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Ötven esztendeje tett pontot egy pisztolylövéssel sikere
sen indult, fényesen folytatódott, majd tragikussá vált 
életére. Együtt szűnt meg létezni azzal a nehéz korral, 
amelynek egyik kiváló képviselője volt. Halálát hosszú 
hallgatás követte, mivel nem illett a haladó orvosok 
kivételezett kategóriájába, pedig ez utóbbira találtak vol
na momentumokat. Például ő közölt még Debrecenből 
1935-ben cirill betűs, orosz nyelvű neurológiai dolgoza
tot (12), mert Korszakov, Behtyerev és Pavlov hazájának 
tudományát politikai helyzettől függetlenül az egyete
mes medicina integráns részének tartotta. Vagy a zsi
dótörvényekkel mit sem törődve, a kurzus reprezentán
saként, némi fenntartásokkal, de egyedül ő méltatta 
Freud munkásságát érdeme szerint (8). Szakmai bálvá
nyai pedig általában angolszászok voltak (H. Jackson, 
Cushing stb.). 

Az elhallgatás csendjét Pap Zoltán tanár törte meg 
1977-ben, mikor születése 90. évfordulóján az Orvosi 
Hetilapban először rehabilitálta (19) főleg az 1921-1936 
közötti debreceni évekre koncentráltan. A pesti periódus 
ismertetésének első illetékese 1983-ban Angyal Lajos 
tanár volt, cikkét az Ideggyógyászati Szemle közölte a 
klinikai centenáriumi ünnepe alkalmából (1). Ugyanezt 
ugyanott Bekény György foglalta össze jó évtizeddel 
később, történeti dimenzióba helyezve (3). Végül, de nem 
utolsósorban ez a periodika hozta le Pisztora Ferenc 

főorvos kétrészes szakavatott elemzését a zavarbaejtően 
gazdag életműnek (20). Úgy véljük, néhány állítását más 
oldalról is meg lehet közelíteni, illetve a kérdőjeles jelen
ségekre elfogadható magyarázatot adni. Azért a címben a 
„provokatív" szó, hogy a még élő Benedek-tanítványok 
esetleg hallassák hangjukat, múló emlékeiket egykori 
legendás mesterükről, pró és kontra, szakmai súlyának 
megfelelően. A fent említettek alapján biográfiáját az 
alábbiakban/oglalhatjuk össze. 

Benedek László 1887. szeptember 5-én született a pár-
ciumi Belényes helységben, ahol apja bíró volt (6). Kö
zépiskoláit a kor szokásainak megfelelően „vándor
diákként" végezte szülővárosában, Nagyszalontán, Bé
késcsabán, Hódmezővásárhelyen és Debrecenben. Nem 
tartozott az eminens tanulók közé és arról sem tudunk, 
hogy később híressé vált iskolatársai közül (Bajcsy-
Zsilinszky Endre, Medgyessy Ferenc) bárkivel tartotta 
volna a kapcsolatot. Pedig igen kedvelte a társas életet. 
Érettségi bizonyítványa alapján ma esélye sem lenne a 
felvételire. Debreceni maturátus után 1905 őszén jelent
kezett a kolozsvári orvosi karra, ahol hamar kezdtek ki
bontakozni kivételes képességei. 

Egykori évfolyamtársa, id. Kováts Ferenc pulmonoló-
gusprofesszor személyes közlése szerint már az alapvizs
gák letétele után a tanárok és diákok egyaránt megje
gyezték nevét. Másodéves korában Apáthy István pro
fesszor egyik kedvence. Bejárt intézetébe a mikrostruk-
túrák professzionális tanulmányozására. Medikusi tekin
télyére jellemző, hogy a világhírű hisztológus őt jelölte az 
1909-ben indult „Egyetem" című lap felelős szerkesz
tőjévé. A bölcsészetről szerkesztőtársa lett a később di
vatos szerzővé vált Orbók Attila. Benedek László utolsó 
előtti évesként bejárt a Lechner Károly professzor vezette 
Ideg- és Elmeklinikára, ahol éppen az év nyarán kapott 
kezelést Ady Endre. Meglepő, hogy a diák duó lapjában a 
találkozás nyomát nem találjuk. 

Egymás után írta viszont díjnyertes pályamunkáit. A 
monarchiabeli jurátus fia németül von Haus aus tudott, 
románul pedig belényesi pajtásaitól tanult meg. Egy ger-
itián és latin nyelv birtokában könnyen sajátította el a 
többieket: franciát, olaszt, angolt, s ezek a későbbi nem
zetközi szerepléséhez nagyban hozzájárultak. Az utolsó 
boldog békeévben még vízummentesen látogatta Bécs 
(Wagner-Jauregg), München (Kraepelin), Berlin (Jacob-
sohn) és Zürich (Bleuler) intézeteit, egyedül legkedvel
tebb példaképével, H. Jackson professzorral nem talál
kozhatott az 191 l-ben bekövetkezett halála miatt. 

Orvosi oklevelét 1910 őszén szerezte, de a következő év 
tavaszáig Buday Kálmán kórbonctani intézetében ma
radt. Közben a Lechner-klinikán részleges generáció
váltás történt. Ady barátja, az első tanársegéd Lukács 
Hugó már korábban kivált a kötelékből, egy másik a 

Orvosi Hetilap 137. évfolyam (1996) 20. szám 1091 



marosvásárhelyi ideg-elmeosztály élére került, így ka
pott helyet 1911. március l-jétől Benedek László, 1912-
től az orvosegyetem legfiatalabb tanársegéde. Pályafu
tásának gyors emelkedésére jellemző, hogy 1913-tól már 
ő a sebészeti klinika ideggyógyász konziliáriusa. Hevesi 
Imre rk. sebésztanárral együtt végeztek elsőként hazai 
viszonylatban Foersfer-műtétet gyermekkori spasmusos 
paraparesis és hemiplegia infantilis spastica esetében 
(9). Az Orvosi Hetilap és a konkurens Gyógyászat hasáb
jain egymás után jelentek meg dolgozatai. Ezt az ígéretes 
ívet módosította, de el nem térítette az 1914-ben kitört 
világháború. Noha rögtön frontra vonult, az 1915-ös ki
adású Lechner-emlékkönyvben ő írta az egyik legjobb 
dolgozatot. A világháború négy esztendejében, nevével a 
vezető hazai folyóiratokban nem találkozunk, ami kato
nai kitüntetései nélkül is valószínűsítené, hogy ez a hy-
poman habitusú „grafomániás" orvos most a teóriáktól 
távol valahol a gyógyító gyakorlattal törődik. Szakmai 
ambíciói itt sem hagyták nyugodni. Rövidesen a magán
tanári cím elnyeréséért folyamodott, amelyet a kar leg
tekintélyesebb tanárai teljes mértékben támogattak. 
Főleg a funkcionális betegségek érdekelték. E tárgykör
ből nyert inter arma habilitációt 1917-ben, Lechner Ká
roly és Jancsó Miklós javaslatára (13). 

Közben a hadi helyzet változott. Olaszország 1915-
ben a központi hatalmak ellen fordult (14), és a sziklás 
észak-itáliai terepre célszerűbb volt alföldi bakák helyett 
hegyekhez szokott erdélyi fiúkat vezényelni. A román 
csapatok betörtek Erdélybe (17), s csak a visszavonuló 
Mackensen csapatai szorították ki őket rövid időre. A 
többször megsebesült csapatorvos magántanári diplo
máján alig száradt meg a tinta, máris 1000 ágyas kórház 
vezetésével bízták meg. Az Isonzó melletti San Daniele 
del Friuli hadi ideggyógyintézetében főleg a posttraumás 
epilepsiások, Kolozsvárra visszatérve pedig az éppen 
kitörő influenzajárványok áldozatjelöltjeinek kolloid
ezüst készítményekkel történő kezelésével foglalkozott 
(5). 

Ekkor már sejteni lehetett az Erdély státusában bekö
vetkező változást, de menekülésre akkor még kevesen 
gondoltak. Főleg nem a születésileg tájhoz kötődők. Az 
olasz front összeomlásával nyilvánvalóvá vált előttük a 
háború elvesztése, ám az optimistább kolozsváriak, a 
nemzetközi hírű Apáthy professzorral az élen az anya
országtól való biztos leszakadás után önállóságban re
ménykedtek. Nem sokáig. Már a trianoni döntés előtt 
megkezdődött az elvándorlás. 

Eredetileg az 1912-ben engedélyezett (2), majd 1916-
ban felavatott Debreceni Egyetem orvosi fakultását Ko
lozsvár látta volna el tanárokkal, míg a pozsonyit a pesti 
kar. A kincsesvárosiak azonban a cívisváros ez irányú 
segítése helyett már a saját menekülésükkel voltak el
foglalva. 

Debrecen egyetlen tanszékvezetőt kapott Kolozsvár
tól, azt is véletlenül. Ahogy Issekutz Béla professzor írta, 
1920 januárjában a magyar kormány őt küldte Deb
recenbe a frontokról hazaözönlő egyetemistáknak tan
folyamot szervezni (10). Ekkorra már a szülész Kenézy 
Gyula professzor összetoborzott egy katedrára termett 
gárdát, ám ideg- és elmegyógyász nemhogy professzori, 
de még szakorvosi szinten sem akadt. Kolozsvárt az 
egyetem menekülése, Lechner professzor pedig nyugdíj 

előtt állott, tanszékvárományos az első tanársegéd Szabó 
József volt. Rangsorban a második már Benedek László, 
magántanári minőségben, így Isseukutz bátran ajánlhat
ta a debrecenieknek (11). 1920 őszén a főváros felé tartó 
kolozsvári vonatról egy fiatal pszichoneurológus magán
tanár leszállott a nagyállomáson és a következő év őszén 
már ő az új orvoskar legfiatalabb professzora. Az elméleti 
intézetek vezetőit (Huzella Tivadar, Verzár Frigyes, Bélák 
Sándor) is beleszámítva. Döbbenetes, milyen mélységből 
kapaszkodott ki 1921-ben a magyar medicina. Vesztes 
háborúk győztesei (akiket Ady esdeklő versben üdvözölt) 
nemcsak megcsonkították és kifosztották az országot, de 
még nemzetközi kongresszusokra (és az olimpiára) sem 
hívták meg. Tragikus történelmünk legzártabb elszige
teltségébe kerültünk. Szerencsére nem sokáig, mert pl 
Debrecenből Verzár Frigyes a semleges Svájc, az ambi
ciózus klinikus Benedek pedig Amerika felé orientáló
dott. Egyszer az is megérne egy „misét", mit köszönhetett 
a két világháború közötti magyar medicina pl. a Rocke-
/e//er-alapitványnak. 

Nincs terünk ezúttal a debreceni másfél évtized gaz
dag termésének ismertetésére, megtette Pap tanár úr a 
már említett cikkében (19). Tényhogy 1932-ben és 1935-
ben német nyelvű nagymonográfiáit jelentette meg a te
kintélyes Karger Verlag (4). 

Inkább azzal a kényes kérdéssel foglalkozunk, miért ő 
kapta, kaphatta meg 1936 őszén a nyugdíjba vonult 
Schaffer Károly pesti katedráját^ Hiszen a tekintélyes 
mester kiváló tanítványai Miskolczy Dezsőt vártak vissza 
Szegedről. A kar kétségtelenül őt jelölte az első helyen, a 
kinevezésnél mégis a katonaságtól kölcsönzött rangidős 
rendszer érvényesült. Vagyis ha a hadsereg főparancsno
ka sebesülés, egyéb akadályoztatás, vagy éppen magas 
kora miatt nem tudja többé ellátni feladatát, helyét a 
rangidős tábornok veszi át. Egyetemi vonalon ez a leg
régebben oktató még aktív tanszékvezetőt jelentette, s e 
téren Benedek kilenc esztendővel volt rangidősebb Mis-
kolczynál. Életkorban csak héttel, mert az előbbi 34, az 
utóbbi 36 éves korában lett kinevezett professzor. Bene
dek 1936-ban még mindig csak 49 éves, 10 monográ
fiával, több mint 100 dolgozattal a tarsolyában. Ergo nem 
méltatlanul és „összeköttetései" révén nyerte el a pesti 
katedrát. A rangidősi szisztémát megannyi példával il
lusztrálhatjuk, így került Debrecenből a fővárosba Tel-
lyesniczky tanszékére Huzella Tivadar, Preisz Hugó utód
jának Bélák Sándor, majd Nékám Lajos katedrájára Neu-
ber Ede. Amikor Bókay János 1929-ben magas kora miatt 
nyugalomba vonult, önként adódott helyére a rangidős, 
tehetséges pécsi Heim Pál. Hirtelen és váratlan halála 
után azonban hiába pályázott helyére Bókay Zoltán, akit 
ráadásul a kar elsőnek jelölt (7), továbbá a nagybátyja 
tekintélye döntő lehetett volna, mégis az ötéves tan
székvezetői múlt előnyével induló szegedi Hainiss Ele
mér kapta meg a pesti katedrát. Még szemléletesebb a II. 
sz. Sebészeti Klinika esete, Kuzmik Pálnak az 1926-ban 
bekövetkezett halála után. Ugyanis azt Bakay Lajossal 
töltötték be, „noha kéznél volt" a kor egyik legjobb, ha 
nem a legjobb hazai sebésze: Winternitz Arnold magán
tanár. Quod erat demonstrandum: Benedek kinevezése 
nem kivételnek, hanem szabálynak számított. 

Kritikusai negatívumként emlegetik fokozott szerep
lési vágyát és előadásaiban a teatralitás túltengését. 
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Egykori tanítványai, munkatársai viszont ezekre em
lékeznek szívesen. Elég Angyal Lajos idézett cikkére (1), a 
Baltimore-ban élő Udvarhelyi György professzor levelére 
(21), Bekény György történeti summázatára, vagy 
Böszörményi Zoltán elbeszélésére utalnunk. Avagy nem 
voltak-e színésziek és színesek pl. Haynal Imre, illetve 
Ökrös Sándor professzor előadásai? Attól lettek feled
hetetlenül egyéniek. Mások az úgynevezett státus
szimbólumok (rang, cím, kitüntetés) kedvelését nehez
ményezik nála. Mintha a szeretve tisztelt Haynal profesz-
szor nem írta volna ki kitűnő kardiológiai könyvének 
bordázatára a vitézi címet! Természetesen Benedek ko
rában. A közismerten szerény (volt neki mire) Korányi 
Sándor sem szégyellte a bárói rangot. Vagy gondoljunk a 
közelmúlt Kossuth-díj kultuszára, az angoloknál a „sir"-
özésre! Bizony általános emberi tulajdonság ez. 

Schaffer pesti tanszékén mindössze 8 évet tölthetett, 
Angyal Lajos szerint még a debreceninél is gazdagabb, 
Pisztora és Bekény szerint szélesebb skálájú teljesít
ménnyel. 

Az ember elképedt: ha mindennap vizitelt, rendelt, 
előadott, vizsgáztatott, szerepelt, este szép szőke színész
nő feleségével társadalmi életet élt, korábban balettozott, 
lovagolt, autót vezetett (akkor még nem volt mindenna
pos), nem szólva a számtalan időigényes szerkesztői, szak
értői, szakma-társasági ténykedéséről, mikor alkotta ezt 
a terjedelmében és minőségében annyira imponáló élet
művet! A praktikus diagnosztikai módszerek: a pick-up 
erősítővel és Erfcfaon-fejhallgatóval ellátott koponyako
pogtató készülékről, vagy az agy háromdimenziós rönt
genfelvételéről nem is beszélve. A kivételes teljesítmény 
alapfeltételeit találóan összegezte Pisztora főorvos. 
„Ezek: állandóan magas lánggal lobogó életenergia, gyors 
eszmetársítás és lényegmegragadó képesség, élénk szerep
lési, érvényesülési késztetés, intellektuálisan bámulatos 
memória és ötletgazdagság, ezenkívül páratlan, célirá
nyos szorgalom" A rendkívüli tehetség „titkát" hason
lóképp fogalmazta meg egy német szellemóriás. 

Társadalomlélektani, kriminálpszichológiai prognó
zisainak időszerűségén szinte megdöbbenünk. Pozitív 
eugenikai problémákkal a náci idők előtt, főleg amerikai 
tapasztalatok és javaslatok alapján foglalkozott. Vád 
tehát e téren sem érheti. Az alkoholizmus pusztító hatá
sát kevesen látták, fogalmazták meg nála világosabban. 
(Az alkoholkérdés mai állásáról... Debrecen, 1924.) 

Ami a Benedek-iskolát illeti, Pisztora véleményét kell 
elfogadnunk. Sajnálatos, hogy két legtehetségesebb deb
receni tanítványa: az örökléskutató Csörsz Károly, 
valamint a tanszékesélyes nyelvzseni Thurzó Jenő igen fi
atalon hunyt el, míg a laboratóriumi diagnosztika ki
válósága 1940-1945 között Szegeden professzor Kulcsár 
Ferenc, mesterével egy időben hagyta el az országot. 

Debreceni tanítványa még az individuálpszichológus 
Máday István, Stief Sándor és a már többször idézett Pap 
Zoltán. 

Budapesten Angyal Lajos, Horányi Béla,Juba Adolf, 
Böszörményi Zoltán és Láng Sándor voltak a legközvet
lenebb munkatársai. 

Sok tanszékvezető elfogadna ilyen illusztris névsort. 
A későbbi generációból többen Benedek László 

szuggesztív előadásai, valamint Angyal Lajos „angyali" 
hatására lettek pszichiáterek, illetve neurológusok. 

Például a már említett baltimore-i Udvarhelyi profesz-
szor, valamint a kitűnő pécsi idegsebész Mérei F. Tibor, 
(16), ahogy ezt leveleikben kifejtették. Hasonlóképp 
vélekedik a jeles pszichiáter orvos-író Benedek István, 
továbbá a szakmát historizáló Bekény György főorvos. 

Végül pár szót a legkényesebb kérdésről: a Schaffer-
Benedek-ellentétről, amelyben inkább a különbözőségre 
kellene helyezni a hangsúlyt. A kosztolányisan extro
vertált, szárnyaló fantáziájú, életimádó Benedek és a 
szövettani realitásokra alapozó, eredetileg agykutató 
Schaffer nehezen juthatott volna közös nevezőre. Schaf
fer tudományos teljesítménye egzakt és vitathatlatlan, de 
élete jelentős részét mikroszkóp fölé hajolva töltötte el. 
Hatvanegy esztendősen került a klinika élére (csak nagy 
rábeszélésre), illetve betegágy mellé, így az eltérő alkattól 
függetlenül is érthető, ha diagnosztikájában óvatosabb. 
Benedek már szakvizsgája előtt idegsebész konziliárius, 
gránátzáporban elmegyógyász, békében sikerember, a 
hazai pszichoneurológia utazó nagykövete. Érdekelte a 
hipnózis és ̂ pszichoanalízis, ezektől sem idegen a szer
tartás. Schaffer viszont Claude Bemard példáján kutatás 
közben fantáziáját „a szögre akasztotta". 

Az elmondottakból talán kitűnik: Schaffer és Benedek 
nem kizárták, hanem kiegészítették egymást. Üdvös 
lenne az utókornak vagy-vagy helyett is-is változatban 
gondolkodni. 

Benedek László munkásságát egyébként a Schaffer-
tanítvány Környey István (15), valamint a Kolozsvárról 
indult Nyíró' Gyula professzor, a haz^ai pszichoneurológia 
fontos részének tekintette (18). 

Élete-életműve monográfiás feldolgozásához kívá
natos a még emlékező illetékesek sine ira et studio szíves 
segítsége. 
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