzővel illik őt tisztelni, 
de a férfiak mezőnyében is állja a versenyt. Szűkre 
mért évei során második férje, a kiváló Bauer Er
vin révén közeli szemlélője, éles szemű megfigye
lője és avatott tollú írója lett az orvoslásnak is. 

A „Lírai jegyzetek egy évről" c. rövidke írás 
kettejük egymásratalálásának hiteles naplója, hát
térben a dantei pokol elszabadulásának félelmetes 
víziója, a kitörő világháború, hogy férje oldalán 
mindjárt a temesvári katonakórházban kapjon 
megrázó élményt az eszeveszett vérontás, majd a 
gyógyítás keserves erőfeszítéseiről egyszerre. 

Szellemileg egyenrangú társak voltak. Isme
retségük a Literatura és a Medicina szerenesés ta
lálkozása, nagy kár, hogy a sors csak pár eszten
dőre méretezte ezt az együttlétet. Nézzük, hogyan 
keltettek benne visszhangot Medicina és egészség
ügy? A híres „Színek és évek" lapjain is feltűnik 
már egy háziorvos, de nem olyan markáns profilú 
még, mint a későbbi novellákban. A „Glosszák"-
ban már hitelesen megörökítette az I. Népegészség
ügyi Nagygyűlést, amelyet 1917. október 25—28. 
között tartottak meg „ . . . aholis a régi országház 
nagytermében gyűltek össze Magyarország orvosai? 
hogy konzíliumot tartsanak a nagybeteg ország fe
lett, hogy megoperálják, ha lehetséges... a világ 
számára megpróbálják megmenteni ezt a veszélybe 
jutott nemzetet.. " E fellengzős szavak hallatán 
jegyzi meg az egyik szkeptikus orvosról (alkalma
sint az író véleményét megközelítő figura) ,,. . . fo
gadni mernék, az urak közül még egyik se látott 
egy kommenciós tanyai cselédlakást... belülről.. " 
továbbá hangoztatja „ . . . nem lehet, hogy is lehetne 
igazi higiénét teremteni az iskolák gyökeres re
formja nélkül. Hiszen ott kellene már az emberbe 
a higiénés lelkiösmeretet nevelni. Ahelyett korán 
és tömegesen megy tönkre az egészség a túlzsúfolt 
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iskolákban, túlterhelésben, idegrontó metódusok
ban, korai fertőzésben... mert amíg nem védel
mezettje valamennyi elnyomott és jogtalanul szen
vedő ember az egészségnek, addig az anyagi sors-
javítás is csak illúzió, (egyik elnyomott csoporté a 
másik rovására megy) ... Ez a tragikus, nehéz igaz
ság, de én megbízom benned és vállaidra teszem: 
bírjad emberül és csak azért is légy jó, tökélete
sedj, dolgozz másokért.. " tanácsolja a vidéki or
vosnak. 

A „Dialógus", a kíváncsi kívülálló górcsőbe 
pillantásának izgalmas percét idézi, amikor látni 
véli a sejtet „ . . . az ősi egységet, az elemet, a lét 
eredetét és igazi formáját, ahogyan a semmiből 
öröktől fogva lett..." viszont az orvos véleménye: 
„ . . . a természettudósnak kötelessége elfojtani ma
gában lehetőleg ezt a poétikus hajlamot, mert za
var a dolgoknak szerény, odaadó, pontos, türelmes 
szemlélésében.. " 

Az „ Asszony zsúr on" c. novella egyetlen férfi 
szereplője a frontról hazatért katonaorvos. Törté
nelmi eszmefuttatása szembenáll a sznobok idézte 
furcsa elmélettel, miszerint „a kultúrával túlfino
mult, fényűző, korcsidegű síksági népet mindig el
űzi és felváltja egy friss, barbár, egyszerű, kiéhe
zett hegyi horda". 

„A nyár", az „Asszonyok", az „Egy idegorvos 
naplójából" mind lélektani-bölcseleti töltettel ellá
tott, érdekes írás, a háború levegőjének friss lecsa
pódásai, az orvos bennük a béke, a megbékéltetés 
híve-szószólója. Átfogó nagy mű a háború apoka
lipsziséről már nem érlelődhetett Kaffka Margit 
tollából. A nagy pusztulást betetőző, azt túllicitáló 
spanyolnátha az elsők között végzett vele. J. B. dr. 
az akkor V. éves medika visszaemlékezése szerint 
1918. november 24-én szállították fiával, Fröhlich 
Lacival együtt az I. sz. Belklinikára, amelyet Bá
lint Rezső professzor vezetett. 

„Másnap, vasárnap a professzor már reggel 9-
kor bent volt a klinikán a sok súlyos beteg ked
véért, mert egyébként vasárnap nem szokott be
menni az intézetbe. Vele együtt mentünk fel a be
tegszobába. Megdöbbentünk Kaffka Margittól. Az 
arca szilvakék volt. Én első pillanatban azt hittem, 
hogy a kék anyaggál bevont ágynemű reflektál az 
arcára, de ez a halál reflexiója volt. Szó nélkül en
gedte megvizsgálni magát. Mikor a professzor meg
kopogtatta a tüdejét, mi mellette állók is hallot
tuk, hogy az egész felületen nem kapott tüdő-ko-
pogtatási hangot, az egész tüdeje beszűrődött volt. 
Megértettük Bálint professzor tekintetét. A vizit 
sokáig tartott, minden ágynál hosszan időztünk. 
Közben Kaffka odaintette az osztályos nővért, aki 
a halálos beteg kívánságát sietve tolmácsolta a pro
fesszornak: Kaffka Margit enni kért, húst kíván. 
Természetesen megengedte. Mikor a nővér a terí
tékével az ágyához ért, felkapta a kést és magába 
akarta szúrni. Most már nyilvánvaló lett, hogy mi-* 
lyen módon akart valamiféle eszközhöz jutni} 
amellyel megrövidítheti mérhetetlen szenvedését, 
Hihetetlenül erős volt. Injekciót, amellyel fuldoklá* 
sát enyhítettük volna, nem engedett adni magának, 
Ezután a megrendítő jelenet után hagyta, hogy in-

jectiót adjunk, nyugodtabb lett, érezhette, hogy 
szenvedése úgysem tart már soká. Magasra polcolt 
párnáira fektettük, agyongyötört urát újból az ágy 
szélére ültette, átölelve tartotta, aki szinte érthetet
len rövid idő múlva érezhette, hogy ölelése egyre 
gyengébb lett. Meghalt. Fröhlich Laci másnap kö
vette anyját." 

Bauer Ervin gyászában akkor egy ország osz
tozott. Azóta a halhatatlanságban ismét egymás 
mellé kerültek. Szállási Árpád dr. 


