
Adalékok 
Politzer professzor életéhez 

A róla elnevezett ballonos orrbefúvót minden or
vos ismeri, oto-laryngológiai munkásságának kor
szakos jelentőségét elsősorban a szakorvosok, az 
embert aránylag kevesen. Általában t: annyit, hogy 
magyar földön született (1835), Bécsben lett világ
hírű, de kötődése az anyaországhoz eddigi tudá
sunk szerint távolról sem volt annyira egyértelmű 
és szoros, mint a nagy kortárs Kapós Mór tanáré. 
A magyar orvostörténetírás vitatható nagylelkű
séggel egy kicsit le is mondott róla. Pedig a manu-
scriptum formájában meglevő 1917-es keltezésű, 
unokájának szánt Lebenserinnerungen c. autobio-
gráfiája az egykori sláger sorait sugallja: „nem én 
lettem hűtlen hozzád . . .", sőt! 

Kezdjük mindjárt egy különben nagyon meg
bízható lexikon korrekciójával. Professzorunk, 
Szinnyei szerint a Csanád megyei Alberti község
ben született, ami tévedés. Életrajzából kiderül, 
hogy Alberti és Irsa „zwischen Pest und Szolnok" 
található, tehát közel a fővároshoz. A Politzer csa
lád ugyancsak népes volt. Három híres közeli ro
konáról tesz említést. Unokatestvére volt a köp-
csényi születésű Joachim József Európa-hírű he
gedűvirtuóz, aki 1849-ben Párizs egyik koncertjén 
Berlioz partnere volt, Angliát Mendelssohn kísé
retében látogatta meg, végül a berlini zeneművé
szeti főiskola tanára lett. Kevés külföldinek sike
rült ez. „Magyar koncert"-je, „Hamlet-nyitány"-a 
ismert alkotások. Egyik nagynénje férjhez ment 
Pesten Feuer doktorhoz, akinek a fiában híres gé
gészünket, Irsai orvostanárt tisztelhetjük. A név 
magyarítása ugyancsak a szülőföldre, Irsa községre 
utal. A legbüszkébb azonban legidősebbik fivére, 
Politzer Illésre volt. A 48-as magyar szabadság
harc kitörésekor mint utolsó éves sebészhallgató, 
elsők között lépett a bécsi légióba harcolni a csá
szárpártiak ellen, majd Olmütz erődítményét védi, 
végül hazatér Pestre. A bécsi és olmützi szerepéről 
a Bernstein könyvére hivatkozó (Az 1848/49-iki 2191 
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szabadságharc és a zsidók, Bp. 1898). Zétény sem 
tesz említést. Nyilván adatok hiányában, pedig 
nem lényegtelen. Lehetetlen meghatódás nélkül 
olvasni a Da kam das Jahr 1848: die Grosse Re-
volution c. fejezetet. Egyik oldalra beragasztva 
Kossuth, Görgei és Petőfi arcképe. A segesvári 
költővértanú komor képe alá azt írta: Petőfi Sán
dor. Gefeuerter patriotischer Freiheitsdichter in 
der Revolution 1848/49. Ha csak a Petőfi Sándor 
nevet olvasnók, a nem írásszakértő akár eredetinek 
is hihetné. E sorok írója lévén szintén Petőfi-ra
jongó, igen sok múltbéli írást látott az Egyetlen
ről, és érdekesen feltűnő, hogy szinte mindenki 
utánozta aláírását. Néha a megszólalásig. Nyilván 
(pont Politzer professzor a példa rá) nem hamisí
tási szándékkal, sokkal inkább valami delejes von
zódásból. Politzer Ádám ekkor kecskeméti kisdiák, 
ami szintén nem derül ki a Szinnyeiből, holott szí
vesen megjelölte ezeket az apró adatokat is. Vilá
gos után, amikor bátyja bujdosni kényszerült, 
leendő professzorunk hazament Alberti-Irsára Wir 
bekamen Kosaken-Einquartirung, azaz kozákok 
szálltak meg náluk, egyik tiszttel németül" elég jól 
eltársalgott. Illés bátyja, nagy büszkesége az utol
sókig helytállt a szétszóródó honvéd seregben, de 
a fegyverletétel után igen nehéz helyzetbe került. 
Igazoló bizottság elé állították, de szerencséje volt. 
A derék Pál Kelemen, Alberti mezőváros jegyzője 
kétszer is hamis papírral látta el, amely szerint 
Policzer (így!) Illés orvostanhallgató a forradalom 
alatt „semmiben részt nem vett, ezért a kezdett 
tudomány gátoltalan folytatására őtet ajánlhatjuk. 
Költ Albertul Octobr. 30-án 1849." Ugyanezt meg
ismételte 1851-ben, amikor az a sebészorvosi okle
vélhez kellett. Mindkettő magángyűjteményemet 
gazdagítja. Ha létezik kegyes csalás, Pál jegyzőé 
az volt. Mihez kezdett volna a szegény szabadság
harcos magyar zsidó fiú félbemaradt tanulmányá
val? Miután megkapta sebész- és „bábász"-mesteri 
oklevelét, a ceglédi járásban, később Kalocsa kör
nyékén helyezkedett el, s ekkor már az 1854. évtől 
módjában volt útnak indítani öccsét, aki Kecske
métről eljövet 1850—54 között a pesti piaristáknál 
fejezte be középiskoláit. Igazgatója a híres Hor
váth Cyrill volt. A kitűnő maturatus jutalmául 
1854-ben Törtei Pusztán nyaralt. Ebből az időből 
való két szép akvarellje és két ceruzarajza a pusz
tai életről (ábrák). Egy kicsit Lenau lebegő roman
tikája és Petőfi népi realizmusa érezhető rajtuk. 

de ez egy diáknál természetes és jobb hatásokat 
aligha választhatott volna. Mindenesetre érdekes 
adalékok a későbbi nagy oto-laryngológus gyer
mekkorához. Aki ilyen ihletetten tudott rajzolni a 
pusztáról és így őrizte a szabadságharc emlékét, az 
lehetett bár németül író bécsi professzor, lelkében 
mindvégig magyar maradt. Ahogy ezek a szép so
rok bizonyítják. Illés bátyjával még a nyolcvanas 
év végén is tartotta a kapcsolatot, legalábbis a 
megmaradt levelezésük szerint. Politzer Illés ekkor 
már pesti sebészorvos. Fülbetegeit szívesen küldte 
öccséhez, aki német nyelvterületen a würzburgi 
Trötsch mellett a legnagyobb tekintélynek számí
tott. Egyik meglevő receptjén Otitisre az alábbi 
cseppeket ajánlja: 

Natr. bicarb. (0,5) 
Aqua Destill. (10,0) 
Glycerin (2,0) 

naponta többször 8—10 cseppet 5—6 héten keresz
tül. Bécsi éveiről könyvnyi kézirat maradt. Nagyon 
érdekesek a korabeli, beragasztott daguerotipek; 
Skoda, Hebraf Oppolzer, Rokitansky, Schuh, 
Brücke, Türck, Artl, majd a nyugat-európai útibe
számolóiról, akik között természetesen Trötsoh, 
Helmholtz, majd Párizsból Claude Bemard és Me-
niére, Londonban (1861) Joseph Toynbee egyaránt 
megtalálhatók. Jellemzésükkel, az élményanyag
gal együtt, amelyből kikerekedne egy kis könyv. 
Közben, hogy ki ne jöjjön a gyakorlatból, rajzokat 
készít az orról, a fülről. 1870-ben prof. Czermak-
kal és két bukaresti kollégájával együtt üdült 
Karlsbad fürdőhelyén, majd a porosz—francia há
borúról tudósít, szinte semleges krónikásként. Rö
videsen hazatér, mert Oppolzer és Artl ajánlatára 
a kisszakma rendkívüli tanárává nevezik ki és rö
videsen megszervezi, világhírűvé fejleszti intéze
tét, amit (valljunk be őszintén) szülőföldjén aligha 
tehetett volna meg, hiszen az oto-laryngológia ná
lunk csak 1902-ben kapott külön tanszéket. 80. szü
letésnapjára (1915) a Wiener Medizinischen Wo-
chenschrift szerkesztősége köszöntötte az idős pro
fesszort, Oppolzer pedig Morbus Brightii címmel 
tartott díszelőadást. Sajnos, akkor már a világ
háború is tartott. A düledező Monarchia reprezen
tatív folyóiratának köszöntője tapintatosan hallgat 
az indulás helyéről, a hovatartozásról. Miként a 
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habsburgi politika, csak a bukást akarták mindig 
megosztani a Lajtán inneni territóriummal, a di
csőséget soha. Feltehetően ezért írta meg Politzer 
professzor a Lebenserinnerungenjét. A népes csa
lád zöme úgyis itt élő honfitársunk volt, pl. a Fő
városi Gyermekkert főorvosa; Dr. Politzer Alfréd, 
a többiek inkább kereskedők. Hogyan is feledkez
hetett volna meg róluk, szülőföldjéről, Petőfiről ?. 
törteli pusztáról, szabadságharcos bátyjáról? Mi
képp őrizte volna féltett kincsként ezt a kis élet
rajzi dossziét? Bécsben halt meg (1920) a Habs
burg-birodalommal egy időben, de véle magát 
nem azonosítva. A fentiek ezt kívánták bizonyí
tani. 

Távol áll tőlünk a kisajátítás szándóka. Ta
gadhatatlanul Ausztriában lett világhírű, de némi 
közünk-jogunk nekünk is van hozzá. Sokkal több, 
mint eddig hittük. 

Szállási Árpád drt 


