
Orvosok és a Nyugat 
első évfolyamai 

Eredeti indíték szerint rövidebb cím (Orvosok és 
a Nyugat) és talán hosszabb cikk szándékoltatott 
volna, de ezt a csodálatos folyóiratot lapozgatva 
rövidesen kiderült a vállalkozás lehetetlensége. E 
bevezető mentegetőzés nem titkolt folytatási köte
lezettséget is jelez. Hogy mit jelentett az orvosok 
életében a Nyugat, arra bizonyára sok idős kolléga 
még fiatalos izgalommal emlékezik, s hogy mit 
nyújtottak az orvosok ennek a havonta kétszer 
megjelenő pompás periodikának, arról a megsár
gult lapok vallanak, ugyanis betűhív másolatban 
még csak az első évfolyam jelent meg. Nem va
gyunk illetékesek irodalomtörténeti jelentőségét 
méltatni, de (legalábbis tudtunkkal) orvostörténeti 
érdekességeit eddig nemigen vették észre, pedig 
azokban sem szűkölködik. 

Mint ismeretes, nem kevés progresszív kontra 
konzervatív vita következményeként jelent meg a 
Nyugat első száma 1908. január elején. A főszer
kesztő, senior Ignotus, alias Veigelsberg Hugó, aki
nek „mellesleg" az apja ugyancsak orvos volt, 
szerkesztők: Fenyő Miksa és Osvát Ernő. Nem volt 
könnyű dolguk, kezdetben az írók és olvasók szá
ma közt alig volt mennyiségi diskrepantia, s a Dé
vénynél betörő „új időknek új dalaival" nemigen 
lehetett cirógatni az (alig) olvasó középosztály or
szágos önámítását. Csak egy vékony, főleg fővárosi 
polgári réteg sejtette, miről van szó, közöttük nem 
kevesen voltak haladó gondolkodású orvosok. Leg
színvonalasabb irodalmi folyóiratunk első orvos
szakértője a tragikus sorsú Csáth Géza, Kosztold-
nyi unokatestvére. Igaz, 1908-ban még csak cseléd
könyves, de zenekritikáival tanári szinten adta le 
névjegyét. Első cikke az Éjszakai esztetizálás, köz
vetlen az első számban. Wagner muzsikáján medi
tálva megállapítja, hogy egy klasszikus korszak 
lezárult, Bach—Mozart—Beethoven a zene „összes 
belső lehetőségeit már megtalálták", mégis megál
lapítása: „A muzsikában egy reneszánsz fog követ
kezni" . . .Ezt a megújhodást nem Mihalovics Ödön
nek, a Zeneakadémia akkori igazgatójának az Elia-
na c. operája képviseli. Ez a zeneszerző Csáth sze
rint „nagy úrral evett egy tálból cseresznyét. Ez 
a nagy úr Wagner volt." Következésképpen után
érzés, amelyből hiányzik Csáth szavaival a modern 
művészi látás. Ugyanebben a rovatban dicséri Wei-
ner Leo népdalos ritmika ját, aki formában folyta
tása Mozartnak, hangzásban Debussynek, mégis 
magyar és „minden ízében primaer muzsika". Cso
konai költészetével rokon, belőle minden hamis pá
tosz hiányzik. Hét évtized távlatából csak ámulni 
tudunk, micsoda füle volt ennek az orvos jelöltnek! 
Weiner után Bartók felfedezése következik: (9. 
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szám). Szembeszáll a nagy tekintélyű Hanslick 
megállapításával, aki szerint az új „egyéni nyelvű 
komponistának a muzsikája lehet művészet, de nem 
a muzsika". Lehet — mondja lakonikusan Csáth, 
nem a szavakon, hanem a lényegen lovagolva —, 
de „ez a művészet minden porcikájával érdekel 
bennünket". Az a lüktető művészet, amely „első 
híressé vált munkájában, a Kossuth-szimfóniában 
kigúnyolta és macskamuzsikává travesztálta a Got-
terhaltét; nem a finom és előkelő Haydn-melódiát, 
hanem a Habsburgok családi himnuszát. Aki ilyet 
mer csinálni, az több mint abszolút muzsikus". Mi
csoda elképesztően váteszi megállapítást tesz azzal, 
hogy Bartók fantázia-birodalma hasonlít az Ady 
Endrééhez. Azt hiszem, ennek a századunk magyar 
szellemét meghatározó két óriásnak a jelentőségét 
Csáth Géza rokonította először. Ad glóriám medici. 
Most meg kell szakítanunk a zenekritikákat. 
Ugyanebben a számban jelentkezik a jeles kritikus 
az Anyagyilkosság c, novellájával. Ennek a doszto-
jevszkiji mélységű-írásnak a jelentőségét Illés End
rétől Karinthy Ferencig elég sokan méltatták. Pil
lanatnyi kiúttalanságból fakadó kényszertragédia 
ez, mert a Witman fiúk nem akarták megölni szü
lőanyjukat. De hát a kamaszok ékszerrel akartak 
kedveskedni egy lánynak, s az ékszereket az anya 
jó ösztönnel elrejtette. Sajnos, a saját hálószobájá
nak a vitrinjébe. Az ablakot viszont be kellett tör
ni, hajnalban, késsel, amikor feltehetőleg a legmé
lyebben alszik. A zörejre viszont fölébredt, s a kés 
szinte reflex mozdulattal a mellkasába hatolt. Irra
cionális tett, akár Raszkolnyikové. Csáthban a ké
szülődő pszichiáter találkozott a lappangó íróval, s 
egzisztencialistákat megelőző egzisztencialista re
mekmű született. Nem bűnözésre ösztökélő krimi 
és nem is erkölcsi ítélkezés, hanem hátborzongató 
írói csoda. Az értők érzik értékét, a börtönlakók 
amúgy sem olvassák. Még Dosztojevszkijt sem. A 
17. számban újabb novellával mutatkozott be, cí
me: Délutáni álom. Életrajzi tény, hogy Csáth mor
finista volt. Vajon ez a novella, amely kicsit emlé
keztet Gulácsy Lajosnak az Őpiumszívó álma c. 
csodálatos festményére, nem a narkomániás álla
potból való kijózanodás kikristályosodása-e( Álmá
ban természetesen a mesés Bagdadban jár, találko
zik Sindbad varázslóval, aki könnyből jósol. A néma 
grófkiasasszony viszont sírni csak halott gyermeke 
fölött képes. A szépséges nővel előbb Perzsiában, 
majd Pesten találkozik — álmában. S a csoda meg
történik. Halott gyermekük könnyet csillogtat az 
anya szemén, Pesten, egy hópelyhes sírdomb fölött, 
amely egy átok érvénytelenné válását is jelentette. 
Íme Sindbad megjelenése a magyar irodalomban 
— Krúdy előtt. 

Folytassuk tovább zenekritikáival. A muzsikát 
nem a kizárólagosan klasszikusok vagy holnapi 
klasszikusok magaslatáról ítélte meg. Elbúcsúztatta 
Szentirmay Elemért és a spanyol Sarasate szemé
lyét, a „vén cigányokat", mert hiszen „A zenemű
vészet meztelenül kézzelfoghatóan él az ő kis for
máikban" is, úgyis megadják az árát sikereiknek, 
elfelejtik őket, Szomory Dezső szavaival szólva: 

„Régi* nóta, híres nóta elfeledve 
Régi cigány, híres cigány eltemetve". 



Mennyire igaza van mindkettejüknek. Vajon 
hányan tudják, hogy a „Csak egy Kislány van a 
világon" c. dalt Szentirmay írta? A 22. számban 
Csáth előrukkolt a nagy Puccini-tanulmányával. 
Idézi Tolsztojt, aki szerint az operáknál általában 
„vagy a szöveg esik áldozatul a muzsikának és ak
kor nem kell szöveg, vagy fordítva és akkor nem 
kell muzsika". Csakhogy ez a megállapítás Puccini 
művészetére nem érvényesemért ő zeneileg hallat
lanul finoman igazodik a dráma menetéhez. Sze
rinte sikerének titka pszichológiai kérdés, rátalált 
a zenedrámaírás legfőbb rejtélyére, „hogy meny
nyit lehet adagolni a muzsikából, drámából és a 
színpadból, hogy zavartalan kielégülési érzések jöj
jenek létre a hallgatóban". Szinte az egész tanul
mányt idézni lehetne, oly okosan megfogalmazott. 
Olvasta-e vajon a Pillangókisasszony szerzője for
dításban egy magyar cselédkönyves medikus írását, 
aki nem zenekritikusnak, hanem idegorvosnak ké
szült? S vajon 1908-ban született-e az operafejede
lemről értőbb méltatás? Hogy mennyire érezte a 
muzsikát, bizonyítja a következő cikke, amit D'Al-
bert-ről írt. Csáth a zeneszerzőket négy csoportba 
osztotta. 1. Zsenik; 2. Tehetségesek és ízlésesek; 3. 
Tehetségesek, de ízléstelenek; 4. Tehetségtelenek. 
Szerinte Df Albert a 2. és a 3. keveréke, A hegyek 
alján c. operája ügyes Wagner—Verdi keverék 
(nyílt reminiszcencia nélkül), de magyarországi si
kerét elsősorban Környei Béla csodálatos tenorjá
nak köszönheti. 

Végül az 1908-as évfolyamban Koessler János
ról ír. A német zenepedagógusról, aki nyelvünket 
nem tudta megtanulni. Eötvös Károly (pont ő, a 
faji előítéletek elleni nagy harcos) az akadémia 
nevében meg is támadta miatta. Csáth Géza meg
védte illendően és meggyőzően. Mert az ő tanít
ványai voltak: Dohnányi, Buttykay, Bartók, Ko~ 
dály, Weiner Leo, a könnyebb műfaj kiválóságai 
közül Lányi Ernő, Kálmán Imre, Szirmay Albert, 
Jacobi Viktor, hogy csak a legnevesebbeket említ
sük. Hogy az oroszok (Gllinka, Csajkovszkij, Rimsz-
kij-Korszakov, Rahmanyinov), a lengyelek és fin
nek mellett mi is „betörtünk" a zenénkkel nyu
gatra, az ennek a nagyszerű zenepedagógusnak kö
szönhető. 

Csáth még egy novellájával szerepel az első 
évfolyamban, címe: Emlékirat eltévedésemről. Szép 
kis- memoár jellegű írás, de költői erejében nem 
hasonlítható az előző két novellához. Íme, milyen 
hosszúra sikerült Csáth Géza bemutatása. Két do
log szolgáljon magyarázatul. Az idén lesz hatvan 
esztendeje, hogy fiatalon elhunyt, valamint a 
Breuer János szerkesztésében megjelent Zenei írá
sok a Nyugatban (1978) c. könyvből Csáth kritikái 
kimaradtak, arra hivatkozva, hogy azok külön is 
kiadásra kerültek. Ez igaz, de oly csekély példány
számban, hogy csak a vájtfülűeknek jutott belőle. 
Nem árt hát megismételnünk, hogy azokat egy 
végzés előtt álló orvos írta a „kakasülőről", s nem 
egy profi kritikus kellő akusztikájú páholyból, 
megfellebbezhetetlen tekintélyével. 

Az első évfolyamban találkozunk egy másik 
orvossal is, aki végül írásra adta a fejét. Salgó 
Ernő (1873—1946), az Írók és színdarabok szerzője 
a 4. számban ismerteti Maurice Barrés: Le voyage 

de Sparte c. útirajzát. Szereplői az antik kultúrát 
a balkáni jelennel szembesítik, történelmietlenül, 
nem rejtve véka alá kiábrándultságukat. Csakhogy 
Byron és Lamartine másképp látták, s nekik volt 
igazuk. Nem lehet nem említeni, hogy Ady Endré
nek az önvallomásszerű Mihályi Rozália csókja is 
ebben a kötetben jelent meg. Melancholiájávai a 
lues apotheosisa. 

Tisztelettell ír Száz Zoltán a modernséggel egy
általán nem „vádolható" Ágai Rudolf útikönyvei
ről, ami azt is bizonyítja, hogy a Nyugat pont a 
szakításával válik hagyományőrzővé. A nagy uta
zóról, akinek „ereiben, szervezetének szövetében, 
ott munkál a keleti fajták nagy vitalitása és régi 
kultúrája". 

Nem hiányzik a szociológia sem. P. Kropotkin: 
A kölcsönös segítség, mint természettörvény hosz-
szú ismertetőt kap a 10. számban. A recenzió szer
zője Lánczi Jenő, a fordító — Madzsar József, szo
cialista orvosi múltunk egyik büszkesége. A recen-
zor szerint Kropotkin a modern tudományos anar
chizmus megalapítója, ezért inkább Rousseau s 
nem Marx rokona. Ez a régi családból való, Svájc
ba emigrált orosz herceg, akit az Internacionálé-
ból mint nihilistát kizártak, végül Angliában tele
pedett le. Szerinte a kölcsönös segítség, mint ter
mészeti törvény, legalább annyira feltétele az evo
lúciónak mint Darwin tana a létért folytatott küz
delemről. Vajon nem az angol praktikum és a pra
voszláv messionizmus összehangolási kísérlete ez? 
Kropotkin dicséri a régi faluközösségeket. Zavaros 
elméleteivel önmagát cáfolja legtöbbször, a hozzá
fűzött kommentár ma is helytálló, különösen az 
állam szerepét illetően. Meglepő megállapítás (an
no 1908); „A mai Oroszország hasonlít a forradalom 
előtti Franciaországhoz". Noha nem orvos írta, 
megemlítendő Hatvány Lajosnak a Crimen laesae 
sanitatis c. írása, felemás felelet Lengyel Menyhért 
írására. „Az -egészség buta és józan, nincs lírája, 
csak böfögése, nincs álma, csak horkolása, nincs 
szerelme, csak érzékisége és nincs szenvedése". 
Hatvány részben igazat ad vitapartnerének Heine, 
Verlaine, Leopardi, Spinosa, Novalis avagy éppen 
Arany János esetében. De ott az ellenpéldák; La
martine, vagy egy rangosabb névsorral fölérő 
Goethe, aki a Diner zu Koblenz c. versében 

„Lavater és Basedow közt 
ülök életvidámán . . . 
Próféta jobbra, próféta balra, 
a világfi középen." 

a nagy életművész megtestesítője. Goethe ellen 
nehéz érvelni. Tudták ezt mindketten, még az őr
jöngő Nitsche is az egészséges weimári óriásba ka
paszkodott kétségbeesetten. 

A teljesség kedvéért szólnunk kell még egy or
vosvégzettségű költőről, aki a Nyugatnak kezdettől 
fogva munkatársa volt, Peterdi Istvánról (1888— 
1944), Van egy szép verse Budapesthez, ehhez a kő-
rengeteg zsibongó városhoz. 

„De hogyha majd romokba fekszel 
S a Multság ezüst lelke leng föléd; 



Holt köreidbe zártad a béke örökét 
És ellenségeidtől megmenekszel: , 
Leszállok rád és megcsókolom a földed." 

Űgy is lett. Az ostrom napjaiban „csókolta" 
meg a földet, amely testét befogadta. 

Az 1909-es évfolyam már nem ily gazdag or
vostörténeti érdekességű cikkekben, de nem is sze
gény. A nyitás megint Csáth-Géza íratlan privilé
giuma, aki Bartók Béla új kottáit, azaz 24 kisebb 
zongoradarab megjelenését üdvözölte. Ez „még a 
legeslegújabb zenével táplálkozók füleit is meg
döbbenti. Alapja mégis ottvan mindenkiben. Eze
ket az érzéseket minden finom idegű ember érezte". 
Lányi Ernő új dalairól szólva fejcsóválva állapítja 
meg, hogy bizony „nem nagyon előkelő társaságba 
került: Fráter Loránd, Bankó Pista, Dóczy József 
mellé", még KosztoMni/i-versekre írt melódiái is 
„kottapiacra készültek". Izgalmas az Ópium c. pró
zája, amelynek alcíme „egy idegorvos leveles ládá
jából". Csáth ekkor már a Moravesik-klinika or
vosa volt. Itt már félreérthetetlenül a morfinista 
írja le múló élvezetét. „A gyönyör eltünteti a kör
vonalakat és az értelmetlenségeket. Kihelyez ben
nünket a tér béklyóiból és az idő zakatoló másod
perc óráját megállítja, langyos hullámokon emel 
bennünket a lét magasságaiba". Itt az elcsúszás 
kegyetlen dokumentuma, hasztalan próbál föltá
pászkodni. Pedig A varázsló kertje c. novelláskö
tetét Hegedűs Gyula így jellemzi „egy költő csu
dálatosan tiszta lírája csendül fel s a megpendített 
finom hangok halkan továbbrezegnek a mi lel
künkben". 

Bartók Béla első suitje szintén kritikusi teli
találat. Ö lelte meg „önállóan a magyar szimfoni
kus formanyelvet. Azt tehát, amit Erkel, Mosonyi, 
Liszt és annyian hiába kerestek". Továbbá „látszó
lagos zűrzavarából, disharmóniáiból nemes és új 
hang-hatások bontakoznak ki, meggyőző szépség
gel". Rokonságában megint Ady verseire utal. Ez 
a felette igényes kritikus nemcsak mulandó cigány
dalokkal, de a szeme láttára, füle hallatára születő 
pesti „folklórral" szemben is megértő, hiszen Hel-
tai, Szép Ernő, Molnár Ferenc írják az igényes szö
vegeket és Szirmay Albert, Kálmán Imre, Zerko-
vitz Béla a fülbemászó zenét. S ott a Nagy Endre
kabaré, Medgyaszay Vilma interpretálásával. Lét
jogosultságát tagadni képtelenség lenne, hiszen a 
mázolósegéd nem dudorászik Bartók-zenét. 

Ignotus cikket ír az Erzsébet-szanatóriumról. 
Okolicsányi-Kuthy Dezső könyvét ismertetve. Ér
dekes, hogy a páratlan műveltségű Ignotus nem 
juttat pár ismertető-elismerő sort Korányi Frigyes
nek, pedig a magyar bel- (és tüdő) gyógyászat ak
kori nesztorának bizonyára jólesett volna. Megte
szi helyette Csáth Géza (megintcsak ő), aki az orosz 
Vereszajev és a magyar Pikler J. Gyula orvosi em
lékeit ismerteti. „Humanisták mindketten — írja 
Csáth —, de hogy így mondjam, nem értelmi ala
pon (mint ezt a nagy orvosoknál, példák: Billroth, 
Eiselsberg, Korányi látjuk), hanem elsősorban ér
zelmi alapon." Ami fiatal orvosoknak való, filant-
rópiai nevelésre. Ebből az évfolyamból megismer
jük még Pásztor Árpád A harmadik c. színművét 
Salgó Ernő recenziójában. Az apát, aki törvény

telen gyermeke kedvéért képes törvényes feleségé
től elválni. Megállapítása nem nagy dicsőség első 
színházunkra, mert a darab „sokkal méltóbb volt a 
Nemzeti színházhoz, mint a Nemzeti Színház a da
rabhoz". 

Nagy esemény volt Ferdinánd Loewe karmes
ter fellépése fővárosunkban. Beethoven, R. Strauss, 
Delibes, Goldmark és Csajkovszkij műveit vezé
nyelte, s méltó hozzá Csáth kritikája. Ugyancsak 
írt Beretvás Hugó Ady-dalairól. Szerinte hiányzik 
belőlük a tartózkodás előkelősége és az egyszerű
ség meggyőző ereje, s ezen még KÖrnyei Royal-
beli előadása sem segített. Beretvás tehetséges ze
neszerző, kitűnő prozódiával komponál, de az egy
szerűség hiánya alapvető hibája. 

Ennyit az első két kötet bennünket érintő cik
keiről. A harmadik (1910) már Ehrlich nagy felfe
dezését is ismerteti, nagy lelkesedéssel és furcsa 
asszociációkkal. De hát ne vágjunk elébe. 

Kiaknázhatatlan kincsesbánya ez a folyóirat. 
Szállási Árpád dr. 


