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Janus Pannonius és betegségei2

Volt  irodalomtörténetünkben egy ritka  pillanat,  amikor  magyar  költőnek születni  nem azt

jelentette,  hogy  egy  kevesek  által  beszélt,  nehezen  megtanulható  és  fordítható  nyelv

hátrányával indul reménytelen világirodalmi hódításra, mert a klasszikus lingua latina minden

poétának  versíró  anyanyelvül  szükségeltetett.  Akkor,  midőn  Európa  középső  mediterrán

kiszögellése  az  ókor  bűvöletétől  forrósodott  át,  és  a  humanizmusnak  a  középkorból  a

reneszánszba  tartó  ívelése  felszabadította  az  egyéni  becsvágy  lappangó  energiáit,  hogy

individuumát az antik világ mintájára kiteljesítse.

Itáliában szikrázott fel először ez a galaxis Petrarcától Machiavelliig, fényét rövidesen a

Baltikumig sugározta, bár az Alpokon túli erdőkön nem volt könnyű áthatolnia.

Magyarország  ekkor  a  Hunyadiakkal  hatalmas,  biztos  hullámtörője  az  oszmán

hódításnak, s az állandó harcok közepette Mátyás udvarában itáliai „importból” kivirágzott

egy csodálatos humanista kultúra, melyet „magyar Quattrocento”-nak szokás nevezni.

Legnagyobb  teljesítménye  –  miként  Huszti  József,  a  kor  kiváló  ismerője  írta3 –  a

Bibliotheca Corviniana és Janus Pannonius (1434–1472) költészete. Első alanyi költőnké, aki

sokszor idézett sírverse szerint „…elsőnek hozta Dunánkhoz / Isteni muzsák kis zöldkoszorús

csapatát.”

Annyi  mindenben első reprezentánsa a pannon költői küldetésnek, hogy hátrahagyott

nagy  költészet  nélkül  is  Csokonai–Ady–Radnóti  sors-ősét  sejthetnénk  benne,  a  „nem

bűvésznek, de mindennek jöttem” kényszerűségével.

Elsőként  eleveníti  meg  a  hazai  táj  szépségeit,  első,  aki  „mindig  elvágyik,  de  nem

menekülhet”,  első,  akit  a  sors  gyakorlati  érzék  nélkül  a  közéleti  szereplés  csapdájába

kényszerít,  hogy  testileg-lelkileg  belepusztuljon,  első,  akinek  költészetében  hangot  kap  a

fájdalom (és  a  halál  már  nem megváltás),  első  klasszika-filológus  műfordítónk,  a  pajzán

örömök első önfeledt megverselője, ha kell, az obszcén vaskosságig, és az első tbc-s poétánk,

a pőre testi nyomorúság megéneklője.

A  Dráva  torkolatánál  1434-ben  született  Csezmicei  Jánost  sorsa  különleges

fogékonysággal  áldotta  meg,  és  azzal  a  szerencsével,  hogy unokaöccse  lehetett  a  legelső

magyar humanistának, Vitéz János érseknek. Ő küldte a 13 éves gyermeket – több tehetséges

2 Forrás: Szállási Árpád: 500 éve halt meg Janus Pannonius. = Orvosi Hetilap 113 (1972) No. 16. pp. 944–945.
3 Huszti  József:  Janus Pannonius.  Pécs,  1931.  Janus Pannonius  Társaság.  XIV,  448 p.  (A Janus Pannonius
Társaság könyvtára 1.)



ifjúval  együtt  –  a  ferrarai  Guarino  iskolájába  elsajátítani  a  humanista  műveltséget,  hogy

hazatérve majd a közéletben kamatoztassa.

A nagy ferrarai mester Battista nevű fia írja Janusról: 

„Honfitársai még alig hihették, hogy a tudományok alapjait lerakta, máris – ami

pedig az ő korában szinte hihetetlennek tartható – Itáliában elismert költő volt”.

Példaképei  az epigramma írói Martialis  és főleg Beccadelli,  akinek a  ’Hermaphroditus’  c.

könyve a kor legbotrányosabb könyvsikere volt. Jellemző, hogy bohém természetű Zsigmond

királyunk Beccadellit e könyve alapján költővé koronázta. A húsz éven aluli Janus erotikus

versei  (’De  vulva  Ursulae’  stb.)  formailag  is  kitűnő  alkotások,  verselésben  „nemcsak  a

hegyentúliakat múlta felül, de nem volt olasz sem, aki tehetségét megközelíthette volna” – írta

róla Vespasiano.

A  humanista  kor  divatos  verse  a  panegyricus  (dicsőítő)  egész  életében  kísérte  és

kísértette, hogy az itáliai mecénások és tanárok-barátok mellett, a hazaiak iránt is leénekelje

háláját. A panegyricus mellett jövedelmezőnek bizonyult az epithalamium (dicsőítő nászdal)

műfaja is. Egyik sikeréről ugyancsak Battista Guarino számol be: 

„Írt  a  dicső  Leonello  fejedelmünk  menyegzőjéről  két  könyvet.  A  harmadikat,

mivel a fejedelem meghalt, mellőzte. De míg azt a kötetet írta, a veronai Joannes

Arculanus,  e  kitűnő  orvos,  korunk  második  Aesculapiusa,  aki  kora

gyermekségétől  fogva  sokat  foglalkozott  költészettel,  annyira  gyönyörködött

ennek  az  ifjúnak  a  tehetségében  és  a  nászköltemény  olvasgatásában,  hogy

ahányszor  a  betegek  látogatásában  kifáradt,  lelki  felüdülés  céljából  Janus

költeménye kedvéért gyakran járt házunkba”.

Nevezetes  eseménye  ferrarai  tartózkodásának,  hogy  itt  találkozott  először  és  kötött  örök

barátságot Galeotto Marzióval, aki Weszprémi szerint „quoque medicae callentissimus; immo

medicinam exercuisse ipse” – a magyar humanizmus oly ismert szereplője lett.

Ferrara után Janus nagybátyja kívánságára Velence egyetemi városába, Páduába ment

tanulmányait folytatni, majd jogi végzettséget nyerni. A sors ismét Galeottóval hozta össze,

kapcsolatuk  mindvégig  megmaradt.  Kettejüket  festette  le  a  híres  kortárs  festő  és  jó  barát

Mantegna, a kép azonban elveszett, csak Janus verséből tudunk róla.



Itáliai éveiben még semmilyen betegség nem bukkan elő verseiben. Az orvostudományt

inkább barátian, főleg Galeotto Marzión keresztül ismeri és nincs valami nagy véleménnyel

róla „medicina… scitu pulcherrima quamquam, Actu foeda tamen”, azaz: „Nem tetszett sem a

könyvben igen szép, ám igazában csúf Orvostudomány”. (– Csorba Győző ford.)

Mátyás  királlyá  koronázásának  éve  (1458)  Janus  Pannonius  életében  is  sorsforduló.

Vitéz János hazahívja s az addig egészséges (legalábbis nem panaszkodó) költő rövidesen a

vérhas elgyötörtje lett. Panaszkodik, hogy:

„Hozhatják a szakácsok, nyelvemen elsavanyodnak,

Minden jó falatuk felpanaszolva nyelem.

Ablakomat zsalu védi, a napsugarat kirekesztve.

Fulladozom s az orvos tiltja a friss levegőt.

Tagjaimat nyöszörögve emelgetem ágyam ölén már

Poszka, soványka vagyok, bőröm csontra aszott.”

(A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak. Takáts Gyula ford.)

Felépülése után hivatali karrierje betetőződik. Az egykor pajzán-erotikus epigrammákat író és

a  vallást  nemigen  tisztelő  poéta  pécsi  püspökké választatott.  A király  – ekkor  még  – hű

embere elszántan követte legfőbb pártfogóját al-dunai táborába a török ellen. S valószínűleg

maláriát kapott, ahogy a ’De seaegrotante in castris’ c. verséből arra következtetni lehet.

„Írok, s érzem közben a lázrohamot közeledni, 

Dermesztő fagya már terjed a tagjaimon. 

Kékül már ajakam, híg nedv csöpög orrlyukaimból, 

És hallom vacogón összeverődni fogam. 

Ujjhegyeim s lábujjaim is már eljegesedtek, 

Olykor szinte megáll, majd szaporáz üterem. 

Födjétek, szolgák remegő testem takarókkal, 

Bár azokat később sorra a földre dobom, 

Mert már szinte kigyúlok a hőtől, mint az a fáklya, 

Mely kénhez közelít, s lángja magasra lobog.”



A láz mellett kedves Itáliája utáni vágy is gyötri. Hasztalan a rang, a hatalom, „inter arma” ide-

gennek érzi magát. Tüdőbaját az utókor az 1466 márciusában írott elégiájából diagnosztizálta.

„Mintha vad, éles nyíl verné át, oldalam úgy fáj,

Számban sűrűsödik s véresen ömlik a nyál.

Méghozzá: lélegzet alig jön gyenge tüdőmből,

S közben a száraz láz rossz tüze perzsel, emészt.

Nincs pihenés; kerül éjjel-nappal a jószívű álom,

Virrasztok, s iszonyú képsorokat hoz a láz. (…)

Élet: egészség. És akiben nem szűnik a kórság,

Csak sorvad, nem is él, végzete lassú halál.”

(Áprily Lajos ford.)

Betegsége ismétlődő verselési téma (pl. Ad animam suam) míg költészete egyre apadóban. A

király szolgálatában tett diplomáciai követjárások legfeljebb pár szabványos üdvözlő verset és

rengeteg levelet csiholtak ki belőle. Janusnak tulajdonítják az Academica Istropolitana pápai

engedélyeztetését, valamint Ilkus Márton és Regiomontanus meghívását.

Gyérülő  költészet,  a  növekvő  közéleti  szerep  gyanútlan  elszántsága,  mindkettő

hátterében  a  biztosan  sorvasztó  betegség  határozzák  meg  szűken  mért  éveinek  utolsó

töredékét. Belekeveredik, ill. egyik sugalmazója (Vitéz János mellett) a Nagy Király elleni

összeesküvésnek.

Szövevényes  szálait  bogozni  és  személyes  motivációit  elemezni  egy konspirációnak

utólag nagyon nehéz. Az idő Mátyást igazolta és – jaj a legyőzötteknek, mégha képletesen is.

Mátyásban volt gyakorlati érzék megbocsátani, és Janusban nem azt elfogadni. Költőnknek

menekülnie kellett, és merre, ha nem Itália felé? Útközben a Zágráb melletti Medvevárban a

Thuz testvéreknél talált pihenő menedéket. 1472. március 27-én érte el a korai halál, amit oly

megrendítő rettegéssel idézett elégiáiban.

Költészetének utóéletét méltánytalanság alig érte. Első magyarra fordítója Pápai Páriz

Ferenc,4 s azóta is a legkitűnőbb műfordítók érzik kötelességüknek az első híres magyar költő

magyarul történő megszólaltatását.5 

4 Vö.:  Pápai  Páriz  Ferenc:  Békességet  magamnak,  másoknak.  Bev.  és  jegyz.:  Nagy  Géza.  Bukarest,  1977.
Kriterion. 823 p., [36] t.
5 Lásd:  Janus Pannonius. Magyarországi humanisták. Vál.: Klaniczay Tibor. Bp., 1982. Szépirodalmi. 1412 p.
(Magyar remekírók); Janus Pannonius összes munkái – Jani Pannonii opera omnia. Közread.: V. Kovács Sándor.
Bőv.  kiad.  Bp.,  1987.  Tankönyvkiadó.  768  p.  Művei  már  digitalizált  változatban  is  hozzáférhetők:
http://mek.oszk.hu/06700/06722/06722.htm ( – a szerk. megj.)

http://mek.oszk.hu/06700/06722/06722.htm


A humanizmus  kultúrtörténeti  fogalmával  ikerpár  neve  több  mint  500  éve  képvisel

bennünket a latin nyelvű költészet egyetemes panteonjának újkori oldalszárnyában.6

Janus Pannonius arcképe a Plautus-kódexben 

Modern arcrekonstrukciós

eljárással készült fejszobra

6 Lásd a róla szóló irodalomból: Janus Pannonius. [Tanulmányok]. Szerk.: Kardos Tibor, V. Kovács Sándor. Bp.,
1975. Akadémiai. 600, [3] p., 1 t.; Bollók János: Asztrális misztika és asztrológia Janus Pannonius költészetében.
Bp., 2003. Argumentum. 196 p.; Janus Pannonius. Válogatott bibliográfia. Összeáll.: Békés Enikő. 2. jav., bőv.
kiad. Bp., 2006. Balassi. 106, [1] p. ( – a szerk. megj.)



Balassi Bálint halála7

Az esztergomi vár visszavételére indított 1594. évi ostromot, amelyben első európai rangú,

magyar  nyelvű  költőnk  életét  vesztette,  hadtörténeti  szempontból  Csorba  Csaba  írta  le

szakszerűen.8 A költő hősi halálát a nemcsak névrokon Balassi András így örökítette meg: 

„Anno  1594  die  19.  Maii  minden  két  combját  lőtték  által,  és  az  barbélyok

gondviseletlenségek mia holt meg 30. eius és vitettem Újvárra.” 

Balassa Zsigmond tudósításában:

„Anno  1594  die  19  Maii  Esztergom  vára  vívásakor  midőn  ostromnak  mentenek  a

vízvárnak, lőtték meg Balassa Bálint Uramot az ostromon. Mindkét combján általment a

golóbis,  de  csontot  és  ízet  nem sértett.  Vesztette  az  barbély,  Mátyás  hercegé,  nem

akarván szót fogadni az magyar barbélynak és holt meg hertelen die 30 eiusdem”. 

A  nevezett  unokatestvér  a  források  szerint  nem  volt  ott  a  háborúban,9 értesülése  tehát

közvetett lehetett. A tragikus vég szemtanúja volt viszont Dobokay Sándor jezsuita páter. 

„Az ifjú pap eközben lelkesíté, vigasztalá, bátorítá. A bátorlelkű hős, halálában is, mint

lelkesedett  költő nyilatkozott  és szólt hozzá, midőn a sebész az amputatio műtétéhez

fogott, Virgil ismeretes versével felkiált: Nunc animis opus est Aeneam, nunc pectora

firmo... azaz: most kell bátorság a vitéznek /Aeneasnak/ mostan erős szív”10 – írta Ipolyi

Arnold  a  Balassa-kódex  megtalálása  után  egy  esztendővel.  A  költő  halálával  az

Esztergom  Évlapjai  is  foglalkozott,11 nehéz  azonban  megérteni  a  kor  sebészetének

ismerete nélkül. 

Mindenekelőtt érdekes azonban Balassi András színeváltozása. Aki addig mindent elkövetett,

hogy rokonát vagyonából kiforgassa, földönfutóvá tegye, most egyszeriben sajnálkozóvá és

másokat vádlóvá lépett  elő.  Elmarasztalja Mátyás  herceg felcserét,  amiért  nem akart  „szót

7 Forrás: Szállási Árpád: Balassi Bálint halála. In: Esztergom évlapjai (Annales Strigonienses). Esztergom, 2000.
Balassa Bálint Társaság. pp. 41–46. 
8 Csorba Csaba: Esztergom hadi krónikája. Bp., 1978. pp. Zrínyi. 136–143.
9 Vö. Nemeskürty István: Balassi Bálint. Bp., 1978. Gondolat. 278 p. 
10 Ipolyi Arnold: Veresmarty Mihály XVII. századi magyar író élete és munkái. Bp., 1875. Szent István Társulat.
p. 159. 
11 Récsei Viktor: Balassi Bálintnak Esztergom alá való készülete és eleste. In: Esztergom Évlapjai, 1905. p. 59. 



fogadni”  a  hungarus  kartársának.  De  vajon  miben?  Ettől  a  kezelést  illetően  nem lettünk

tájékozottabbak. A golyó valószínűleg kézitusa közben érte, mert mozgásnál nehéz elképzelni

olyan testhelyzetet, amelyben a lövedék egyszerre sebesítse meg mindkét combot. Biztosan

ledöntötte akkor lábáról, mígnem sikerült védett helyre menekíteni. Récsei szerint „mindkét

ágyéka átlövetett”,  ami  azt valószínűsíti,  hogy a sérülés a  combtövekhez közel  érhette.  A

húgyivari  szerveit  nem  sérthette,  mert  a  halál  akkor  hamarabb  bekövetkezett  volna.  Az

említett  csontzúzódás hiányának megállapítására abból következtethetünk,  hogy egyrészt  a

borbélysebész  kutasszal  megvizsgálta,  ami  biztos  felülfertőződést  jelentett,  másrészt

támogatva ugyan, de lábra tudott állni. Sérült, vagy törött csontokkal ezt aligha tehette volna.

„Hertelen”  sem halhatott  meg  mert  11  napig  szenvedett,  ami  elegendő  idő  egy általános

vérmérgezés kialakulásához, még olyan erős szervezetben is. 

Sebesülésénél  még  a  következőkre  következtethetünk:  a  lövedék  biztosan  nem  ért

nagyobb ütőeret, mert akkor hamar elvérzett volna és nem sértett fontos mozgató, vagy érző

idegfonatot sem, hiszen a mozgásképtelenséget, illetve a fájdalomérzés hiányát, a szemtanú

észreveszi.  A  vita  valószínűleg  a  sebellátás  körül  lehetett.  E  téren  a  XVI.  század  végén

kétfajta felfogás vetekedett. 

A puskapor feltalálása óta főleg Itáliából az a nézet indult  ki,  hogy a lőtt  seb eleve

fertőzött,  ezért  radikális  módszerrel  ki  kell  égetni.  Vagy  tüzes  vassal  a  nagy  Galenus

szellemében,  vagy forró olajjal,  amit  főleg a  franciák  forszíroztak.12 A változás  1537-ben

következett be, amikor egyik itáliai hadjárat alkalmából a franciák segélyhelyén elfogyott a

forró olaj. Ambroise Paré főfelcser, akinek állítólag még céhbeli levele sem volt, de annál

több józan esze,  a  vérző érvégeknek tüzes vassal  való elroncsolása helyett  finom fonállal

lekötötte  azokat,  s  a  lőtt  sebeket  simán  bepólyázta,  akár  a  vágottakat.  Csodák-csodája,  a

sebesültek  nyugodtabban  aludtak,  sokuknál  elmaradt  a  sokkos  állapot  a  roncsolt  részek

gyulladása, észrevehetően csökkent a lázas esetek száma.13 

Megfigyeléseit  1545-ben  tette  közzé  az  anyanyelvén,  mert  latinul  az  akkori  világ

tudományos  nemzetközi  nyelvén nem tudott.  Ez persze nem segítette  elő módszere  gyors

elterjedését. 

Balassi Bálint sebesülésének ellátásakor nem derül ki,  milyen módszert  alkalmaztak.

Tény, hogy a három részre szakadt hazában akadtak olyan jó nevű kirurgusok, akik Nyugatról

hazajövet már ismerték a korszerű sebellátást. Ilyen volt, pl. a XVI. században Balsaráti Vitus

János, egy ideig V. Pál pápa udvari orvosa. Őt Perényi Gábor hívta haza és itthon megírta a

12 Vö.  Szumowski  Ulászló:  Az  orvostudomány  története  bölcsészeti  szempontból  nézve.  Orvosok  és
orvostanhallgatók számára. Bp., 1939. MOKT. XI, 649 p. 
13 Guiart, Jules: Histoire de la médecine française. Paris, 1947. Nagel.



„Magyar Chirurgia, a seb gyógyulásának mesterségéről” szóló könyvét, amely sajnos azóta

elveszett,14 csak utalás történik rá a korabeli dokumentumok alapján. Ha megtörtént a lábak

combtőben való leamputálása, az radikális vérzéscsillapítás nélkül utólag is elképzelhetetlen.

S hogy az akkori barbár instrumentumok alkalmazásával mit jelenthetett a végtag (pláne

végtagok)  lefűrészelése,  érzékelteti  az  I.  számú  melléklet  egy  XVI.  századi  német

sebészkönyvből. A II. számú melléklet pedig a felcser műszer táskájának tartalmát mutatja, ha

volt neki ilyen egyáltalán. Azon is el lehet gondolkodni, vajon ez a mindvégig öntudatánál

lévő  vitéz  katona  beleegyezett  volna-e  mindkét  lábának  tőből  való  levágásába?  Egész

viselkedéséből  utólag is  kitűnik:  készült  a biztos  halálra.  Rekatolizált  hívőként  meggyónt,

megáldozott,  a  Dobó  Krisztinával  kötött  házasságából  született  kisfiát  Mátyás  főherceg

oltalmába ajánlotta, jezsuita, nevelésre szánta. Mérhetetlen kínok közepette írta utolsó nagy

versét az ötvenedik zsoltár mintájára. 

Nem vagyunk benne biztosak, hogy megtörtént-e egyáltalán a végtagok amputálása. 

Amennyire megrázó a jelenlévő Dobokay Sándor beszámolója, annyira álságos Balassi

András  vádaskodása,  Gabelman  német  jegyző  beírása  pedig  sértő:  „Perierunt  Valentinus

Balassi, Hungarus sed impius” vagyis meghaltak: „Balassi Bálint, istentelen magyar”. Neki

istentelen volt egyik legmélyebben hívő költőnk.

Attól függetlenül, hogy forró olajjal vagy hideg vassal kezelték az ágyéktáji, kétoldali

sebesülést, a csíramentes operációk ismerete előtt alig volt esély az életben maradásra.

Talán  jobban  járt,  mert  a  kegyetlen  megpróbáltatásokkal  teli  életét  még  ragyogó

fizikumával sem volt könnyű elviselni. Kerek életművet hagyott ránk, teljes mértékben talán

még ma sem ismerjük.

Balassi Bálint idejében a sebészet – pláne a hadi – nem volt szerves része az általános

medicinának, ezért egyetemi végzettség és vizsga nélkül is lehetett  művelni. Vesalius után

vagyunk,  legalább  a  bonctani  viszonyokat  illett  volna  ismerni,  nemcsak  a  saját  kárukon

megtanulva.

Költőnk hősi halált halt, s nem Mátyás borbélyának tudatlansága miatt. 

A mai sebészet rajta biztosan segített volna. 

14 Mayer Ferenc Kolos: Az orvostudomány története. Bp., 1929. Eggenberger.



Művei: 
Balassi Bálint összes versei. Szép magyar comoediája és levelezése. Bp., 1968. Szépirodalmi. 

Digitalizálva: 
http://mek.oszk.hu/00600/00609/#

Lásd még: 

http://mek.oszk.hu/15100/15110/

A Balassi Bálintról szóló szakirodalmi forrásokból: 

Balassi-bibliográfia. Összeáll. Stoll Béla. Balassi Kiadó, Bp., 1994. (Balassi-füzetek 1.) 

Balassi-bibliográfia  1994–2000.  Összeáll.  Szentmártoni  Szabó  Géza:  =  Irodalomtörténeti
Közlemények 105 (2001) pp. 107–127. 

Istvánffy Miklós: Magyarok dolgairól írt históriája Tállyai Pál XVII. századi fordításában.
Bp., 2009. Balassi. 

Balassi Bálint halálát részletesen tárgyalja: 

Kőszeghy Péter: Balassi Bálint – magyar Alkibiadész. Bp., 2008. Balassi. 

Horváth István: Esztergom 1594. évi ostroma és Balassa Bálint megsebesülésének helyszíne.
In: Esztergom évlapjai (Annales Strigonienses). Esztergom, 2000. Balassa Bálint Társaság.
pp. 27–40.

Csorba Csaba: Esztergom hadi krónikája. Bp., 1978. Zrínyi Kiadó. 

Eckhardt  Sándor:  Balassi  Bálint  halálának  prelúdiuma.  In:  Eckhardt  Sándor:  Balassi-
tanulmányok. Összeáll. és sajtó alá rend.: Komlovszki Tibor. Bp., 1972. Akadémiai. pp. 110–
121. 

Balassi haláláról: 
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1594_majus_30_balassi_balint_halala/ 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1594_majus_30_balassi_balint_halala/
http://mek.oszk.hu/15100/15110/
http://mek.oszk.hu/00600/00609/


I. sz. mellékletVégtagok amputálása a XVI. században



II. sz. melléklet

Tábori sebész műszertáskája és ennek tartalma. XVI. század (Ciba Zeitschrift)



Ambroise Paré 1541-ben, Lyonban megjelent sebészeti könyvének belső címlapja



Bethlen Miklós „Önéletírása” az egészségről, a betegségekről

meg a doktorokról15

A  korai  magyar  próza  csodálatos  kivirágzása  az  erdélyi  memoár-irodalom,  a  racionális

mezőségi  népnyelv,  a  megejtően  dörgedelmes  protestáns  biblikum  és  a  Cicerótól

elrugaszkodott  deákos  latin  markáns  keveréke.  Felülmúlhatatlan  anekdotázó  bájjal  és

kérlelhetetlen  őszinteségű  szigorral  avatja  az  olvasót  a  kor  ágazatos  titkaiba.  A  királyi

rendeletek  kibocsátásától  a  lovak  takarmányozásáig  minden  leltárszerűen  fontos  az

„impartialis posteritas” tájékoztatására.

A  ránk  maradtak  közül  (személyes  történelmi  szerepével  és  eredeti  írói  erejével)

kiemelkedik  Bethlen  Miklós  Önéletleírása.16 A  XVII–XVIII.  századforduló  diplomáciai

útvesztőjében  és  a  belső  bajok  hínárjában  vergődő,  a  látszatönállóságért  annyit  szenvedő

Erdély talán legmesszebb látó fia, a tudós Apáczai Csere János és Kereszturi Pál tanítványa,

aki a „modus vivendi” keresésének reálpolitikai rugalmasságával sem tudta elkerülni Bécs

börtönét,  ahol  a  maga  mentegetésére-igazolására  és  az  utókor  okulására  papírra  vetette

Önéletírását, és bevégezte hosszú-keserves életét.

Önéletírásának meglepő frissessége és megható őszintesége megannyi történelmi rébusz

megfejtésének a támpontja lehet (a hivatásos történészek sokat meditálhatnak rajta), azonban

a kitűnő olvasmány oly gazdag lelőhelye a kor különböző ismereteinek, mondhatnánk epikai

enciklopédiája  a  teljes  életnek,  hogy  az  „egészségügyről  árulkodó”  részletei  felsorakozni

kínálkoznak.

Testi  adottságainak távolról  sem sablonos leírása után a hippokratészi karakterológia

kalauzolja önjellemzését:

15 Forrás: Szállási Árpád: Bethlen Miklós „Önéletírása” az egészségről, a betegségekről meg a doktorokról. =
Orvosi Hetilap 113 (1972) No. 18. pp. 1064–1066. 
16 Bethlen Miklós önéletírása a következő kiadásokban jelent meg (– a szerk. megj.):
Gróf Bethlen Miklós önéletírása.  Kiadta:  Szalay László.  1–2. köt.  Pest,  1858–1860. Heckenast.  556, 434 p.
(Magyar történelmi emlékek 2–3.)
Bethlen Miklós önéletírása. Bev.: Tolnai Gábor. Sajtó alá rend. és jegyz. ell.: V. Windisch Éva. 1–2. köt. Bp.,
1955. Szépirodalmi. 408, 426 p. (Magyar századok)
Kemény János és Bethlen Miklós művei. Szöveggond. és jegyz.: V. Windisch Éva. Bp., 1980. Szépirodalmi.
1321 p. (Magyar remekírók)
Az önéletírás eredeti szövege digitalizált változatban: http://books.google.hu 
Az önéletírás modern kiadása: http://mek.oszk.hu/06100/06152/html/index.htm 

http://mek.oszk.hu/06100/06152/html/index.htm
http://books.google.hu/


„…az emberben lévő négy temperamentumokról  is  szoktak szólani,  én voltam

melancholico-sanguinicus;  amint  minden  emberekben,  úgy  énbennem  is

kétségkívül a phlegma és cholera is megvolt, de praedominált imez kettő, és talán

egyenlő  mértékben.  Mert  ha  ki  magamviselését  kiváltképpen  in  sacris  et  in

negotiorum  tractatione,17 és  a  részegség,  kártya,  tánc,  s  hasonló  szokott

mulatságoktól  való  magam  elvonásában  megnézte,  merő  melancholiának,

képmutató,  második Xenocratesnek mondott  volna;  ellenben mikor  tisztességes

conversatióban, beszélgetésben, vadászat, vagy olyan tisztességes mulatságokban,

asztalomnál és hálóházamban s ágyban látott volna, bizony merő sanguinicusnak

mondott volna.”

A nagy kortárs: Pápai Páriz ’Pax corporis’-ának a szelleme sugallta a diétáról szóló részeket.

„…e  testi  élet,  egészség,  betegség,  jó  vagy  rossz  kedv,  nyugodalom,

nyughatatlanság s több afféle nagyrészént a diaetától származik… És mivelhogy a

legrendesebb  diaeta  mellett  is  ugyancsak  meg  kell  halni  mindennek,  sőt  néha

mértékletlen  emberek  sokat,  és  a  mértékletesek  keveset  szoktak  élni,  azért  az

emberek a  diaetával  vagy semmit  sem gondolnak,  vagy az ellen is  excessu et

defectu18 vétenek; mely is nem csuda, és embernek oly szoros diaetát praescribálni

is és azt követni igyekezni is bolondság, mint ember erején s dispositióján kívül

való és lehetetlen dolgot.”

Mindenkinek a „légy a sajátmagad orvosa” elvét ajánlotta: 

„Mi használ, mi árt néked, te tudod, nem a doktor. Jelesül járt volt egy római úr

Tiberius császárral. Mikor ebédre marasztja a császár, emez azzal menti magát,

hogy néki elébb a doktorhoz kell menni tudakozni, hogy mit egyék, mit igyék. A

császár kérdi: hány esztendős? imez felel, hogy ötven. Mond a császár: Be bolond

ember  vagy,  ha  ötven  esztendeig,  noha  mind  ettél,  ittál,  mégsem  tudtad

megtanulni,  mit  egyél,  mit  igyál.  Légy  medicus  magad  magadnak,  ha  eszed

vagyon,  az  lehetsz.  Legyenek  doktorid  az  oktalan  állatok;  azonkívül  is  azt

mondják, hogy a kristélyt a gólyától, az érvágást a lovaktól tanulták az emberek.

17 vallási és hivatalos dolgokban
18 túlkapással és hiányossággal



(…) kutyát ki tanította a perjefűre? (…) Optima diaeta semper cum famis reliquiis

abire a mensa.”19

Étrendi javaslata: 

„Majd  minden  betegségemben  a  hajdúkáposztán  kaptam  életre.  Nagy  nátha-

hurutban,  erős  hagymáz,  forró  hidegben,  orbáncban  próbáltam  a  sós

nyerskáposztát pec-olajjal, de ecet nélkül, jól megettem; savanyú vizet vagy csak

tiszta forrásvizet [ittam], néha megnádmézelve, (…) kivált este; bétakarództam,

aluttam  s  meggyógyultam  utána,  melyen  a  doktorok  először  csudálkoztak,  de

azután magok is  az én meleg májom s hév természetemhez képest igen jónak

találták; még doktor Köleséri Sámuel nádmézzel javallotta a nyers sós káposztát.”

Felsorolja saját betegségeit. 

„Anno 1653, mikor én még csak tíz és fél esztendős voltam, a hólyagos himlő

erősen uralkodván az országban, én is megbetegedém belé, de minden testemen

körülbé kétszázharminc volt csak, noha nagyok voltak. Hamar felgyógyulék, de

ottan csakhamar minden testem megrühesedék szörnyen, (…) alig múlék el, veres

himlő jöve reám, mintha az egész testemet veres posztóval vonták volna bé; senki

sem orvoslott, mint azelőtt a hólyagos himlőben, (…) Ha igaz a doktorok értelme,

hogy a himlő az embernek az anyja méhéből hozott anyai rossz vérnek maradéka,

és  hogy azt  a  természetnek  vagy egyszer,  vagy másszor  ki  kell  a  himlő  által

tisztítani,  és  azért  ezer  ember  közül  sem  kerüli  el  egy,  az  is  nagy

veszedelmével…”

Majd 1660-ban (19 éves): 

„…én reám rettenetes hányás és egyszersmind hasmenés esett, elannyira, hogy két

nap s két éjszaka az az alól s felül való üresedés meghaladta az ötven számot. (…)

A forróság is nagy volt mellette, akármi orvosságot adtak, csak kihánytam; (…) a

gyomrom úgy megháborodott volt, noha valósággal rajtam vérhas nem volt, sem a

betegségben, sem azután, de gonosz diarrhoeám volt egynéhány hétig, az étel csak

19 Legjobb diéta: mindig kissé éhesen kelni fel az asztaltól.



emésztetlen többre általment rajtam, míg Isten azt a Basiriust odahozá, s ő ada

rebarbarumot, mely három vagy négy széken való tisztulás által helyben állítá az

egészségemet.”

Az 1674-es fejérvári országgyűlés idején:

„…meg  kezdém fázni,  s  a  hideg  ellele,  az  oldalam  kezde  nyilalni,  és  erősen

megbetegedém. Pleuritisnek mondá a doktor, érvágás és izzasztókkal kúrált, hatod

vagy hetedik nap a huszti hányás, hasmenésforma kezde bántani, de nem olyan

mértékben, azt a doktor kolerának mondotta (…) 

Anno  1677.  a  hosszas  fogságban  a  gutaütésnek  jelei  kezdének  rajtam

látszani,  kiváltképpen a bal kezemen,  a hüvelykem s mutató ujjam között  való

nagy musculus reszketni kezdett  erősen, úgy,  hogy akárki láthatta;  ennek ereje

hatott a fejembe egy szempillantásban és onnét a szívemre, (…) úgy hiszem, ha

még el nem bocsátottak volna, el sem kerültem volna a gutát. (…) egy vén úr, jó

uram, adá tanácsul, hogy olyankor szagoljak reszelt tormát.”

Később: 

„Egyszer  a  szemem sokáig  fájván,  purgatiót  vevék  egy híres  és  bizony  tudós

doktortól,  valami  liktárium-forma vala,  rámbízá  a  véle  való élésnek módját  és

regimenjét, tamquam in re plane innoxia,20 (…) olyan szörnyű purgálást követe

rajtam,  (…)  elmúlék  ugyan  harmadnap,  de  én  bizony  majd  három  holnapig

férfiságomat nem érzettem, és (…) a szemem ugyan nem fájt osztán akkor, de

nem adom senkinek tanácsul, szemfájásban hogy úgy kúráltassa magát a feneke

bajával.”

A mértékletességre törekvő embernek a vélt helyes táplálkozás külföldi útjain is örök gondja

volt. Pl. a Rajna vidékén: 

„Menék egy híres medicinae professor Lindanus nevűhez tanácsot kérdeni, (…)

mondá: Diaeta peccat, tantum illa corrigatur, omnia salva erun…”21

20 mint teljesen ártalmatlan dolgot
21 Az étrendben van a hiba, csak azt kell megjavítani, s minden rendbe jön.



Párizsban láthatta „amint a király a golyvás embereket kezével illette nagypénteken Tuilleries

nevű kertben”.

Hogy  némely  orvosokkal  szemben  gyanakvó  volt,  az  alábbiakból  magyarázható.

Gyermekei: 

„Zsófika  vérben  megbetegedvén,  hozaték  medicust,  Kolosvári  Tolnai  János,

másképpen theologiae doctort és professort, aki híres medicus is volt. Ez amint

Zsófit  orvosolja,  s  Maris  ott  futkos,  játszik,  táncot  jár,  mondja a doktor:  Szép

gyermek, de sok geleszta van benne, ihol adok egy kenőcsöt, csak kívül kenjék

meg  a  köldökét  véle,  elvész  a  geleszta.  Megkenék,  csakhamar  számos  apró

gelesztát emészte, de osztán olyan szörnyen purgálódék a gyermek; ötvenhárom

széke volt egy nap. Eleget mesterkedék a doktor, soha bizony meg nem állíthatta;

a kenés után ötödnapra, nénje után tizenkét órával meghala, együtt nyujtóztatták,

temették. Faolajban tört földi tök, colocynthis-bimbó volt az a kenő…”

Kivételes bizalom a nagy orvosok iránt: 

„Székely László lakodalmából menék haza Szent-Miklósra, és onnét Fejérvárra,

hol  a  fejedelem minapi  ígíreti  szerént  kegyelmesen  fogada;  és  innét  Gyógyra

feleségestől,  ahová Pápai Ferenc doktort is elvittem, aki purgatiót adott és eret

vágatott  rajtam  az  odafel  említett  guta  kezdeti  ellen;  nem  is  érzettem  azután

semmi jelét.”

Első felesége haláláról: 

„…kétannyit  betegeskedett,  mint fenn járt, erőt vévén rajta naponként az arena,

colica, suppressio mensium és annak egészen ad annum való derivatiója, végtére

convulsiones epilepticae et conclusio a halál, melyről suo tempore.”22

Gyógyszereiről: 

22 a  havi  tisztulás  elmaradása  és  annak  egészen  egy  évre  terjedése,  végtére  nyavalyatörős  görcsök  és  a
végeredmény a halál, melyről a maga idején.



„Volt  egy  kis  patikaládám  is,  melyből  mind  nékem,  mind  más  főrendeknek

leghasznosabbnak tapasztaltam syrupum ribesiorum, citrorum et rosarum; spiritus

salis vitrioli, nitri et pulveres margaritarum coralliorum etc.23 Ránk esvén a rossz

víz miatt  Debrecen s Kálló táján a vér,  magamnak is, más uraknak is kivált  a

spiritus vitrioli24 és a syrupok használtak;  a községnek én praescribálám a sült

cser-makkot nagy haszonnal.”

Végül  ide  kívánkozik  történelmünk  egyik  tragikus  pillanatának  a  szavahihető  szemtanú

szakszerű  hitelességével  történt  megörökítése.  Részt  vett  a  vadászaton,  amelyen  a  költő-

hadvezér-államférfi Zrínyi Miklóst egy vadkan halálra sebezte.

„Menénk amint a hintó nyargalhat és osztán gyalog a sűrűbe béfuték én, hát ott

fekszik, még a balkezében, amint tetszett, a pulzus gyengén vert, de szeme sem

volt  nyitva,  sem szólott,  csak meghala.  Majláni így beszélte:  hogy amint Póka

után bément a disznó vérén az erdőbe, amíg ők a lovakat kötözték, csak hallják a

jaj-szót; Póka szava volt. Majláni legelébb érkezék, hát Póka egy horgas fán, az úr

arccal  a földön,  s  a  kan a  hátán;  ő hozzálő;  elfut  a  disznó,  érkezik Guzics  és

Angelo. Az úr felkél s mondja: Rútul bánék vélem a disznó, de ihol egy fa (melyet

csatákon is magával hordozott), sebtében állítsátok meg a sebnek vérét véle, az

arra igen jó. Eléggé próbálták véle, de hijába, csak elfolyt  a vére, először ülni,

osztán hanyat fekünni, végre csak meg kelle halni, mert a fején három seb vala:

egy balfelől, a fülén felül, a feje csontján ment csak el a kannak agyara, a homloka

felé szakasztotta rútul a feje bőrit; más ugyan a bal fülén alól az orcáján, a szeme

felé rút szakasztás; de e kettő semmi, hanem harmadik jobbfelől a fülén alól a

nyaka csigájánál ment bé s elé a torka felé ment, és a nyakra járó minden inakat

kettészakasztotta;  az  ölte  meg,  a  vére  elmenvén.  Volt  a  kezén  valami  kis

körmöcslés, de az semmi sem volt.”

Móricz Zsigmond írta, hogy a magyar nyelv szépsége Pázmány óta hanyatlik. Ha ez túlzásnak

tűnik  is,  Bethlen  Miklós  Önéletrajzát  olvasva  önkéntelenül  eszünkbe  jut.  Elevenségéből

aligha gondolnánk, hogy írója 1642-ben született, így írása a mikszáthi–móriczi prózánál 200

évvel korábbi keletű.

23 ribiszke-, citrom- és rózsaszörp, kénsavpárlat és korállporok stb.
24 kénsavpárlat



A Bethlen Miklósról szóló szakirodalmi forrásokból: 

Máté  Károly:  A  magyar  önéletírás  kezdetei  (1585–1750).  Pécs,  1926.  Danubia.  52  p.
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A SZÉCHENYI-CSALÁD ÉS AZ ORVOSOK

Széchényi Ferenc gróf udvari orvosa, Kis József25

A nekrológ tisztelgő-búcsúztató műfajával már az ’Orvosi Hetilap’ egyenesági elődjének, az

’Orvosi Tár’-nak az első évfolyamában (1831) találkozunk. Az V. füzetben Kern, valamint

Hartmann  bécsi  professzorról  jelent  meg  életművét  summázó  méltatás,  a  VII.-ben  Kis

Józsefről, a Széchényi család udvari orvosáról. Nem a Széchényiek iránti tiszteletből, ő maga

szolgálta meg a megemlékezést.

Kis József Miskolcon született 1765-ben, Pesten 1790-ben avatták orvosdoktorrá. amint

az Bugát és Schedel lapjában olvasható, a tehetséges fiatalember hamarosan „gróf Széchényi

Ferencz’ bölcs figyelmére juta, ’s már 1790-ki October 1-ső napján az említett Nagy Méltóság

udvari orvosává nevezi őtet,  melly időtől fogva nem mint csupa orvos, hanem mint valódi

tisztelő barátja a’ grófi háznak, 34 esztendeig fáradhatatlan ügyességgel szolgált uraságának.”

Tehát  akkor  került  a  kiscenki  kastélyba,  midőn  gazdáját  –  aki  1786-ban  II.  József

németesítő  törekvései  miatt  lemondott  királyi  biztosi  tisztéről  –  a  császár  halála  után  az

országgyűlés visszahelyezte eredeti hivatalába.

A cenki Széchényi-kastély ekkor az ország egyik legfontosabb szellemi csomópontja.

Gyakran megfordul itt  Kazinczy, Révai Miklós, itt  található a legnagyobb könyvtár (a mai

Széchényi Könyvtár alapja), amelyben Kis József szavaival „minden munkálkodó Tanultnak

szabad  olvasása  vagyon,  a’  mellett,  hogy mint  kenyeres  barát  tekintetik  egyszersmind  a’

házban”.  Ő  a  négy  gyermek  egyik  orvosa,  mert  azok  ugyan  Sopronban  neveltetnek,  de

kijárnak  Cenkre,  ő  maga  bejárt  Sopronba.  István,  az  ötödik  gyermek,  1791-ben  született

Bécsben. Kis doktor a legnagyobb magyart már csecsemőkorában meg-meglátogatta az apa

kíséretében, később Sopronban gyakorta. 

Ugyanekkor jelent meg a császárvárosban az első műve: ’Az érvágónak pathologiája’,26

amelyet  a  magyar  köpülyöző  borbélyok  használatára  írt.  Ismertebb  könyve  azonban  az

’Egészséget tárgyazó katechismus a’ köz-népnek és az oskolába járó gyermekeknek számára,

25 Forrás: Szállási Árpád: Gróf Széchényi Ferenc udvari orvosa [Kis József]. = Orvosi Hetilap 117 (1976) No.
30. pp. 1831–1833. 
26 Az  érvágónak  pathologiája,  mellyet  a  magyar  borbélyoknak  hasznokra  irt  Kis  József.  Bécs,  1791.  Ny.
Baumeister József. XVI, 160 p.



hogy tudhassák egességjeket betsülni és őrizni’.27 Sziesz Klára soproni nyomdáját 1794-ben

hagyta el, majd még egyszer bővítve 1796-ban,28 végül 1797-ben Kolozsvárt kivonatos kiadás

készült belőle. A tankönyvecske érdekessége egyebek között, hogy az első része egy termé-

szettudományos  ismerettár,  a  víz  tisztításától  a  villámlásig  sok mindenről  szó esik benne,

rendkívül áttekinthetően. Például az előző ajánlott módja: „jól ki-mosott fövénnyel félig meg-

töltött  edénybe  öntyük,  és  az  edény  fenekén  apró  lyukakban  által-szivárogtattyuk”.  Más

helyütt figyelmeztet: égiháborúnál ne húzódjanak fa alá, mert „magokhoz húzzák a Villámot”.

Avagy halvásárlásnál  csak élőket  vegyék,  nem élőknél  a  kopoltyú  piros  színére  legyenek

tekintettel.  Az iskolákba a testgyakorlást  tantárgyként ajánlja, úgy tetszik,  akkor még nem

tartottak óraközi tízperceket, mert a 3–4 órás szüntelen ülést rendkívül károsnak tartja.

A második rész az egyes betegségekkel, az orvosi magatartással és a beteggondozással

foglalkozik. A honoráriumról azt írja: „Az Orvosnak-is élni kell; az az ő kenyér-keresése”.

A variolizációról  Jenner  vakcinációs  könyve előtt  négy esztendővel  szó szerint  a  követ -

kezőket írja:

„Azon gyermekből,  a’  kinek  jó,  kevés,  és  valóságos  himlője  vagyon,  vesz  az

ember egy kis kés, vagy lapos tő hegyére himlő genyetséget.  Azon egészséges

gyermeknek, a’ kit bé akar oltani, karja bőre alá szúrja azt rézsént, hogy még vér

jöjjön-ki belőle. Akkor meg-fordittya a tő hegyét a’ bőrötske alatt, hogy a’ himlő-

genyetség ott maradhasson.”

Tankönyvről  lévén szó, nem derül ki,  végezte-e ő gyakorlatban is  a himlőoltást.  Ha igen,

akkor  itthon  sokakat  megelőzött.29 Az  viszont  bizonyos,  hogy  a  Széchényi-gyermekek

Sopronban e  könyvből  tanulták  az  egészségtant,  a  testgyakorlást  és  a  tisztaság  szeretetét.

’Emlékeztetés a himlő-beoltásának hasznára, az önnön magzatjokat igazán szerető szülöknek

27 Kis József: Egésséget tárgyazó katechismus a’ köz-népnek és az oskolába járó gyermekeknek számára, hogy
tudhassák egességjeket betsülni és őrizni. Sopronban, 1794. Nyomt. Sziesz Kláránál. 3 lev., 138 p., 1 lev. 
28 Kis  József:  Egésséget  tárgyazó  katechismus  vagy-is  kérdésekbe,  és  feleletekbe  foglaltt  oktatás,  miképpen
kellessék az egésséget betsülni, és őrizni, derék s egésséges gyermekeket nevelni, a betegekkel okossan bánni, és
némelly közönségessebb betegségekben főképpen a hirtelen-való veszedelmekben magán segíteni. Minden nem-
orvosnak de kiváltképpen a köz-népnek és az oskolába járó gyermekeknek számára. II-dik megbővített kiadás.
Sopronyban, 1796. Szisz Klárának nyomt. mühelyében. 4 lev., 234 p., 1 lev.
29 Vakcinációs tevékenységét igazolja az az újsághír is, amelyről Kiss László számolt be kötetében. Az egykorú
újsághír szerint: „Széchényi Ferenc gróf háziorvosa, Kiss József (1765–1830) sikeresen vakcinált Ezintendorf-
ban.”  Lásd:  Kiss  László:  Az  orvostudomány felvidéki  történetéből.  Sajtó  alá  rend.:  Gazda  István.  Ajánlás:
Szállási Árpád. Piliscsaba, 2010. MATI. p. 64. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 77.) (– a szerk.
megj.)



vigasztalására’ című műve30 (németül is) 1799-ben jelent meg, szintén Sopronban. Ebből már

egyértelműen kitűnik a saját kedvező tapasztalata.

E sorok írója Győry Tibor ’Orvosi Bibliographiá’-jának a Magyary-Kossa könyvtárából

származó  példányát  birtokolja.  A  nagy  kiegészítő  rivális  –  ahol  teheti  –  korrigál,  áthúz,

belejavít. Nem tudni miért, de Kis nevét mindig „Kiss”-re módosítja. Meglepő viszont, hogy

Győry  alapvető  és  teljességre  törekvő  művében  nem  található  sem  ’Az  érvágónak

pathologiája’, sem  ’A’ Fertő tava vizének és orvosi tulajdonságinak fördő gyanánt leirása

1797-ben Kis Jó’sef orvos doctor által’,31 amely közel száz oldalas írás. Igaz, hogy a Rumy

Károly  György  szerkesztette  ’Monumenta  Hungarica  az-az:  Magyar  emlékezetes  irások’

sorozatában jelent meg, de Győry másutt a társszerzőket, sőt a fordítókat is felsorolja.

A Göttingában végzett Rumy, a ’Neuer Teutscher Merkur’ magyar tudósítója, a jénai

egyetem  kültagja,  1810–1813  között  a  soproni  evangélikus  lyceum  tanára  volt,  innét  az

ismeretségük.  Rumy  1813-ban  elfogadta  Festetics  György  meghívását,  és  a  keszthelyi

Georgikon előadója lett. A ’Monumenta Hungarica…’ három kötetét 1815–16-ban adta ki, a

második javított kiadáshoz jó barátja, Kazinczy Ferenc írt lelkes-méltató előszót.

I.  kötetében  jelent  meg  Kis  Józseftől  ’A’  Fertő  tavának  geographiai,  historiai  és

természeti  leírása’.  Hivatkozik  Zsámboki  Jánosra,  aki  a  félhold  karimájú  Fertő  tavat

szélesebbnek írta le a Balatonnál. A vizéből kifogott halak nemcsak Sopronban, de Bécsben is

kapósak, a császárváros lovait nagyrészt a Hanságból látják el szénával. A II. kötetben bőven

ír  a  sekély  tó  vizének  gyógytulajdonságairól.  Fő  hatását  a  bő  széksó  (sziksó,  Soda)

tartalmában véli  megtalálni,  a szabad alkáliákat  gálicköves  vízzel mutatta  ki.  Ugyanennek

tulajdonította  1763-ban  Torkos  Justus  János  a  ’Sal  minerale  alcalicum  nativum

Pannonicum…’ című művében. Erre Kis József is hivatkozik. Főleg a reumás bántalmakra és

a  bőrbajokra  hat  kedvezően.  Leírja,  hogy  amikor  1794-ben  a  soproni  kaszárnyában

állomásozó katonákat a Fertőre fürödni rendszeresen kivezényelték, a „szennyedékjeiktől és

más motskos sebjeiktől” a betegek hamar meggyógyultak.

Midőn 1811-ben  Széchényi  Ferenc  gróf  a  szembajára  hivatkozva,  valójában  Ferenc

császár abszolutizmusát félve, a közélettől végképp visszavonult, a család Bécsbe költözött. A

doktoruk szintén. Széchenyi István ekkor Morvaországban katonáskodik, még nem sejteni, ki

lesz belőle. 

30 Kis  József:  Emlékeztetés  a  himlő-beoltásának  hasznára,  az  önnön  magzatjokat  igazán  szerető  szülöknek
vigasztalására. Sopron, 1799. Ny. Szisz Klára. 18 p.
31 A’ Fertő tava vizének és orvosi tulajdonságinak fördő gyanánt leirása 1797-ben Kis Jó’sef orvos doctor által.
Pesten, 1817. Trattner. pp. 189–287. (Monumenta hungarica, az-az: Magyar emlékezetes irások 2.) – Digitalizált
változata az interneten is olvasható: http://books.google.hu   (– a szerk. megj.)

http://books.google.hu/


Széchényi Ferenc gróf 1820-ban halt meg, a császár félelmetes árnyékában, a Burghoz

közel. Négy év múlva követte őt neje, Festetics Julianna. Az elhunyt főúr rendelete szerint a

Széchényi-fiúk  évjáradékkal  látták  el  a  család  orvosát,  aki  egészségének  visszanyerése

reményében  feleségével  és  három leányával  a  mediterrán  éghajlatú  Triesztbe  költözött.  A

kistermetű,  sovány  ember  maradék  erejét  a  kiújuló  tüdőgyulladások  és  májbajok  lassan

elfogyasztották. Nem tért vissza többé sem Bécsbe, sem Cenkre, 1830. április 28-án hunyt el.

Nem adatott meg neki, hogy a ’Hitel’ megjelenését megérhesse.

Az ’Orvosi Tár’32 és a ’Tudományos Gyűjtemény’33 meleg szavakkal méltatta a nemes

jellemű orvost és literátort,  aki „a’ honi tudós világ figyelmét  külön is megérdemli”,  és a

Széchényi családhoz annyira hozzátartozott.

32 Az Orvosi Tár 1832-es évfolyamában olvasható róla megemlékezés.
33 [Mátray]-Róthkrepf Gábor: Nekrolog. D. Kis József emléke. = Tudományos Gyűjtemény 15 (1831) No. 4. pp.
126–127.



Egy orvosi bejegyzés Széchenyi Istvánról 1848-ból34

A  „legnagyobb  magyar”  öngyilkosságának  törvényszéki  hitelessége  az  utókor  előtt  lehet

kérdőjeles, naplóját olvasgatva35 a szuicidium sztereotípiája annyiszor visszatérő, hogy ez a

roppant  szenvedéllyel  vállalt  szerep  a  lélektan  dramaturgiája  szerint  mással  nem  is

végződhetett.

A nagy történelmi személynek kijáró bőséges életrajz-irodalom mindegyike megemlíti

azt az öngyilkossági kísérletét, amikor 1848. szeptember 5-én Esztergom felé menet az inasa

egy tőrt csavar ki kezéből: a városba érve Széchenyi a közeli hajóhídról a Dunába vetette

magát. Szerencsére kifogták. Ehhez szól szűkszavú adalékul egy orvosi bejegyzés, amely az

Esztergomi  Városi  Könyvtár  Heliser-féle  vagy  Helischer-féle  hagyatékának  egyik  orvosi

naplójában található.

Rekonstruáló előzménynek  idézzük azonban Széchenyi  naplóját  a megelőző időkről.

1848. január 18. Már az évet betegeskedéssel kezdte. Bizalmasához, Tasnerhez írta: 

„Barátom!  Complicalt  egészségem  miatt  igen  levert  a  veres  himlő.  Nagyon

rosszul érzettem magamat. Most már jobban vagyok. Csak a máj, az háborodik

mindig nagyon, és szemeim gyulladtak. – Úgy érzem, még sok időre lesz szükség,

mielőtt  egészen  kiheverhessem  magam.  Ámde  ezzel  tartozom  magamnak,  és

ezért, mennyire csak lehet, óvakodom a munkától.”

Március 15-én már lábadozva és beletörődve nézi az eseményeket: 

„Ó szent Nemezis! Egy lengyel és Kossuth viszik a tüzet a gyúlékony anyaghoz…

Mit  lehet  most  tenni?  Batthyányt  és  Kossuth  Lajost  kell  támogatni.  Minden

gyűlölet,  ellenszenv  és  ambíció  kell,  hogy  hallgasson.  Én  nem  fogom  őket

akadályozni, hogy szolgálni fogom őket, az az egészségemtől függ… A Ferenc

Károlyon Bécsbe megyünk.  Én hosszú strucctollas  kalapban.  Lelkesedés.  Mint

egy méhkasban! A heréket megölik! C’est la fin de l’histoire!”
34 Forrás: Szállási Árpád: Egy orvosi bejegyzés Széchenyi Istvánról. = Orvosi Hetilap 113 (1972) No. 52. pp.
3152–3153. 
35 Vö.:  Széchenyi  István:  Napló.  Vál.,  szerk.,  jegyz.,  utószó: Oltványi  Ambrus.  Előszó: Sőtér  István.  Ford.:
Jékely Zoltán, Győrffy Miklós. Bp., 1978. Gondolat. 1534 p.; Széchenyi összeomlása. Az 1848-as napló. Ford.
és  magy.:  Ferdinandy  Mihály.  Máriabesnyő–Gödöllő,  2010.  Attraktor.  149  p.  (Az  1943-ban  az  Officina
gondozásában megjelent mű új kiadása.)  



Március 17-én derűlátóbb, de egészsége ismét hanyatlik. 

„Az első felvonás gyönyörűen sikerült! Én tele vagyok a legszebb reményekkel.

Valóban egész mértékben élvezem mindazt, ami Bécsben tegnap és ma történt…

Fogok-e  és  minő  részt  venni  az  új  formában,  még  nem  tudom.  Egészségem

miserabilis, alig tudok a lábamon állni. Bárminőnek is fog mutatkozni a második

és harmadik felvonás, azt be kell várnom.”

1848. szeptember 4. Vészjósló pesszimizmus: 

„Négy órát aludtam. Aztán megint az Eumenidák ostoroztak. Öngyilkos akarok

lenni. Tasner (bizalmas titkára) tart vissza! Kossuthoz megyek tanácskozásra. Ők

felmentenek engem… az együttműködéstől… Soha senki nem hozott  az életbe

annyi szerencsétlenséget, mint én. Óh, Isten! Irgalmazz nekem.”

Kilép a kormányból (az első felelős minisztériumból), hogy kilökődjön a feltartóztathatatlan

események sodrásából. Kossuth tanácsára Kecskeméthy Aurél, a háziorvos Almási  Balogh

Pál  és  inasa  társaságában  cenki  birtokára  indul  megnyugodni.  Pilisvörösvárnál  azonban

eszelősen kiront a hintóból és Pest felé rohan. Alig tudják visszatuszkolni.  Kísérete ekkor

végérvényesen dönt, ami eddig kérdéses volt. Az útirány marad, de az úti cél megváltozik:

irány Döbling – az elmegyógyintézet.

Az útba eső Esztergom ekkor az események szempontjából két dolog miatt is fontos,

miután  régi  stratégiai  kulcsszerepe  (kelet  felől  Komárom,  nyugatról  Buda  kulcsa)  már  a

múlté:  a  már  meglevő  gőzhajóállomása  és  a  majd  felállítandó  honvédkórház  miatt.  Alig

három hete  indult  el  Mészáros  Lázár  hadügyminiszter  utasítására  Besze  János esztergomi

ügyvéd-őrnagy vezetésével  a toborzott  esztergomi  helyőrség  szekérkaravánja Komáromba,

hogy a várat az osztrák helyőrségtől – ha kell, fegyverrel – átvegye. Az akció tárgyalással

sikerült, érte a hadügyminisztériumtól dicséretben részesültek.

A város az események felemelő hangulatában egyik szemmel Budára (Kossuthék), a

másik szemmel Komáromra (saját fiaik) tekint. Egyelőre vér nélküli sikerek, a városházán a

derék honfiak újabb nemzetőrtoborzást szavaznak meg, Hoffmann Vilmos orvos jelentkezik a

honvédorvosi  állományba,  a  papok  pedig  az  újonnan  épült  kanonokházat  ajánlják  fel  a

honvédség céljaira (ebből lesz a honvédkórház). És a kokárdás hangulatban egy leeresztett

függönyű,  szomorúan  baktató  hintó  érkezik  Buda felől.  Egyenesen  a  hajóhíd  felé  tart.  A



jövés-menés megszokott látvány e mozgalmas időkben, és oly prózai, hogy senki se figyel

oda.  A hídnál  egy,  a  dúltságtól  megnyugodni  látszó férfi  támolyog  ki  a  hintóból,  aggódó

tekintetektől  kísérve és óvó kezektől  támogatva.  Egy villanásnyi  idő,  és a  féltett  valaki  a

korláton át a vízbe vetette magát. A szolgálatban lévő matrózok percek alatt a szárazra von-

szolták. Almási Balogh doktor azonnal konstatálta, hogy nincs nagyobb baj, de a szabály az

szabály,  öngyilkossági  kísérlet  volt,  tehát  a  helyi  hatósági  orvosnak  látnia  kell.  Lőrinczy

Rezső dr. megyei orvos-sebész volt kéznél. Naplója szeptember 5-i oldalára a következőket

írta: 

„4 és 5 óra közt délután Grof Szécsényi István Minister a gőzhajó kiálló hídjáról a

Dunába ugrott, de szerencsésen kifogták.”

A fenti bejegyzés nem mond újat, mégsem érdektelen idézni, mert erre a levéltári forrásra

eddig a történészek nemigen hivatkoztak.36

36 Széchenyi betegségével kapcsolatos új hipotézist lásd: Gazda István: Széchenyi betegségei naplója tükrében.
In: Három orvostörténész köszöntése. Tanulmánykötet Birtalan Győző, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tisz-
teletére. Bp., 2010. Johan Béla Alapítvány – MOT – SOMKL – MATI. pp. 61–74. (Magyar Tudománytörténeti
Szemle Könyvtára 86.)
Széchenyi saját betegségére utaló kérdésekkel is foglalkozik az „Önismeret” c. munkájában, amelyben több köz-
egészségügyi  kérdést  tárgyal.  Lásd  erről:  Gesztesi  Tamás:  Széchenyi István  közegészségügyi gondolatai.
Orvostörténeti Közlemények. Vol. 206–209. (2009) pp. 180–192. (– a szerk. megj.) 



Széchenyi személyisége, orvosi szemmel37

Mindjárt  az  elején  szükséges  leszögeznünk:  kiváló  orvosoknak  sokszor  egymástól  eltérő

szakvéleményeiből  kívánunk rövid ismertetést  adni,  mivel  a legnagyobb magyar  bonyolult

lelkivilága a historikus érdeklődésű pszichiáterek máig legnagyobb talánya…

Miként ismeretes, Széchenyi István gróf 1848. szeptember 5-től az 1860. április 8-án

bekövetkezett halálos pisztolylövésig volt a döblingi magán-tébolyda lakója. Németh László

kongeniális  színművéből  oly  ismerős  helyszínről  az  első  autentikus  tudósítást  Rudolf

Guszmann  német  orvos  tollából  olvashatjuk,  akinek  műve  a  „Gróf  Széchenyi  István  a

döblingi magán-tébolydában” már 1860-ban, tehát a halál évében magyarul is megjelent. 

Guszmann doktor  másfél  évig volt  az intézet  orvosa,  ahol  vélhetően nem érezte  jól

magát. Elsősorban a doktor-direktor Görgen miatt, aki lírása szerint pszichiáter helyett inkább

egy piknikus kubai gyarmatosítóra hasonlított, magatartásában is. Primitív és álomszuszék, a

legelképzelhetőbb ellentéte az álmatlanságban szenvedő, gondolatokban is főúri gazdagságú

grófnak. Az sem volt szerencsés ötlet, hogy Széchenyi egyik ablaka a döblingi temetőkertre

nyíljék,  továbbá  hogy bizonytalan  neuralgiás  panaszaira  olykor  morfint  adjanak,  amelyek

Guszman doktor könyvéből egyértelműen kiderülnek.

Nem feladatunk firtatni,  hogy a temetőkertre  nyíló  bezártság  és  a  morfin  a  főorvos

szerencsétlen  kiválasztása,  valamint  sakkpartnereinek  megtébolyodása  milyen  mértékben

motiválták  végzetes  elhatározását.  Naplójából  tudjuk,  hogy  az  öngyilkosság  gondolata,  a

golyó általi  halál  képzete kora ifjúságágától kezdve gyötörte,  így a szuicidium stigmájától

közel öt évtizeden át szenvedett. S mikor a híres Blick megjelenése után házkutatást tartottak

szobáiban,  nem látta  többé értelmét  az  életének.  A Széchenyi-alkatú  küldetéses  lángelme

minden bajt hozó önvád mellett is tisztában volt saját jelentőségével. S mivel megfogadta,

hogy Döblinget élve el nem hagyja, továbbá a császárt hiába figyelmeztette 1858-as keltezésű

levelében,  hogy  a  magyar  az  egyetlen,  amely  nem gravitál  ki  a  birodalomból,  válasz  rá

házkutatás megalázó formájában érkezett. A pisztolylövést talán utolsó érvnek szánta. Nem

tudni, eszébe jutott-e Ferenc József császárnak a szarajevói merényletkor.

Mert ha a legnagyobb magyarra hallgat, birodalmának sorsa, térségünk történelme talán

szerencsésebben alakult volna.

37 Forrás: Szállási Árpád: Széchenyi személyisége, orvosi szemmel. Íródott 1991-ben. Online: http://www.ekor-
lap.hu/kultura/2011/szechenyi-szemelyisege-orvosi-szemmel 

http://www.ekor-lap.hu/kultura/2011/szechenyi-szemelyisege-orvosi-szemmel
http://www.ekor-lap.hu/kultura/2011/szechenyi-szemelyisege-orvosi-szemmel


Guszmann  doktort  a  Németh  László-darabból  is  ismert  Goldberg  doktor  váltotta  fel

gyógykezelői  minőségben.  Környey  István  professzor  szerint  annyit  mindenesetre

megtudtunk dr. Goldbergtől, hogy a hypomániás magatartás sokszor átcsapott lehangoltságba.

vagyis  Széchenyi  utolsó  kezelőorvosa  sok  használható  adatot  szolgáltat  mind  az

emelkedettségi  állapotára,  mind  az  önvádlásos  fázisokra  vonatkozóan,  bár  az  időpontokat

sajnálatosan nem különítette el.

A szuicidium egy hosszú folyamat utolsó pillanata volt, amit pszichológiai szempontból

megindokolni lehet, bár nem feltétlenül szükséges.

Érdekes adalék hogy Széchenyi  lelkivilágát először nem orvosok, hanem történészek

minősítették pantográfiai szempontból vizsgálandónak.

A historikus Károlyi Árpád nem értette, 1856 után Széchenyi miért maradt továbbra is

Döbling lakója. Környey ezt kritikus tevékenysége miatt tartotta szükségesnek. Vagyis: aki

közel tartózkodott, arra kevésbé figyeltek a titkos ügynökök. A szintén történész Grünwald

Béla  főleg  a  napló  kusza  szövege,  állandó  önvádlásai  alapján  bátorkodik  kimondani  a

melankólia diagnózisát.

Miután a jeles bécsi Krafft Ebing professzorral levélben megkonzultálta Salgó Jakab

(1849–1918) elmegyógyász volt az első, aki e kényes kérdésben a magyarok közül 1890-ben

szakmailag nyilatkozott. Bár a genius finomabb szerkezeténél fogva mindig mélyebben érzi

az  élet  viszontagságait  és  a  szellemi  élet  fájdalmas  rezgéseit,  az  öröklött  kedélybetegség

lehetőségét tagadta, holott a családi háttér terheltsége tagadhatatlan A könyvtár-alapító apa,

gróf  Széchényi  Ferenc  (mert  ő  így  írta  a  nevét)  vallási  pietizmusban  leledzett,  az  anya

Festetics  Júlia  lelki  alkatáról  viszont  nem  sokat  tudunk.  Ismervén  azonban  a  Helikon

Akadémiát létrehozó nagybátyját, a praktikumra való igen erős hajlamot grófunk bizonyára

anyai ágon örökölte.

Széchenyi  pszichéjével  a  legtöbbet  Schaffer  Károly  (1864–1939)  professzor

foglalkozott.  A „Gróf Széchenyi  István idegrendszere a szakorvosi megvilágításban” című

előadása  1923-ban  hangzott  el  az  akadémián,  majd  külön  akadémiai  kiadványként  is

megjelent. Schaffer professzor akkurátusan pontokba foglalja véleményét, amely szerint: l. az

apja lévén terhelt  volt;  2. lelki életét  közérzés súlyos zavarai jellemzik; 3. ezek a zavarok

olykor kívül esnek a rendes psyché legszélső határán.

Ami  a  második  pontot  illeti,  Széchenyi  (mint  annyi  óriás  egyéniség)  kétségtelenül

hipochonder volt,  ami pantográfiailag nem értékelhető.  Ilyen sorokat olvashatunk nála:  Mi

lehet  a  baja  a  keresztcsontomnak  Rheuma,  szelek,  fövény  (kövek),  hemorrhoidok,  tabes

dorsalis.  Boncolás  bizonyította,  hogy  egyikben  sem  szenvedett.  Viszont  a  bezártság



önvizsgálóvá teszi a legkiegyensúlyozottabb embert is, s ha szakkönyveket kap, hajlamossá

válik a doxasmákra.

Schaffer  második  monográfiája  a  „Széchenyi  Döblingben”  1934-ben  jelent  meg,

amelynek rövid summázata: Széchenyi psychopathiája az ő egyéniségében rejlő magas etika,

vagyis sokkal szelídebb megfogalmazásban alkattanilag a neuro-pszihopátia diagnózisát tartja

elfogadhatónak.  Ezt  fejtette  ki  „A  lángész”  című  1938-ban  megjelent  tanulmányában  is,

melyből Czeizel doktor plagizált.

Végül,  de  nem  utolsó  sorban  Környey  István  foglalta  össze  a  tudnivalókat  az

„Orvostörténeti Közlemények” hasábjain, 1983-ban. Minden fellelhető irodalmat idéz, kivéve

Czeizelét. Ehhez nem szükséges kommentár. A tanulmány címe: „Szécheny István lelki alkata

és elmebetegsége”, amelyben kifejti, hogy számos területen megerősíti, másutt pedig eltérően

értékeli Schaffer megállapításait. Környey István Miskolcsy Dezső és Sánta Kálmán mellett

Schaffer professzor legkiválóbb tanítványa volt, tisztelte és tapintata a mester iránt érthető. A

cím viszont megtévesztő, mert Környey pont az elmebetegség tüneteinek hiányát igyekezett

bebizonyítani.  Az  elmebetegség  főbb  kritériumai:  az  érzékcsalódások,  a  téves  eszmék,  a

psychomotoros  nyugtalanság,  valamint  az  elbutulás,  mind  hiányoztak.  A  pszihozisban

lehettek pszeudohallucimációi ezek azonban nem befolyásolták gondolkodásmódját. Amikor

1848  kora  őszén  Bécsbe  menet  Esztergomban  öngyilkossági  szándékkal  a  hajóhídnál  a

Dunába ugrott,  kísérői tudták (legfőképpen ő maga),  hogy kitűnő úszó. Kiúszása után ezt

rögtön meg is jegyezte.

Schaffer  véleménye  szerint  Széchenyi  pszichiáteri  szempontból  az  ún.  cykloid

temperamentumok közé tartozott,  illetve  a  keverék  constitutio  megtestesítője  volt,  cykloid

túlsúllyal. Ezzel Környey is egyetért.

A cyklothym alkatnak megfelel Széchenyi egyik legfeltűnőbb vonása, a sokoldalúsága –

írja a szerző professzor. Leglényegesebb azonban, hogy kórós pszichés sajátosságai nem kor-

látozták Széchenyi hatalmas értelmi képességét. Psychopáthiás vonása a psychének azon az

oldalán voltak, amelyet a psychologia elég határozatlanul a temperamentum fogalmába illeszt.

Tehát  a  kóros  irányú  affektiv  tényezőket  az  értelmi  vezetésnek  mindig  alá  tudta

rendelni. Mindaddig, amíg ezt a külső körülmények megengedték.

Széchenyi-ügyben pantográfiai szempontból nyilván nem ez az utolsó szó. Csak röviden

érzékelhető  értékelési  kísérlete  egy  hosszú-hosszú  folyamatnak,  amely  Guszmann  doktor

személyes emlékeitől Környey professzor nagy összefoglaló tanulmányáig terjed.



További, Széchenyi István gróf feltételezett betegségét elemző szakirodalmi forrásokból: 

Guszmann Rudolf: Gróf Széchenyi István a döblingi magántébolydában. Németből ford. B. J.
Pest, 1860. Heckenast. 40 p.

Kecskeméthy Aurél:  Gróf Széchenyi  István utolsó évei  és halála.  1849–1860.  Pest,  1866.
Emich. 192, [2] p.

Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 1–2. köt. Szerk. és bev.: Károlyi Árpád.
Bp., 1921–1922. Magyar Történelmi Társulat. 712 p. (Gróf Széchenyi István összes munkái
7–8.) + 3. köt. Szerk. és bev. Tolnai Miklós. Bp., 1925. Magyar Történelmi Társulat. XII, 933
p. (Gróf Széchenyi István összes munkái 9.) 

Angyal Dávid: Gróf Széchenyi István döblingi évei. = Századok 56 (1922) No. 6–8. pp. 465–
498.

Schaffer Károly: Gróf Széchenyi István idegrendszere szakorvosi megvilágításban. Bp., 1923.
MTA.  [2],  24  fol.  (Előadta  a  M.  T.  Akadémia  III.  osztálya  1923.  április  hó  9-én  tartott
felolvasó ülésén)

Gróf  Széchenyi  István  naplói.  Szerk.  és  bev.:  Viszota  Gyula.  1–6.  köt.  Bp.,  1925–1939.
Magyar Történelmi Társulat. (Gróf Széchenyi István összes munkái 10–15.)

Schaffer Károly: Gróf Széchenyi István idegrendszere. = Orvosi Hetilap 70 (1926) No. 4. pp.
94–95.

Viszota Gyula: Széchenyi elmebaja. = Budapesti Szemle Vol. 219. (1930) pp. 321–362.

Schaffer Károly: Gróf Széchenyi István lelki világa orvos-lélektani szempontból. = Magyar
Szemle. Vol. 18. (1933) No. 4. pp. 297–310. 

Viszota  Gyula:  Gr.  Széchenyi  István  elmeállapota  és  halála.  =  Irodalomtörténeti
Közlemények 43 (1933) No. 1. pp. 1–29., No. 2. pp. 199–229. és klny. 

Viszota  Gyula:  Egykorú  iratok  gróf  Széchenyi  István  elmeállapotáról  és  haláláról.  =
Irodalomtörténeti Közlemények 44 (1934) No. 1. pp. 51–68., No. 2. pp. 144–152., No. 3. pp.
260–266. 

Schaffer Károly: Az idős Széchenyi idegállapota. = Magyar Szemle 10 (1936) Vol. 26. pp.
241–248.

Schaffer Károly: Széchenyi férfikorának lelki képe. = Magyar Szemle. Vol. 31. (1937) No. 4.
pp. 353–358.

Pólya  Jenő:  Széchenyi  István  gróf  és  az  orvosi  tudomány.  A hemoeopathia  és  allopathia
közötti háborúskodás. = Gyógyászat 81 (1941) pp. 512–513.

Németh  László:  Széchenyi.  Vázlat.  Bp.,  1942.  Bolyai  Akadémia.  189  p.,  4  t.  (Bolyai
könyvek) (Reprint kiad.: Bp., 1989. Közgazdasági és Jogi Kvk.)

Östör  József:  A  döblingi  Széchenyi.  1848–1860.  Bp.–Szeged,  1944.  Városi  nyomda  és
könyvkiadó r.t. [2], 456 p.

Tóth András: Orvosok Széchenyi naplójában. = Orvosi Hetilap 122 (1981) No. 22. pp. 1329–
1337.

Környey  Iytván:  Széchenyi  István  lelki  alkata  és  elmebetegsége.  =  Communicationes  de
Historia Artis Medicinae – Orvostörténeti Közlemények. Vol. 102–104. (1983) pp. 9–43. 



Kiss  László:  Az  utolsó  csöpp  a  pohárba:  Ivánka.  Adalék  a  Széchenyi-patográfiákhoz.  =
Orvosi Hetilap 129 (1988) No. 28. pp. 1488–1489.

Benedek István: Széchenyi lelkivilága. = Rubicon 2 (1991) No. 5. pp. 26–28.

Kosáry Domokos: Széchenyi Döblingben. 2. kiad. Bp., 1991. Magvető. 281 p., [6] t.

Vértes László: Széchenyi István egészségről, családról. = Egészségnevelés 32 (1991) No. 5.
pp. 232–236. 

Széchenyi István válogatott művei. 1–3. köt. Szerk.: Spira György. Vál., szöveggond., jegyz.,
utószó: Gergely András, Spira György,  Sashegyi Oszkár. Bp., 1991. Szépirodalmi.  903 p.;
1124 p.; 1337 p. (Magyar remekírók) – a 3. kötetben Széchenyi „Önismeret” c. munkája

Lackó  Mihály:  Széchenyi  elájul.  Pszichotörténeti  tanulmányok.  Bp.,  2001.  L'Harmattan
Könyvkiadó és Terjesztő Kft. 208 p. (A múlt ösvényein)

Diszharmónia és vakság. Széchenyi István utolsó napjainak dokumentumai. Vál., a szöveget
gond., jegyz.: Fenyő Ervin. Átdolg., bőv., felúj. kiad. Bp., 2001. Magyar Könyvklub. 448 p.
(Írók, költők, gondolkodók)



Arany János tanártársa, Lengyel Dániel doktor38

A napóleoni háborúk nyomása és ellennyomása sok lengyelt szorított le a Kárpát-medencébe.

Elveszett hazájukat akarták itt újjal pótolni. 

Lengyel  Dániel  apja  Szczepan  Lubomirszki,  az  ősi  Przemyśl  városából  került

Kolozsvárra,  először  a  Kendeffy  családhoz  nevelősködve  magyarul  tanulni,  majd  az

evangélikus-református  iskolába  bölcseletet  tanítani.  Közben  úgy  vált  magyarrá,  hogy

„Lengyel„  lett  belőle.  Nagybaczoni  Incze  Krisztinával  között  házassága  végképp

Kolozsvárhoz kötötte.

E házasságból  született  1815.  november  15-én  Dániel,  aki  a  szolid  tanári  családban

felcseperedve az iskolai  környezet  minden előnyös adottságát  jól  hasznosította  tanulmányi

előmenetelében.  Középiskolái  végeztével  a  pesti  orvoskarra  iratkozott,  nagy  odaadással

tanult, de közben kirándult az operaszöveg-írás színes tájaira – nem sikertelenül. A Nemzeti

Színház  1841-ben  többször  előadta  ’Gizul’ című  operáját,39 Thern  Károly  zenéjével.

’Orvosdoktori értekezés a fürdők gyógyerejéről  s hasznáról’ című40 dolgozatáért  1842-ben

éppen negyvenketted-magával orvosdoktorrá avatták. A sikerre ráduplázott Scribe-Auber ’A

fekete dominó’ című41 operájának a lefordításával, de mégsem maradt Pesten.

1842-ben  Abrudbányán  lett,  s  1845-ig  maradt  bányászorvos.  Ekkor  az  egészségügy

hivatali  ranglétráján  feljebb  lépve  Vajdahunyadon  választották  kamaraorvossá.  Ezt  a

ténykedést  elkerülhetetlen  események  szakították  félbe.  Néhai  apjának  szabadságharcokat

kereső honfitársa, Bem tábornok, Kossuth kinevező levelével tűnt fel 1848. december 1-jén

Erdélyben, és mi sem természetesebb, hogy a przemyśli Lengyel Dániel doktor rövidesen a

szerveződő  seregben  található.  Először  Czetz  János  ajánlotta  a  károlyvárosi  ostromló

csapatokhoz,  majd  a  Stein  ezredes  vezette  Gyulafehérvárt  körülzáró  sereg  egyik  orvosa.

Közben  családját  a  fősereghez,  Bem  táborába  küldte,  mert  a  történelmileg  hitelesített

becenevű apónak ezer merész harci terve közt volt ideje még familiáris hangulatot is maga

körül teremteni.

38 Forrás: Szállási Árpád: Arany János tanártársa, Lengyel Dániel doktor. = Orvosi Hetilap 124 (1983) No. 14.
pp. 833–835. 
39 Lengyel  Dániel:  Gizul,  nagy  opera  3  felvonásban.  Zenéjét  Thern  Károly.  Decemberben,  1841.  Pesten,
esztergomi Beimel József könyvny. 36 p.
40 Lengyel Dániel: Orvosdoktori értekezés a fürdők gyógyerejéről s hasznáról. Buda, 1842. Gyurián és Basó. 65 p.
41 Postumus kiadása:  A fekete dominó. Vig dalmű 3 felv.  Irta  Scribe.  Ford. Lengyel  Dániel.  Zenéjét  szerzé
Auber. Bp., 1886. Pfeifer Ferdinánd. 64 p. (A m. kir. Operaház könyvtára 21.)



Mikor  Bem  a  gyulafehérvári  honvédegységeket  a  katonailag  fontosabb  Szeben

ostromára  rendelte,  azok  útközben  már  erős  kozák  csapatokba  ütköztek.  Szétszórva,

megtizedelve kerültek a sokszoros túlerővel szemben a lehetetlent még többször megpróbáló

fősereghez. A fegyverletétel idején Lengyel Dániel a kórházban, Déván maradt, ahol ráadásul

kolerajárvány ütött ki. Sok szerencsétlen sebesülttel együtt elvesztette feleségét, anyósát, az

osztrák seregbe való besorozástól jóakarói mentették meg.

A hadikórház megszűntével Zaránd megye tisztiorvosa lett. 1851-ben feleségül vette a

balázsfai gyógyszerész leányát, Schisszel Jozefa írónőt, aki Dalma néven volt ismeretes, főleg

az  útirajz-irodalomban.  Lengyel  Dániel  1852-ben  Pesten  kapott  segédorvosi  állást  a

Rókusban. A 'Budapesti Hírlap'-ban többször közölt statisztikai adatokat Pest „közegészségi

állásáról”.  Az orvosdoktori  értekezését  1853-ban hosszabb fürdőtörténettel  kibővítve  – az

egyes forrásvizek összetételét főleg Schmidt, Wagner Dániel és Tognio vegybontásai alapján

korszerűsítve  –  ’Fürdőügyi  zsebkönyv’-et42 adott  ki  magyarul  és németül,  nem annyira  az

orvosok, mint a „fürdőket használni kívánó közönség számára”.

Váratlan  megtiszteltetés  érte  1854-ben,  aminek  lehetetlen  volt  ellentmondani.

Nagykőrösre hívták meg tanárnak, egy személyben iskolaorvosnak, ahol a korabeli mondás

szerint a fél Akadémia tanárkodott, a fele meg oda járt látogatóba. Hogy is szedte Arany János

a kartársait hexa- és pentameterbe?

„Lengyel, Arany, Kiss, Nagy,

Weiss, Pajzán, Mentovich, Ádám,

Warga, Szilágyi, Szabó, Szarka,

Losonczy, Deák.„

Nyilván nem féltékenységből maradt ki két poétaember, Szász Károly és Ács Zsigmond, csak

nem fértek a disztichonba. Szász Károlyt  az itt diákoskodó Ágai verselte meg – útonállók

általi  kifosztása  alkalmából.  Arany  tanár  úrnak  volt  „kegyetlen”  humorérzéke  azt

megjelenésre javasolni. Bár az olimposzi szellem nagyon is emberi nyavalyáktól szenvedett,

de  a  panaszait  inkább  elhallgatta  szemérmesen  Lengyel  kartársa  előtt  a  maga  nevezte

„czivakodó auto-doctor”.  Tanácsért  inkább népszerű orvosi könyvekhez folyamodott,  azok

közül  is  főleg  az  orvosságellenesekhez.  Így  aztán  csak  élcelődő  baráti  kapcsolatukról

árulkodnak az írások. 

42 Lengyel  Dániel:  Przemysl’i.  Fürdői-zsebkönyv.  Magyar-,  Erdély-,  Horvát-Tótország,  a  Szerb-vajdaság,  s
Temesi-bánság, nemkülönben a Határőrvidék ásványvizei s fürdőintézetei ismertetését tárgyalva. Pest, 1853. A
szerző sajátja. Bizományban Emich Gusztáv könyvkeresked. XXIII, 394, 1 p.



A  nagykőrösi  ’Charivari’-ban  megjelent  egy  rajz  Arany  aláírásával:  „Lengyel

professzor állattömő működésben” – ugyanis az iskolaorvos német nyelvet és természettant

tanított hosszú évekig, valamint a természetrajzi szertár gondozó-fejlesztő-kategorizáló őre. 

Vagy Szilágyi Sándoréknál a sült malac

„Szájában az almát mérgesen harapja –,

Szóljon hát, mielőtt Lengyel úr bekapja”.

Egy évvel Arany János Pestre költözése után jelent meg a pedagógus Lengyelnek a  ’Szülék

kötelességei gyermekeik iránt, azon születése előtt s a születésök utáni első években’ című kis

orvosi  könyve.43 Már  ekkor  tagja  volt  a  Királyi  Orvosegyesületnek  és  a  Királyi  Magyar

Természettudományi Társulatnak. Könyvében, miként Arany a poézisben, erősen anglomán.

Simpsont,  Jennert és az angol medicinát nagy tisztelettel  méltatja, rajtuk kívül senkit nem

említ – érdekes módon még Semmelweis-t sem.

Másik könyvecskéje,  az  ’Orvosi tanácsadó városon és falun’  1864-ben jelent meg.44

Bővített  változatát  a  Franklin  Társulat  adta  ki  1885-ben.  Arany Jánossal  a  kapcsolat  nem

szakadt  meg,  Schisszel  Josefa miatt  sem. Dalma több versét hozta  a  ’Koszorú’.  A kőrösi

gimnázium „Arany-kora” után még tíz esztendőt tanított Lengyel Dániel a homoki városban. 

1870-ben elfogadta a losonci gimnázium meghívását az igazgatói tisztségbe, de az már

meg sem közelítette az előző iskola rangját. Kőrösre nem volt visszaút, ezért a Temes megyei

Fehértemplom  főgimnáziumába  engedte  magát  átcsábítani.  Egy  esztendő  múlva

megbetegedett, három évre rá nyugdíjazni kellett. A már dolgozni nem tudó tanár-orvost egy

darabig még a  ’Fekete dominó’ felújítása éltette,  de nem sokáig. Pozsonyban tartózkodva,

1884  nyarán  agyvérzés  érte  és  meghalt  augusztus  18-án.  Eltemetni  hazaszállították  a

házsongárdi temetőbe. 

Orvosi élete nem volt élvonalbeli, de szerepe a szabadságharc és Arany János világító

fényébe vetült orvosírói színfolt.45

43 Lengyel Dániel: Szülék kötelességei gyermekeik iránt, azok születése előtt s a születésök utáni első években.
Pest, 1861. Lauffer és St. 194 p.
44 Lengyel Dániel: Orvosi tanácsadó városon és falun. Pest, 1864. Heckenast G. 464 p.
45 Lásd még: Pataki Jenő: Portré az 1848/49-es forradalom és szabadságharc néhány erdélyi  katonaorvosáról.
Psemiseli Lengyel Dániel. In: Pataki Jenő: Az erdélyi orvoslás kultúrtörténetéből. Bev.: Izsák Sámuel. Összeáll.
és sajtó alá  rend.:  Gazda István.  Piliscsaba,  2004. MATI.  pp. 315–316. (Magyar  Tudománytörténeti  Szemle
Könyvtára 37.) (– a szerk. megj.) 
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PETŐFI ÉS AZ ORVOSOK

Sass István – Petőfi iskolapadtársa és orvosdoktor barátja46

A  költő  számtalanszor  végigkövetett  és  még  ugyanannyiszor  megírásra  váró  életútjának

vannak  lapról  lapra  adott  eligazító  nevei,  akiket  sem  a  regényesített  biográfiák,  sem  a

pontosan behatárolt kritikai kiadások nem nélkülözhetnek.47 Sass István azon kevesek egyike,

aki a költő érzékeny ösztönnel kiválasztott belső baráti köréhez maradt mindvégig tartozó. A

forrásirodalomban  oly  gyakran  megidézett  rokonszenves  Sass  „Istók”-ról  a  megannyi

illetékesebb  Petőfi-kutató  után  nehezen  mondhatnánk  újdonságot.  Csak  portrékiegészítést,

mert ez a megbízható barát – orvosként is volt valaki.

A tolnai Uz-Borjád Sass nevű kisnemesi bérlőjének a fia tíz hónappal született korábban

az akkor Szabadszálláson ugyancsak bérlősködéssel próbálkozó Petrovics mészáros fiánál. A

két (egymást akkor még nem ismerő) apában az anyagi törekvésen kívül közös volt még a

lutheránus  hit.  Így  kerülhetett  egyik  fiú  a  sárközi  közelségből,  a  másik  a  kiskunsági

messzeségből a sióparti Sárszentlőrinc evangélikus grammatikai iskolájába. Pontosabban az

egyetlen  tanterem  bal  oldali  harmadik  padjába  egymás  mellé,  1831  őszén.  A  földpadlós

osztályban egy szál maga tanárkodó Lehr Albert mellett a vallást sem akárki oktatta, hanem

id. Balassa János, az előttük itt diákoskodó azonos nevű, később Pesten sebésztanár édesapja.

A jó cimbora padtársak iskolai  nekibuzdulásáról és a szabadidejükbeli  közös kalandjaikról

sokat megtudhatunk Sass István hiteles utófeljegyzéseiben.48 Dienes András megállapításával

szólva: a költő sárszentlőrinci diákéletéről azért tudunk többet, mint Aszód kivételével bárhol

másutt.

Két  esztendő  elmúltával  szétváltak  útjaik,  de  nem  a  barátságuk.  Pár  év  múlva

Sopronban  ismét  összefutottak:  Sass  István  felsős  diák  –  Orlai  és  Pákh  társaságában  –,

Petrovics Sándor önkéntes katona. „Felpeckelvén vékony nyakán ülő fejét, melyen a rövidre

nyírott, s felálló sertéshaj – mely sötéten dörzsölve akárhányszor szikrázott is – beesett arc,

46 Forrás: Szállási Árpád: Sass István – Petőfi iskolapadtársa és orvosdoktor barátja. = Orvosi Hetilap 116 (1975)
No. 8. pp. 455–457.
47 Vö. pl. Dienes András: A Petőfi-életrajz orvoskutatói. = Orvosi Hetilap 100 (1959) No. 29. pp. 1058–1059.
48 Sass  István:  Emlékeim  Petőfi  Sándorról.  Szöv.  gond.:  Töttős  Gábor.  Bonyhád,  2000.  Petőfi  Sándor
Evangélikus Gimnázium és Kollégium. 106 p. (– a szerk. megj.) 



fekete bőrszín, élénk két barna szem, mint régi ismerősök jelentkeztek előttem” – rajzolta le

Sass  a  dagerrotípiáról  ismert  képet.  Ez  az  arc  rövidesen  ijesztőbbé  vált.  A  költő

Horvátországban szerzett betegsége kiújult és 1841. február 23-án Sopronban fölmentették a

szolgálat  alól.  Innét az obsitos ifjú országos vándorlása, Sass István pedig Pestre, Bécsbe,

majd megint Pestre került medikusnak.

Legközelebb Pesten találkoztak. Illyés Gyula műfajok feletti remek Petőfi-könyvében a

negyvenes évek bontakozó költőjét oldalakra terjedő Sass-idézetekkel vetíti  elénk, mert „a

jószemű Sass a lélekbe is belát. Arról is kitűnő látleletet készít.” Sőt a kamaszember kérő-

kalandját a bankárlány Kappel Emíliával, és első tájékozódó tapogatózásait a pesti irodalmi

életben. Ez a barátság közben a költészet számára is csodálatos értékeket kamatozott. Petőfi –

mert  ekkor  már  a  legnagyobb  költészetet  jelentő  név  tulajdonosa  –  a  borjádi  Sassokat

meglátogatva  írta  a  ’Juhászlegény,  szegény juhászlegény’ című,  népdallá  lett  versét,  s  ott

született  a  ’Magyar  nemes’ és  ’A  négyökrös  szekér’ is.  Ismert,  hogy a  „»Ne válasszunk

magunknak csillagot?« / Szólék én ábrándozva Erzsikéhez” – szó szerint történt gyönyörű

verssoroknak Sass Erzsike (István húga) volt az ihletője.

Az egyre híresebb költő medikus barátja 1847-ben habilitált az ’Agykérgi szélütésről’ c.

orvostudori értekezéssel.49 Petőfi az újdonsült orvos barátját kérte meg a Vácott lakó szüleit

meglátogatni.  Vonattal mentek. „Anyja állapota fölötti aggódásának volt is alapja, mert az

öreg nő gyenge szervezetét szenvedéseinek hosszú sora, a mellett, hogy idült tüdőhurutjától

holta  napjáig  meg  nem szabadulhatott,  annyira  megrendítette,  hogy  méltán  lehetett  félni,

nincsen-e  hátralevő  életfonala  nagyon  rövidre  is  szabva.”  Egyelőre  megnyugodva  tértek

vissza Pestre.

Sass doktor először a híres földi, Balassa tanár mellé került, de több vonzalmat érzett a

belorvosláshoz. Így kötött ki Sauer tanár belgyógyászati kórodájában, 1848 itt érte a fiatal

orvost.

A hadi helyzet alakulása rövidesen őt is táborba szólította. Petőfiről mindent tud, de

nincs idejük találkozni. Öccse, Sass Károly erdődi gazdász a tanúja a költő és Szendrey Júlia

szerelmének. Az 1891-es ’Orvosi Hetilap’ 50. számának névtelen nekrológírója – és Szinnyei

szerint is – Sass István 1848-ban az esztergomi kórház igazgatója lett volna, azonban e sorok

írójának  minden  lokálpatrióta  buzgalma  eddig  eredménytelennek  bizonyult,  Sass  doktor

esztergomi működésének nyomát a helybeli levéltáros segítségével sem tudta megtalálni. (A

szabadságharc  alatt  a  kórház  igazgatója  az  iratok  szerint  előbb  Palkovics  Károly,  majd

Feichtinger Sándor volt. Sass még az orvosi állományban sem szerepel.)

49 Orvostudori értekezés. Agykérgi szélütésről. Sass Istvántól. Pest, 1847. Beimel. 22 p.



Az utolsó felvonásban, amikor Görgey lett a fővezér és Lumnitzer a főorvos, Sasst a

hanyatló  seregben találjuk.  Világos után a  tizenhárom tábornokkal  és Lumnitzerrel  együtt

Aradra internálták. Október 6. után az orvosokat nagyrészt elengedték, de Sass István Duka

Tivadarral  és  a  szemész  Gál  Gusztávval  együtt  a  legfőbb proscriptusok listáján szerepelt.

Duka Angliába, Gál Törökországba emigrált, Sass pedig – aki mindenen túl még a legjobb

barátját  is  elveszítette  –  belhoni  száműzetésbe  ment  a  szülőföldi  Ozorára.  Fél  év  múlva

Esterházy herceg uradalmi orvosnak hívta meg tamási birtokára. Másfél évtizedig maradt a

tolnai cselédség egészségügyi mindenese, olykor állatorvosa is.

Bár  a  Bach-korszakban  nem  a  szakmai  publikálás  volt  elsősorban  az  érvényesülés

bázisa, a meginduló ’Orvosi Hetilap’ második évfolyamának 26. számában már a pusztából is

hírt ad magáról.  ’Az ebdüh (Hydrophobia) emberen’,50 amely a megtörtént harapás után, „a

dühanyag  fölszívódása  következtében  hozatik  létre”,  Sass  doktor  szerint  az  egyik

leggyakoribb  betegség Magyarországon.  A saját  gyakorlatából  öt  halálos  esetet  közöl,  21

naptól  9  hónapig  terjedő  lappangási  idővel.  Legcélszerűbbnek  a  seb  –  Youatt  szerinti  –

pokolkővel  történő  kiégetését  tartja.  Belsőleg  megpróbálkozott  mákonnyal  és  chloroform

beszívatással,  de  csak  kevés  tüneti  eredménnyel.  Az  1862-es  ’Orvosi  Hetilap’-ban  a

maláriával  foglalkozik:  ’Váltólázas  senyv  (Cachexia  sub  influxu  malariae)’,  amelyet  az

ismeretlen miasma febrile okoz. Kiemeli a lép differenciáldiagnosztikai fontosságát. Terápia a

kinin  és  a  vas.  Következő  cikke  a  ’Hetilap’-ban  ’A  vérnyomás  következményeiről

szívbántalmaknál’.  A  lap  egyik  reprezentatív  tanulmánya  a  keringés  élet-  és  kórtani

mechanizmusáról  és  annak  klinikai  következményeiről  (billentyűhibák,  cirrhosis  cardiaca

stb.), jelezvén, hogy az uradalmi puszták orvosa lépést tart az elmélettel. Az 1862-es termést

egy tárca zárja le a szoptatásról. A következő évfolyamban már kevéssé ismert területekre

téved:  „A  beszédszervek  hűdése  ép  emlékezés  mellett  és  így  valószínűleg  nem  egy

székhellyel  az  agyban”.  Vita  egy  ideggyógyásszal,  megalapozottság  nélkül.  ’A  rásztkór

fogalma és oktanáról’ c. cikke lényegileg a „cum et sine materia”, azaz a genuin és szerzett

epilepsziáról szól.

Tolnában  felfigyeltek  a  pusztai  publikálóra  és  1865-ben  kinevezték  a  vármegye

főorvosává. Szekszárdra költözvén sem pihent a nehezen szerzett babérjain. Az egészségügyi

’Tanácsadó’-ban  közli  a  ’Kanyaró vagy  vereshimlő  óvszabályai’-t,  a  Magyar  Orvosok  és

Természetvizsgálók Munkálataiban: ’A közegészségügy a társadalomban’ c. ismertetését. 

50 Sass István: Az ebdüh (Hydrophobia) emberen. = Orvosi Hetilap 2 (1858) No. 26. 



Tagjává választotta az Országos Közegészségügyi Tanács. Szekszárdon egy írása jelent

meg 1881-ben ’Az orvosi illedelemről’. Az orvosok között nem konvencionális illem formai

betartását tartja fontosnak, hanem az igényességet önmagunkkal és kollégáinkkal szemben.

Amikor  a  szakmai-emberi  tekintélye  teljes  volt,  előrukkolt  a  nagy emlékkel.  Petőfi

halálának 30. évfordulóján kezdte közölni a 'Pesti Hírlap'-ban és a 'Pesti Napló'-ban ’Petőfi

katonás életéről’,51 a ’Hon’-ban  ’Petőfi arczképének kérdéséhez’,52 a ’Vasárnapi Ujság’-ban

egész  sorozatot  (mint  pl.  ’Petőfi  gyermekkorából’,  ’Petőfi  mint  obsitos’,  ’Petőfi

katonáskodása Sopronban’, ’Látogatás öreg Petőfiéknél Váczon’, ’Petőfi mint Pönögei Kis

Pál megérkezik Pestre’, ’Petőfi megkéri Kappel Emiliát’).53 Végül a  ’Koszorú’-ban  ’Petőfi

viszonyáról Szendrey Júliához’.54

A  fentiek  forrásértékelését  a  Petőfi-irodalom  már  régen  megtette,  Sass  doktort

beiktatták az illetékesek hiteles tanúnak a nagy költő életébe, azaz inkább „csak” Sass Istvánt.

Újabb megerősítésre ott nem szorul. Kiegészítési  szándékunkat az elején azzal indokoltuk,

hogy Sass István orvosnak is volt valaki.

Vagy még inkább: lehetett volna, ha Sauer tanár mellett van szerencséje maradni. De az

akkora szaktekintély és részint lojális múlttal bíró, nem túl messzire elmerészkedő Sauer sem

maradhatott  a  helyén,  hát  akkor  egy  köztudottan  Petőfi-barát  fiatal  rebellis  hogyan

számíthatott  volna  korai  rehabilitálásra?  A  mostoha  körülmények  közepette  azonban

megállotta  a  helyét;  hű  maradt  korábbi  önmagához,  Petőfi  post  mortem barátságához,  és

vállalt  kényszerrel  a  szülőföld  Tolnához.  Mindháromért  tisztelet  illeti.  Ezzel  a  tudattal

távozhatott örök nyugdíjba Szekszárdon 1891-ben. 

Végakarata szerint hazaszállították Borjádra a Sassok családi sírboltjába. Aki Petőfiről

olvas, nevével biztosan találkozik, aki a régi ’Orvosi Hetilap’-okat forgatja, ott sem ritka a

felbukkanása.  Orvosként  nem  lehet  célunk  a  saját  jelentősége  fölé  magasítani,  de  a

51 Sass István: Petőfi katonás életéről. = Pesti Hírlap, 1879. p. 246.
52 Sass István: Petőfi arczképének kérdéséhez. = A Hon, 1879. p. 211.
53 Sass István: Petőfi gyermekkorából. = Vasárnapi Ujság 30 (1883) No. 50. (dec. 16.) p. 803., No. 51. (dec. 23.)
pp. 822–823.; Sass István: Petőfi beáll katonának. = Vasárnapi Ujság 30 (1883) No. 52. (dec. 30.) pp. 839–842.;
Sass István: Petőfi katonáskodása Sopronban. 1839–40. = Vasárnapi Ujság 31 (1884) No. 6. (febr. 10.) pp. 86–
87., No. 7. (febr. 17.) pp. 102–103.; Sass István: Petőfi mint obsitos. = Vasárnapi Ujság 31 (1884) No. 12. (márc.
23.) pp. 182–183.; Sass István: Látogatás öreg Petőfiéknél Váczon. = Vasárnapi Ujság 31 (1884) No. 52. (dec.
28.) pp. 830–831.; Sass István: Petőfi mint Pönögei Kis Pál megérkezik Pestre. = Vasárnapi Ujság 34 (1887) No.
1. (jan. 2.) pp. 5–6.; Sass István: Petőfi megkéri Kappel Emiliát. = Vasárnapi Ujság 35 (1888) No. 45. (nov. 4.)
pp. 731–732.; Sass István: Petőfi az erdélyi táborban. = Vasárnapi Ujság 46 (1899) No. 32. (aug. 6.) pp. 531–
534.; Sass István: Petőfi háziorvosának följegyzései a költőről. = Magyarság 4 (1923) No. 4. p. 4.
A Vasárnapi Ujságban megjelent sorozat az interneten is olvasható:
http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=00030 (– a szerk. megj.) 
54 Sass István: Petőfi viszonyáról Szendrey Júliához. = Koszorú, 1883.

http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=00030


forrásirodalomból  ismert  Sass-portréhoz  markáns  vonalakat  nyújt  hosszú  doktori

ténykedése.55

Néhány tanulmány Petőfi Sándor betegségeiről és orvosáról:

Csapody István: Petőfi szeme. = Napkelet 2 (1923) No. 6. pp. 527–532.

Gergely Jenő: Petőfi betegsége. = Magyar Orvos 4 (1923) No. 1. pp. 11–15., No. 2. pp. 30–
33.

A beteg Petőfi. Érdekes tanulmány a nagy költő betegségéről. = Pesti Napló 74 (1923) No. 5.
p. 4. [Gergely Jenő tanulmányáról]

Salamon Henrik: Petőfi koponyája és rendellenes fogazatának meghatározása. = Fogorvosi
Szemle 16 (1923) No. 1–3. pp. 3–56.

Ornstein Lajos: Az álomtheoria Petőfinél. = Gyógyászat 68 (1928) No. 15. p. 342.

Petőfi farkasfoga. [Írta]: N. K. = Est 30 (1939) No. 96. p. 11.; ua.: Ellenzék [Kolozsvár] 60
(1939) No. 135. p. 9. [Beszélgetés Salamon Henrikkel]

Salamon Henrik: Petőfi aranyfoga. (Az aranyfog magyar legendája.) = Fogorvosi Szemle 33
(1940) pp. 65–74, 129–133.

Frankl  József:  Gruby Dávid,  Petőfi  orvosa.  =  Bőrgyógyászati  és  Venerológiai  Szemle  38
(1962) No. 1. pp. 39–43. 

Mihályhegyi Géza: Petőfi Sándor szeme, szembetegsége, halála. = Orvosi Hetilap 117 (1976)
No. 52. pp. 3173–3174.

Ács Tibor: Petőfi orvosa. = Magyar Hírlap, 1998. jan. 24.

Beiczer Éva: Petőfi Sándor íráspszichológiai jellemzése. = Studia Caroliensia 1 (2000) No. 2.
pp. 124–135. 

Ács Tibor: Petőfi Sándor közkatonáskodása. – „Katona vagyok én, kiszolgált katona”. In: Ács
Tibor: A reformkor hadikultúrájáról. A magyar hadügy és tudomány kérdéseiről. Piliscsaba,
2005. Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 311–324. (Magyar Tudománytörténeti Szemle
Könyvtára 48.)

Hidasi Márk: Puszták orvosa, Petőfi barátja. = Evangélikus Élet 81 (2016) No. 35. pp.. 14–15.

55 Sass  Istvánról  lásd  még:  Buzinkay  Géza  –  Kapronczay  Károly:  Sass  István  (1822–1891),  Tolna  megye
főorvosa. = Orvosi Hetilap 113 (1972) No. 8. pp. 457–459.



Lengyel József – egy önkéntes hadisebész, aki utoljára látta Petőfit56

A hajlatokkal  tagolt  segesvári  síkon legendába nőtt  egy ember eltűnése.  A költőé,  akit  az

ocsúdó  ország  közhiedelme  sokáig  nem  tudott  sem  közönséges,  sem  hősi  halottá

nyilvánítottnak elfogadni. 

Látták karddal a kezében a kozák pikák ellen, szíve vérével a „Hazám” szót a porba írni,

látták  bujdosó  népvezérként  a  szegénylegények  közt  sereget  toborozni,  látták  később

Szibériában  –  és  látta  néhányadmagával  a  valóságban  utoljára  Lengyel  József  önkéntes

hadisebész,  aki  hitelt  érdemlően  elfogadottan  írta  le  a  ’Vasárnapi  Ujság’-ban  a

legcsodálatosabb ívű költősorspálya üstökösszerű lecsapódását.57 

Ez  a  megörökített  látvány  emelte  őt  a  kimeríthetetlen  Petőfi-irodalomba,  és  lett

annyiszor idézett, fontos szemtanú, hogy kilétéről érdekesnek kínálkozik faggatni a fellelhető

forrásokat.

Marosvásárhelyt született 1821. január 19-én. Ott nőtt fel és végezte iskoláit. Érettségi

után  az  erdélyi  kőváros,  Kolozsvár  medico-chirurgiai  kurzusára  került,  21  évesen  kapott

orvosi  feladatokra  alkalmas  sebészdoktori  oklevelet.  Gyakorló  hónapjait  a  helyi

katonakórházban igyekezett hasznosítani, hogy tapasztalatokkal megrakodva mehessen haza

az orvos-ínséges szülőföldre. 1842 novemberében lett Székelykeresztúr megválasztott orvosa.

Jelentősebb esemény 1849 elejéig nem történt vele.

Bem tábornokot a Honvédelmi Bizottmány nevében Kossuth 1848. december 1-jén a

felső  erdélyi  hadsereg  fővezérévé  és  „teljeshatalommali”  főkormányzójává  nevezte  ki.  A

szabadságharc  fokozódó  katonaigénye  1849  januárjában  mozgatta  meg  elemi  erővel  a

székelyeket.  Csak  Székelykeresztúr  városában  kétezernyi  újoncot  sorozott  be  a  bizottság

Lengyel József önkéntes sorozóorvos vizsgáló jóváhagyásával.

Ez a katonai tapasztalat hiányát furfanggal és vakmerőséggel pótoló újoncsereg fontos

haditettbeli  részvétellel  segített  ünnepelni  március  idusának  akkoriban  közelgő  egyéves

fordulóját.

Hogy Bem a legfőbb erőforrást jelentő székelyekhez az utánpótlási vonalat biztosítani

tudja, az erős falakkal és a szász lakosság ellenszenvével ellenszegülő Nagyszebent, Erdély

stratégiai  déli  kulcsát  kellett  bevennie.  A  keresztúri  újoncokból  toborzódott-válogatódott

56 Forrás: Szállási Árpád: Egy önkéntes hadisebész, aki utoljára látta Petőfit. = Orvosi Hetilap 114 (1973) No. 46.
pp. 2801–2802. 
57 Lengyel József: Adatok Petőfi halálához. = Vasárnapi Újság 7 (1860) No. 42. (okt. 14.) pp. 506–508. – Az
interneten is olvasható: http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=00030 

http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=00030


Bethlen Gergely gerillakülönítménye, amelynek sikerült elfogni az ellenség lőszerutánpótló

szekereit. Szeben ellenállása nem volt túl heves. A gránátok tűzfényében rohamra induló 11.

honvédzászlóalj,  a debreceni vadászok és a Máriássy-huszárok mellett az élen ott voltak a

székelykeresztúriak.  Nyomukban az önkéntes hadisebóész, szűkös orvosi felszerelésével és

lelkes segítségével. A magyarok veszteséglistája: 40 halott, 98 sebesült.

Bem kettős célt ért el: biztosította útját a székely hátországhoz, és elvágta az ellenfél,

Puchner vonalát a barcasági és szebeni Hinterland felé.

A  keresztúriak  nem  követték  Bemet  a  sikertelen  moldvai  kitérőbe.  Hazavonultak

helyőrségnek Háromszékbe. És most ugorjuk át az eseményeket, közeledve térben Segesvár

felé, időben július utolsó napjához.

Július 30-án indult el Bem hatezer főnyi csapatával és 12 ágyújával Marosvásárhelyről

Székelykeresztúron át  Székelyudvarhely felé,  hogy seregét  Nagyszeben visszafoglalásához

megerősítse. A keresztúriak ismét csatlakoztak. Közben a lovas felderítők jelentették Lüdersz

orosz tábornok erős egységeinek közeli voltát, ezért Bem kitérőt határozott el Segesvár felé. A

viharedzett lengyel katona közvetlen közelében a két szeretett fiatal: Petőfi Sándor és Egressy

Gábor.  A  szemben  álló  seregek  súrlódási  pontjai  már  sejteni  engedték  a  nagy  felületi

összeütközés kikerülhetetlen közelségét.

A  szűkszáraz  hadtörténeti  feljegyzés  körülbelül  az  alábbiakban  summázta  a  harci

helyzet  legdöntőbb  mozzanatát:  Segesvár  keleti  kijáratánál  a  Küküllő  egyik  nagy

kanyarulatában voltak bevetésre készen Dimidov orosz tábornok félelmetes kozák lovasai. A

bevezető tüzérségi párbaj után ezeknek a rohama söpörte el Fehéregyháznál a magyar sereg

jobbszárnyának  a  fedezésére  összevont  két  huszárezredet.  A  pánikkeltő  hatás  csakhamar

átragadt Bem derékhadára, így az egész erdélyi hadsereget – egyenlőtlen ellenállás nélkül –

Ördögfalváig  űzték–mészárolták  a  dsidás  kozákok.  Maga  Bem  is  megsebesült,  s  csak  a

helyismerettel bíró honvédek segítségével menekült meg.

Ez történt a hadisebész koronatanú szeme láttára 1849. július 31-én. Dávid Gyula és

Mikó Imre ’Petőfi Erdélyben’ című58 kitűnő könyve szerint ugyan „ez az ügybuzgó orvos, aki

írásaiban gyakran emlegeti Horatiust, de Petőfi-verset akkor még alig ismert, nem a sereggel

indul Székelykeresztúrról, a csatatérre, hanem két társával egy szekéren csatát látni”. Majd a

megrovó kíváncsiságot enyhítendő: „néhány sebészeszközét is magával vitte, hogy szükség

esetén elsősegélyt nyújtson”. 

Nem volt tehát illetékes ezredorvos, de szemtanúként szerintük is hitelesen idézhető.

Íme:

58 Dávid Gyula – Mikó Imre: Petőfi Erdélyben. Bukarest, 1972. Kriterion. 324, [3] p. 



„Fehéregyháza még 1848. őszén le volt égetve, s így mi a romok között foglalánk

helyet,  én hivatásommal  – a  sebesültek  kötözésével  – elfoglalva.  –  Petőfi  egy

sütőkemenczére ülve belemerült a csatatér és a táj szemlélésébe. – Mi lőtávolon

kivül  valánk.  –  Többször  láttam őt  helyéről  távozni,  de  mindig  visszakerült  s

gyönyörködni  látszott,  miként  szedik össze a székely fuvarosok a nem messze

lecsapott golyókat.

Délután 4 óra felé a csata öldöklőbb kezdett lenni, a sebesültek szaporodtak.

– Épen egy kaszai fuvaros fölkarját metszem ketté – melyet egy golyó szétzúzott –

mikor Petőfi mellettem elhaladott, s a Fehéregyházán alól elfolyó patak hídjának

karjához dőlt. – Itt állott mintegy fél óráig elmerengve.

Tőle mintegy 200 lépésre dolgozott egy 6 fontos, s lőtte az országút mellett

felállított orosz lovasságot. – Hihető, sok kárt tett bennök, mert, nem soká rá is

erősen kezdettek tüzelni,  s egy golyó Petőfitől alig 30 lépésre ütött a földbe, a

felvert föld és por őt is ellepé, s hihetőleg szemébe is jutott, mert azt zubbonya

szárnyával hosszasan törölgeté. – Ekkor helyét megváltoztatá, felénk közeledett s

hátát a falu kapuzábjához vetve nézte a csatát, és elmerült gondolatiba, még pedig

annyira, hogy a csakhamar hallatott iszonyú zsibaj, orditás, egy tömeg tele tüze

sem volt képes figyelmét azon helyre vonni, hol az történt. 

Én mellette futottam egy helyre, hogy annak okát megtudjam, s mig kérdem

tőle „mi baj, őrnagy?” ő nem felelt semmit.

Előttem  csakhamar  kitárult  a  vész  egész  nagysága.  –  Tőlünk  alig  ezer

lépésre azon perczben bontá meg két ezred dsidás a tömeggé alakult zászlóaljat. A

huszárság  verekedett,  de  mit  tehetett  alig  300  annyi  ellen.  Rákiáltok  Petőfire,

odamutatok az eseményre. 0 oda maradt, s csak annyit mondott »potomság«.

Csakhamar az egész arczvonal megfutott. En rá mutatók a balszárnyra, hol a

tábornok is futott. Petőfi szemét odaveté, szeneikül megfordult s futni kezdett. Én

is csakhamar helyemre érve lovamat kézügybe kapva ráültem s száguldottam. A

huszárság  már  mind  elfutott  volt,  a  tüzérség  ágyúit  odahagyá,  s  melyek  a

balszárnyra  voltak állítva,  a gyalogság egy részével  az erdőbe menekültek.  Mi

futottunk  az  országúton  felfelé.  Engem helyismeretem rövidebb  uton  vezetett.

Utánunk a két ezred dsidás. Mikor a faluból már jól kijöttünk, láttuk, hogy a mig e

két  ezred  támadott,  egy  más  ezred  a  Küküllö  mellett  halad  felfelé  egyenes

vonalban,  s  mikor  már  Fehéregyházát  mintegy  fél  mérföldre  elhagyta,  jobbra



fordult,  s  egyenes  szegletet  képezve  igyekezett  átvágni  az  országutat,  s  igy  a

menekülést.

A  lovasság  nagy  részének  még  volt  ideje  e  körön  kivül  hatolni,  de  a

gyalogságból  csak  az  menekült,  a  ki  tartalékba  volt  állítva,  azok,  kik  tűzben

voltak,  bekerittettek.  A kik  a  körben maradtak,  azok 60–70 sebesültet  kivéve,

mind elestek.  Engem lovam a körön kivül  segitett.  Petőfi  gyalog volt,  s  igy a

körben benne maradt. Egy dombra érve visszanéztem s Petőfit hittem felismerni.

A helyet, hol láttam, e pillanatban is annyira élénken képzelem, hogy rá tudnék

mutatni, s valahányszor mellette elmegyek, önkénytelenül felmerül előttem akkori

alakja,  a mint  fedetlen fővel,  széteresztett  ingnyakkal,  lengő zubbonyával  futni

láttam.”59

Ez volt  hát  a  más  tanúkkal  is  szembesített  és  hitelesített  utolsó  kép.  Majd  elkezdődött  a

fantázia-legenda, melynek Lengyel József nem gyújtott alá. Ő meg sem állott Keresztúrig, a

riadalom okozta menekülési  ösztön minden mást  legyőzött  benne.  A honvédsereg székely

ezredeinél serénykedő önkéntes civil kirurgusnak a szülőföldjén nem kellett tartani a Világos

utáni  számonkéréstől.  De  a  szemtanúnak  sem volt  egyelőre  tanácsos  megszólalni.  Holott

közben feszengett benne a zsurnaliszta, külső munkatársa volt a ’Magyar Polgár’,60 majd a

’Kolozsvár’ c. lapoknak. 

1860-ban  látta  alkalmasnak  az  időt  és  megfelelő  fórumnak  a  ’Vasárnapi  Ujság’

hasábjait,  hogy  segesvári  emlékeit  felidézze.  Beszámolóját  a  még  élő  szemtanúk  és

történészek hitelesnek fogadták el. Mikor rádöbbent, hogy a legnagyobb magyar költőt látta

odaveszni,  erőltetett  emlékezéssel  igyekezett  húsz  éven  át  július  utolsó  napjának  minden

percét megörökíteni. Egy-két momentumban tévedésen fogták, de hazugságon vagy tudatos

ferdítésen  soha.  Negyven  évig  bűvölték  egymást:  ő  és  a  nagy  élmény  emléke.  Mint

köztiszteletbeli szemtanú és ötven évnél több ideig keresztúri orvos halt meg 1895. augusztus

29-én. 

Lengyel  József  önkéntes  hadisebész  Zétény  Győző  ’48-as  honvédorvosi  könyvében

nincs  jelen.  Bizonyára,  mert  adminisztrative  nem volt  tagja  a  hivatalos  törzsállománynak.

Viszont kegyeletből ne vonjuk meg tőle utólag az ezredorvosi címet, amire oly büszkén tudott

emlékezni. A költő sohasem elégszer megírt életrajzaiban mindig hivatkozni fognak rá.

59 Lengyel József: Adatok Petőfi halálához. = Vasárnapi Újság 7 (1860) No. 42. (okt. 14.) p. 507.
60 Lengyel József: A Petőfi kutatásokhoz. = Magyar Polgár [Kolozsvár] 11 (1877) júl. 12. esti kiad. –  Petőfi
sírjáról.



Látta az egyszeri  tüneményt,  és ez elég lett  az üdvösséghez,  ha már – ahogy utólag

történni  szerettük  volna  Illyés  Gyula  szerint  –  a  lovára  felkapaszkodtatva  kimenteni  nem

sikerült.61

Petőfi-dagerrotípia – Klösz György 1879-es átdolgozásában

61 Lásd  még:  Ferenczi  Zoltán  háromkötetes  „Petőfi  Sándor  életrajza”  című munkája  1896-ban  megjelent  3.
kötetében  a  Lengyelre  vonatkozó  gondolatokat,  valamint  Sebestyén  Gyula  „Betekintés  Székelykeresztúr  és
vidéke  orvosi  múltjába”  című  írását,  amely  az  Orvostörténeti  Közlemények  2003-ban  megjelent  182–185.
kötetében olvasható. (– a szerk. megj.) 



ADY ENDRE BETEGSÉGE ÉS ORVOSAI

Ady Endre betegsége62

Szükséges-e  agyonírott  életrajzok  leülepedő  iszapját  néha  felkavarni?  Ha  a  szóban  forgó

személy jelentősége,  érdekessége indokolja, akkor mindenképpen az. Akiről most szólunk,

fiatalon szerzett gyógyíthatatlan, életrövidítő, idült kórt. A betegségtudat önpusztító mámora

korán  bekövetkezett  és  haláláig  nyomta,  így  élettörténete  egyben  kórtörténet  is.  Az

irodalomtörténet  életrajzírói  tapintatos,  megbocsátó  szeméremmel  célozgatnak,  illetve

kerülgetik betegségét, mentegetvén az „erkölcsös polgárok” marasztaló ítéletétől a „zseninek

mindent  szabad”  elve  alapján,  pedig  sem  e  ritka  lángelme,  sem  a  betegség  nem  szorul

mentegetésre. 

A személy:  Ady Endre,  a betegség:  az irodalomba Fracastoro orvos-poéta eposzával

belépő Syphilis.  Se szeri,  se száma a világirodalom (nem kevésbé a képzőművészet)  nagy

luetikusainak. Belőle a magyar irodalomnak is kijutott, Kisfaludy Károlytól Ady Endrén át

Juhász Gyuláig. Nem a pletykaéhes kegyeletsértő kíváncsiság, de a medicina jóvoltából már

tompított kamaszkori rajongás az oka, hogy a szépirodalomban oldani igyekvő orvostörténeti

érdeklődésem  elsők  között  is  Ady  felé  fordul,  amelynek  mágneses  teréből  a

természettudomány  sem  tudott  kiragadni.  Bár  a  szinte  vallásos  rajongást,  amely  egyik

méltatlanul  elfelejtett  orvosköltőnk,  Sebesi  Ernő  sajátja  volt,  már  felváltotta  a  józanabb

értékelés.

Nem új tehát, hogy a magyar irodalom egyik legnagyobb és mindenképpen legtöbbet

vitatott  egyénisége,  Ady Endre túlhajszolt  életének legfőbb megrontója és megrövidítője a

fiatal  korában szerzett  syphilis  volt.  Az alakoskodó kispolgári világ ezt megbocsáthatatlan

bűnnek bélyegezte,  a  szelídebbek a „nagy kár  érte” gesztussal  próbálták  viszonozni  azt  a

villoni élményt, amelyet csakis a Dévénynél „új időknek új dalaival” betörő Adytól kaphattak.

Megint  mások,  a  nem  kevés  számú  mindenrendű  kisajátítói,  magyarázói  (legtöbbször

félremagyarázói) külföldi példákon felbuzdulva egyenesen a luesz és a művészi zsenialitás

között  szerves  összefüggést,  egymást  feltételezést  véltek  felismerni  (a  zseni  titka  mindig

62 Forrás: Szállási Árpád: Ady Endre betegsége. = Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei. Vol. 36.
(1965) pp. 149–160. 



számíthat  érdeklődésre).  A  pósalajosi  verseléshez  szoktatott  fülek  pedig  szimbolizmusát,

úgymond „érthetetlenségét” tartották vérbajos terméknek. A „tegnaphoz húzó rongy pulyák”-

kal és „szent hívek”-kel folytatott vitákban az orvosok is nemegyszer letették a garast, eléggé

visszhang nélkül, mivel a zűrzavar inkább elnyeli, mint visszaveri a visszhangot. Ami a lueszt

illeti, arról többet tudunk, mint a költőóriás leglelkesebb és legjobban képzett venerológusai.

Főleg  ma  jobban  tudjuk  gyógyítani,  illetve  meggyógyítani.  Azonban  éppen  a  legutóbbi

statisztikai  adatok  intenek  óvatosságra,  hogy  a  „vénuszi  betegség”  veszélye  még  ma  is

fenyegető  valóság,  nem  csupán  orvostörténeti  érdekesség.  „Magyar  bolyba  sodort  léttel”

nálunk  soha  még  nagyobb  vihart  nem támasztott  pályakezdő  művészember,  mint  az  ’Új

versek’-kel jelentkező nagyváradi újságíró. 

Elgondolkoztató  rejtély,  hogy  irodalmunk  két  legnagyobb  lírikusa  közül  a

tüneményesebb, évszámait tekintve már évek óta jeltelen sírban porladt (befejezett életművet

hagyva maga után), amikor a talányosabb még csak az első, saját kötettel jelentkezett.  Az

alkati adottságok mellett a kettejük közötti időbeli és milyenségi fáziseltolódást semmi esetre

sem  csupán  az  utóbbi  szerencsétlenség-betegsége  adja.  Azonos  országban  más  és  más

történeti–társadalmi körülmények, vagy szükségszerűségek hajtóerői határozták meg rövid, de

annál  meredekebb  pályaívelésüket.  Éspedig:  míg  az  isteni  méretű  kamasz  Petőfi  egy

szabadságharcos  forradalmi  korszak Európa megcsodálta,  tragikus  bukásában is  nagyszerű

idejének lett jelképes, legtisztább, legmagasabb rendű kifejezője, addig a biblikus hangvételű

Ady egy látszólag nyugodalmasabb, de a mélységben nagyon is háborgó, osztályellentétektől

és  kevésbé  nyílt  nemzeti  elnyomástól  terjes  századfordulónak  lett  hihetetlenül  érzékeny

szeizmográfja,  a közelgő viharok nagy megérzője.  Ha Petőfi költészete a közhely nyelvén

lobogó láng, Ady izzó parázs, de mindkettő azonos hőfokon. 

„Góg  és  Magóg  fiá”-nak  nagyon  is  egyedi  költészetében  a  sors  szeszélye  folytán

szerephez  jutott  a  treponema  pallidum,  azaz  a  sápadt  démon,  de  nem  minőségi

meghatározóként, csak amennyiben az idült betegség ébren tartja a halálfélelmet a neuropata

emberben. Valószínű, hogy a Koch-bacillus is hasonlóképpen a „halál rokonává” tette volna,

mint annyi poétát Csokonai Vitéz Mihálytól Tóth Árpádig, ha nem is olyan tragikus alapszínű

ez utóbbiak nem kevésbé szép lírája. A garabonciásnak tartott fiatal újságíró Nagyváradon, a

„peceparti  Párizsban”  aquirálta  szerencsétlen  betegségét.  Várad  a  millenniumi  Hungária

fülledt Ferenc József-i levegőjében egy kis darab Európát, egy kis darab Nyugatot, no meg

haladást jelentett. 

Az  Érmelléken  született  furcsa  „nagyszemű  legény”  érettségi  után  Debrecenbe,  a

„maradandóság városába” kerül, hogy a hétszilvafás szilágysági, kisnemes apja kívánságára



jogot tanuljon, de a „tatár agyvelejű” cívisek között, akik benne Csokonai „legkisebb öccsét”

sem hajlandók felismerni, nem érzi otthon magát. Így kerül a már verselgető fiatal exjogász

Váradra.  A  különböző  értékű  és  szándékú  barátok  között  itt  kezdi  viszont  mértéktelenül

fogyasztani a bort, a „magyar hasist”, és bódultan jelenik meg szemei előtt a ’Vízió a lápon’,

mely a szimbolizmus ösztönös prológusa, a francia fin de siècle ismerete nélkül is a legelső

párizsi út előtt. A költő szerzett lueszének fertőző forrása sem akárki volt, hanem egy jó nevű

(maga is verselgető) orfeumi énekesnő, név szerint Novák (művészi nevén Rienzi)  Mária.

Tehát  még  csak  nem is  korai  ’Fantom’  című  versben  megénekelt  „utcasarok  rongya”,  a

„kirugdalt, kitagadott céda”, bár a különböző visszaemlékezések inkább a bizonytalan eredet

mellett nyilatkoznak. 

Lényegében  a  személy  kiléte  nem  is  érdekes,  annál  inkább  jellemző,  hogy  a  női

kortársak  egyértelműen  Rienzi,  a  férfiak  a  bizonytalan  eredet  mellett  foglalnak  állást.

Mindkettőre  bőven akad példa  a  szerteágazó  Ady-irodalomban.  Az önmegmutatás  e  nagy

megszállottja novellában állít áttételes értelmű emléket a további sorsára olyannyira kiható

„mérges  csók”-nak.  A  novella  címe:  ’Mihályi  Rozália  csókja’.  Szenvedő  hősnője  (ezért

áttételes értelmű, mert nő a hőse) „jó leány volt, szép volt, de szerencsétlen nagyon csúnya

betegségben halt meg szegény”. A kortárs – rövid ideig a költő menyasszonya – Dénes Zsófia

írja  szép  Ady-könyvében,  hogy a  hypochonder  hajlamú  költő  kezdődő  panaszaival  egyik

ismerős  orvosát,  dr.  Edelmann Menyhértet kereste  fel,  aki  hosszú időn keresztül  a  váradi

gyermekmenhely igazgatója volt.  Edelmann dr. azonnal felismerte az aggályos fiatalember

primer tüneteit. A botrányos hírek után ezen nem is lepődött meg. Megbizonyosodásképpen,

valamint kezelésre azonnal dr. Konrád Béla venerológus szakorvoshoz küldte. 

A verseiben az exhibicionizmusig őszinte és önmegmutató költő a magánéletében elég

félszeg  és  szemérmes  tudott  lenni,  ezért  a  korabeli  antilueszes  kúrára  nem  volt  könnyű

rábeszélni;  különösen  a  különböző  bedörzsölésekre.  „A  fájdalom  a  boldogság  egyik

alkatrésze” bölcs megnyugvó mondás az öregedő Arany Jánostól, bár a nagy epikust Ady nem

nagyon szerette.

Dr. Konrád az akkori ismeretekhez képest határozottan korszerű, de quo ad sanationem

végeredményeket  tekintve,  annál  bizonytalanabb  kimenetelű  kezelést  írt  elő.  Elsőnek  is

jódkáli  szedése  mellett  a  szokásos  higanyos  bedörzsöléseket  forszírozta.  Továbbá  –  mai

nyelven szólva – nem specifikus ingerterápiaként még az ún. Zittmann-kúráktól reméltek a

legtöbbet. Előírása a következő volt: könnyen emészthető reggeli elfogyasztása után 200 g

Decoctum Sarsaparilla fortius a bevezető adag, utána 11 óráig szigorú ágynyugalom. Felkelés

után  séta,  majd  1  órakor  könnyű  ebéd.  Azt  követően  ismét  pihenés,  majd  4  órakor  a



folytatandó adag 200 g Decoctum Sarsaparilla mitius. A Zittmann-kúra időtartama 3–4 nap,

majd 1–1 pihenőnapot közbeiktatva 50 grammal emelték az adagot. 

Mellesleg megemlítve a Sarsapatilla-főzet jó antilueszes effektusát már id. Lenhossék

Mihály  1808-as  orvosi  munkája  is  említi.63 Továbbá  kevésbé  köztudott,  hogy  az  erős

testalkatú  Kisfaludy  Károly  korai  halálában  is  oki  szerepe  van  a  vénuszi  betegségnek.

Kisfaludy  is  42  éves  korában  halt  meg,  mint  Ady,  és  ugyancsak  lázas  szövődmények

közepette.  Nem  más,  mint  Bugát  Pál  állapította  meg  nála  a  „bujasenyves  sömör”-t,  és

ugyancsak  Rad.  Sarsaparilla  (szárcsagyökér)  főzetet  ajánlott  gyógymódként  a  „nevezetes

literátornak”. 

Visszatérve Ady első antilueszes kúrája eredményére: a költő rövidesen tünetmentessé

vált,  s  a  testileg-lelkileg  még  könnyen  regenerálódó  ember  készen  állott  a  tartós  nagy

szerelemre, melynek az irodalom a feledhetetlen Léda-verseket, maga a költő pedig a nagyon

is szükséges asszonyi gondoskodást köszönhette. E vonzalom viszi a „szép ámulások szent

városába”, a Capital de lumière-be, hogy ott a Szajna partján még jobban ráébredjen Duna-

pari küldetésére. A „pocsolyás értől elszakadt legény” ott is hallja „koldus zsivaját a magyar

Égnek” a „naptalan Kelet”-nek, hol a gúzsbakötött „lelkek ezer éve álmodnak”. 

A  művészvilág  fővárosában  találkozik  szilágysági  földijével,  a  Párizsban  élő  fiatal

újságíróval,  Bölöni  Györggyel,  aki  egy  életre  barátjává  és  harcostársává  szegődött.  A

Párizsban már otthonosan mozgó Bölöni hamar felismeri honfitársában a nem mindennapos

költőzsenit, ki íme álmai városában, a vágyott asszony mellett is az öngyilkosság gondolatáig

elkeseredett:  „Reggelre én már messze futok s bomlottan sírok valahol, most sírni, nyögni

nem merek én,  Párizs dalol,  dalol…”.  A válságba jutott  egyén tragikus hangja ez.  Az ok

kézenfekvő; a Nagyváradon tünetmentessé kezelt betegség makacsul kiújult. A másik barát,

Révész  Béla  kegyeletes  könyve  szerint  Bölöni  György  igyekezett  megfelelő  szakorvost

szerezni az akkor még generalizálódó betegségnek. 

Az  emlékezetes  1906-os  év  ez,  az  ’Új  időknek  új  dalaival’ jelentkezés  éve,  a

legnagyobb  és  legjelentősebb  mérföldkövek  egyike  a  magyar  líra  rögös  útján.  De  nem

kevésbé  korszakhatározó  a  luesz  történetében  is.  Alig  egy  éve,  hogy  a  berlini  orvosi

nagygyűlésen  Schaudinn  beszámol  felfedezéséről.  Elsőként  pillantotta  meg  az  emberiség

egyik nagy csapásának valódi kórokozóját,  a „sápadt démon”-t.  Tény,  hogy nem fogadták

kitörő lelkesedéssel a beszámolót, hiszen előtte már többen „felismerték” a kórokozót, így az

üléselnök azzal  zárta  be a  vitát,  „a  legközelebbi  lues-kórokozó felfedezésig”  elnapolja  az

63 Michael Lenhossék: Introductio in methodologiam physiologiae corporis humani. Pesthini, 1808. Typ. math.
Trattner. XII, 68 p.



ülést.  Az  1906-os  évben  pedig  megszületik  az  egzakt  diagnosztikához  szükséges

Wassermann-reakció, melyet azonban széleskörűen ekkor még nem alkalmaztak.

Ady Endre – Bölöni kíséretében – egy Párizsban élő magyar orvost, dr.  Pfeiffer Ernő

urológust kereste fel, aki a párizsi Orvosi Egyetem Sebész-urológiai Intézete klinikusa volt.

Dr. Pfeiffer előtt már nem volt ismeretlen az ifjú költő neve. Erdős Renée írónő már mesélt

neki a  ’Harc a nagy úrral’ írójáról,  s a kitüntető bizalom az orvost is barátjává avatta.  A

bizalmasnak óhajtott első vizitre a későbbi háziorvos a következőképpen emlékezett vissza: 

„…amikor Párizsban hozzám fordult, a megbetegedés, amely az azelőtt több mint

két évvel Nagyváradon szerzett fertőzésből származott,  s addig is már részesült

orvosi  kezelésben,  az  úgynevezett  latens  stadiumban  volt.  Csak  az  indurált,  s

megnagyobbodott  inguinalis  és  cubitalis  nyirokmirigyek,  valamint  a  chronicus

angina, s a tonsillakon látható plaque muqueuse – ez utóbbi volt, úgy emlékszem,

az  indító  ok,  hogy  újból  orvoshoz  fordult  –  árulták  el  a  lappangó  kórt.  A

gyógykezelés  a  szokásos  módon  történt.  Minthogy  bedörzsöléseket  Ady

társadalmi helyzete kizár, a salycilos higanyinjekciót pedig nem tűrte, a francia

„Énésol”  arzénes  higanyinjekciót  kapott,  éspedig  harminc  darabot.  A

gyógykezelés hatása alatt a plaque gyógyult, a nyirokmirigyek megkisebbedtek, a

beteg  anaemiája  javult  és  szubjektive  állapota  is  kedvezővé  vált.  A  kúra

befejeztével a betegnek jódot írtam elő belső felvételre…”

Az újságíró Ady vörös pestisnek nevezi a nyilván florid állapotban lévő lueszt. Rövidesen

nyílt levelet ír a ’Pesti Napló’-ba:64 

„…miért nem védekeznek ellene? Miért mernek például Magyarországon erről a

nyavalyáról csak az orvosok diskurálni s azok is nagyon diszkréten? Miért nem

tárgyalja ezt a nagy kérdést a tisztelt publikum? Hiszen nem az orvosok között

pusztít  ez  talán,  hanem a tisztelt  publikumban? Franciaországban nemsokára  a

tizenhat  éven  felüli  iskolás  fiúknak  és  leányoknak  külön  előadásokat  fognak

tartani  erről a pestisről,  a vér rettenetes  pestiséről,  e valóságos vörös pestisről.

Megmagyarázzák,  hogy  lehet  védekezni  ellene,  elkerülni  és  elűzni.

Franciaországban annyit már mégis beleoltottak a köztudatba, hogy ez a betegség

nem gyalázóbb, mint bármelyik is. Gyógyítani kell s gyógyítani lehet…” 

64 Pesti Napló, 1904. július 10. 



A gyógyítás, de főleg a prevencióra való felhívása is biztos ítéletű emberre vall.

A „tüzes, sajgó seb vagyok” öngyötrő ráeszmélése állandó melankóliában oldódik fel. S

a „daloló Párizs”-ban a „szűz ormok vándora” a „halál rokona” lett.  A „szent bor asszony

ellen  talált  drága  méreg”  bódulatában,  mégis  mindenkinél  tisztábban  és  messzebbre  látó

„Magyar Messiás”-ként írja csodálatos jeremiádjait a bujdosó kurucok és ószövetségi próféták

hangján.

Dr. Pfeiffer kezelése után mindössze aránylag kisebb idegesség, de örökös álmatlanság

maradt  vissza.  Honoráriumként  egy  dedikált  Ady-kötetet  (’Vér  és  arany’) kapott.  Csak

veronállal tudott pár órát félálomban átaludni a „nagy életlázban magát tönkrehűlt” ember.

Kolozsvárott 1909-ben dr. Lukács Hugó a kezelőorvosa. 

Majd  Párizs–Budapest–Várad  bűvös  háromszögében  írja  évente  megjelenő  köteteit,

mint  aki a szűken mért  évek számát nagyon ki akarja használni.  Utána egy római út,  hol

véglegesen megérlelődik a Léda asszonnyal való szakítás. Az ’Elbocsájtó szép szép üzenet’

után testileg-lelkileg kétségbeejtően leromolva  a Városmajori-szanatóriumban próbál  ismét

egyre nehezebben felépülni. 

A  szertelen  élettől  megcsömörlött  ember  menekül  szülőfalujába,  Érmindszentre,  az

„áldott  falusi  ködbe”,  hol  az  „Ugar”-on  „kipányvázott  magyar  lelkek”  álmodoznak.  A

mindenkinél  jobban  szeretett  „ides”  mellett  pihen  meg,  hogy  még  kis  erőt  gyűjtsön  a

„Muszály Herkules”, hogy „fogyó ereje növekvő lázában” a „nem bűvésznek, de mindennek

jöttem” embere ki ne dőljön még elrendeltetett szerepéből. 

A ’Magunk szerelme’ évében Hatvany Lajos, a lelkes Ady-értő, finomérzékű szerkesztő

és mecénás segítségével a Stájer-dombokon fekvő, jó hírű mariagrüni gyógyszanatóriumban

tölt hat hetet, a bortól igen, de női rajongóitól itt sem nyugton. A szanatórium vezetője, Stichl

dr. valamikor a híres ideggyógyász Krafft-Ebing első tanársegéde volt. Monarchia-szerte igen

sokan kerestek itt gyógyulást. A diéta, a hízó- és fogyókúrák, a különböző fürdők, a torna, s

mindenekelőtt a kikapcsolódás és a pihenés nem maradt hatástalan az üdülők számára. Ady

kezelőorvosa, dr. Forenbacher prágai születésű orvos volt. Bár magyarul egy szót sem tudott,

mégis megkülönböztetett  figyelemmel  és érdeklődéssel  fordult  a „furcsa hindu bőrű, nagy

szemű poéta” felé.

Mindenesetre részben a szeszfogyasztás csökkentése, részben a pihenés következtében

aránylag  ismét  jobb  kondícióval  nézhetett  az  elkövetkezendő  események  elébe.  A  nagy

megpróbáltatások ideje előtt, az első világháború küszöbén mindenkinél tisztábban látta ez az

„asszonybolond”,  „ritkán  józan,  bomlottfejű  kaján”,  hogy  végzetszerűen  itt  a  nagy

katasztrófa,  hogy  a  „nótázó  vén  bakák”  szerelvényei  értelmetlenül  szállítják  vágóhídra  a



„butított és kisemmizett milliókat”. „A sír, hol nemzet süllyed el”, Vörösmarty döbbenetes

látomása megint időszerű. De túl minden igazolódni látszó pesszimizmuson, már látta azt is,

hogy  „rohanunk  a  forradalomba”,  melyben  túl  a  lövészárkokon  egymásra  lelhetnek

„magyarok és nem magyarok”, az „elnyomottak, összetörtek”.

A háborúba szédült „történelmi osztály” ellenében (amelynek elszegényedett rétegéből

maga is származik) csak Dózsa tüzes trónja lehet a jövendő záloga, „mert minden változásért

és újért kiált itt” és „Ami csak szépség, s ami reménység, / Mind ti vagytok a Tisza körül. (…)

/ Nagyobb igaza sohse volt népnek. / Hitványabb Nérók még seholse éltek. / Vagytok: a Ma,

vagytok: a Holnap.”

A  magánéletben  egy  kései  házassággal  révbe  jutott  ember  már  csak  roncs,  és

kétségbeesetten viaskodik a pusztulás rémségeivel. Az erdélyi Csucsán, majd Pesten ápolják

hozzátartozói, aggódva látogatják hívei és barátai.  Ő a szenvedélyek fókusza – írja később

róla a „szerelmetes barát, a zömök Móricz Zsigmond”. E válságos időkben 1915–18 között a

kezelőorvosa dr. Láng Menyhért ideggyógyász volt. 

Fő panaszai a betegnek az állandó viszkető, vörös kiütések. Láng dr. fizikális leletei

alapján:

„…a hatalmasan fejlett mellkas állapotával szemben, sajnos éppoly aránytalanul,

mégpedig ez esetben pathologikusan szinte óriássá nagyobbodott  szíve és mája

volt,  ahogy  az  alkoholistáknál  megállapítható.  Feltűnő  volt  a  gyakori  nehéz

légzése, emphysemája és állandó rekedtsége [ez utóbbi a mértéktelen dohányzás

miatt  is]…,  a  folytonos  recidivák,  az  örökös  ingadozás  az  abstinencia  és

alkoholizálás között, mindjobban a testi és lelki ellenálló képesség rovására ment.

Már 1917 telén fájlalva észleltem a döbbenetes rosszabbodást (az éjjeli attakok,

melyek évek óta szűnőben voltak, már éjjelente ismételten előfordultak), az „ad

maximumig”  fokozott  szívműködés,  asztmarohamok,  depressziók  váltakozva

súlyos  pszichés  zavarokkal,  amelyeket  immáron  alig  váltanak  fel  a  régi

felfrissülés megújhodásai…”

A világháború apokaliptikus rohanásában „Ékes magyarnak soha szebbet / Száz menny és

pokol sem adhatott: / Ember az embertelenségben, / Magyar az üzött magyarságban, / Újból-

élő és makacs halott.” A költő, aki a „Halottak élén” már csak az idős Vörösmarty kozmikus

méreteivel mérhető. „A szent a várt szélvész viharmadara” törött szárnnyal, vergődve nézi a

megváltó forradalmat, de tevékenyen részt venni benne néki már nem adatott meg. A pesti



Veres Pálné utcai lakásukon a véletlen folytán a még Párizsból ismert dr. Pfeiffer Ernő lett a

háziorvosa.

Utolsó közéleti szereplése lett volna a Vörösmarty Akadémia alakuló gyűlésén az elnöki

beszéd felolvasása. De az első mondatnál már többre nem futotta erejéből. Rövidesen hűdés

éri.  A  ’Nyugat’-írógárda  egyik  nagy  ígérete,  a  fiatal  Kosztolányi  Dezső  ideggyógyász

szakorvost visz a nagybeteghez.  Dr.  Schuster Gyula, a Moravcsik-klinika első tanársegéde

igyekezett pontos diagnózist nyerni, ezért rábeszélte a költőt egy gerinccsapolásra, azonban

annak az eredményét már nem tudhatta meg:

„… Ady Endre nyugodtan,  engedelmesen vetette  alá magát  gerincvelőfolyadék

vizsgálatához szükséges gerincvelő-punkciónak. Maga a háton alul történő fúrás

nem fájt, mert érzéstelenítéssel történt, és Ady Endre akaraterősen viselkedett.”

A gerincvelő-folyadékot az elme- és idegkórtani klinikán vizsgáltam meg. A Wassermann-

reakciója erősen pozitív volt. A Pándy-féle karbolsavas reakció erősen pozitívnak bizonyult.

A Nonne- és az Appelt-reakciók erősen pozitívak voltak.

„Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem Elme és Idegkórtani Klinika

Balassa utcza 8. sz.

Budapest, 1918. nov. 10.

Ady Endre

Liquor-vizsgálat: 

10 cm3 átlátszó, a normálisnál több üledéket adó liquor 1 mm3-ben 72 fehér

vérsejt. Cytologiai kép látóterenként tömegesen lymphocyták.

Pándy,  Nonne–Appelt  1  és  2  Braun–Husler,  Weichbrod  sulfosalicilsavas

reakciók erősen pozitív eredményt adnak. A liquorban 0,2 és 0,5 higítás mellett a

Wassermann, Sachs, Georg, Meinicke reakciók erősen pozitív eredményt adnak.

(++++).

A vizsgálat eredménye szerint hűdéses elmezavar állapítható meg.

Dr. Schuster.”



A laboratóriumi lelet és a klinikai kép nincs mindig szinkronban. Az orvos Lukács Hugó, a

tanú Hatvany Lajos, valamint kései versei egyaránt cáfolták ezt a diagnózist.

A háborútól elgyötört  Európán mintegy betetőzésként megjelent a magas mortalitású

spanyolnátha-járvány.  Rövidesen  áldozata  lett  a  nagyra  becsült  pályatárs,  a  legnagyobb

magyar írónő, Kaffka Margit.  Az Ady-ház lakói is mind lázasak lettek. Az ifjú feleségből

ápolónővé  változott  bűbájos  Csinszka,  a  velük  tartó  nagymama,  Vonyica,  a  román

szolgálólány és természetesen maga az amúgy is ágyban ápolt költő. A család tagjai mind

szerencsésen átesnek a lázas szakaszon, csak várhatóan Adynak nem akar szűnni a láza.

Dr.  Pfeiffer  orvosi  konzílium összehívását  tartja  szükségesnek,  amelyen  nem kisebb

személyek vettek részt, mint Moravcsik Bálint,  Jendrassik és Engel professzorok, Schuster

tanársegéd,  valamint  Pfeiffer,  a  háziorvos.  A  nevezetes  konzíliumra  ugyancsak  Schuster

emlékezik vissza:

„…Bálint tanár megállapította,  hogy Ady szíve úgy jobbra, mint  balra is kissé

tágult, szívhangjai tompábbak; valamint hogy a máj széle a bordaívet meghaladja.

Ez azonban már az évek óta nagyobb mértékben fogyasztott  alkohol hatásának

volt egyik tünete és következménye…”

A fizikális  leletek  kissé eltérnek dr.  Láng adataitól,  de a  szubjektív méretek  néha azonos

időben is eltérhetnek egymástól.

De  visszatérve  a  megtartott  konzíliumra,  az  otthoni  ápolási  viszonyok  egyre

parancsolóbban követelték, hogy szanatóriumba helyezzék el a nagybeteget. Egyes rajongói

svájci vagy olaszországi gyógyíttatásra gondoltak, de egyrészt az apatiás állapot, másrészt a

háború végi zűrzavar teljesen kizárta ennek lehetőségét. „Egy ócska konflisban” hát a Liget

Szanatóriumba szállították, ahol mintegy két hetes szenvedés után, 1919. január 27-én reggel

meghalt. Még 42 éves sem volt.

Halálára Pap Márta nővér emlékezett vissza: 

„…Este megvacsorázott.  Aztán elaludt  csendesen.  A láza  ekkor  pontosan 39,9

volt. Éjfél felé én is lefeküdtem és reggel 8 óra után arra ébredtem, hogy a beteg

lélegzete nem normális, és arca hirtelen elfehéredik. Megijedtem, hozzá ugrottam

és kérdeztem: fáj,  mi fáj? Hívjak orvost? Nem válaszolt,  aludt.  Rémületemben

nem  mertem  otthagyni  a  szobában,  elkezdtem  tapsolni  hangosan,  mint  a

színházban szokás, hogy valaki észrevegyen a folyosóról. Úgy küldték fel Reiss



doktorkisasszonyt. Ő volt az inspekciós, de Vizteleky doktorkisasszony és Halmos

főorvos úr kezelték. Kámfor és koffein injekciókat kapott, majd elkezdett hörögni,

de még mindig nem ébredt fel. Pár pillanatig tartott az egész, negyed kilenckor

álmában meghalt…”

A kórboncolás szerint a halál elsődleges oka az aorta megrepedése volt, amelyből elvérzett.

A halál  rokona ím az élet  rokonává szegődött,  mert  e  roncsolt  test  halhatatlanságra

rendeltetett szellem hordozója volt. Nemzeti Géniusz, amely önpusztító tüzével egy népnek

világítani hivatott.

Balgaság lenne azon tűnődni, mi lett volna e kivételes szellem ama „vérvirágos csók”

rombolása nélkül. Mint a természetben, a fény az árnyékkal teljes. Egy életmű értéke az élt

évek számától sem függ, hiszen a huszonhat és fél évet élt Petőfi és John Keats világirodalmi

rangja semmivel sem kisebb, mint például a kilencvennégy évet megért G. B. Shaw-é.

Ady  Endre  egy  szerencsétlen  betegséggel  sújtottan  jutott  a  magyar  szellem  oly

magaslatára, mint például Bartók a zenében.

És lett a század mindmáig legnagyobb lírikusa egy sok-sok nagy költőt termő kis népnek.
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költő betegségéről és haláláról. = Pesti Napló 90 (1939) No. 94. (ápr. 26.) p. 14.

Mihályhegyi Géza: Ady Endre szeme. = Buvár 5 (1939) No. 6. pp. 420–424.

Ady Lajosné: Az ismeretlen Ady. Akiről az érdmindszenti levelesláda beszél. Bp., 1942. Béta
Irodalmi Rt. 412 p., [12] t., [1] t.

Nyírő Gyula: Ady több arca a psychiatria tükrében. = Délvidéki Szemle 2 (1942) No. 11. pp.
495–509.

Polgár Géza: Ady Endre a szófogadatlan beteg. = Magyar Nemzet 5 (1942) No. 17. p. 9. –
Levelei Láng Menyhérthez.



Diószeghy Miklós: Ady Endéről, Krúdy Gyuláról beszél a jubiláló Schmidt professzor. = Új
Magyarság 10 (1943) No. 121. p. 6.

Hetey Zoltán: Ady Bandi – Ady Endre. Bp., 1943. Stádium. 184 p., 2 t.

Ady Endre balatonfüredi tartózkodásáról beszél dr. Schmidt Ferenc, Ady egykori orvosa. =
Film, Színház, Irodalom 7 (1944) No. 8. p. 13.

Szerb Antal: A varázsló eltöri pálcáját. Bp., 1948. Révai. pp. 154–158. – Több kiadásban is;
először az Új Idők c. periodika 1941-es évfolyamában jelent meg. 

Hegedűs Nándor: Ady Endre nagyváradi  napjai.  Bp.,  1957. Akadémiai.  463 p.,  [6] t.  (Új
magyar múzeum 1.)

Hatvany Lajos:  Ady.  Cikkek,  emlékezések,  levelek.  Jegyz.:  Belia  György.  1–2.  köt.  Bp.,
1959. Szépirodalmi. 566 p.; 430, 2 p. 

Kovalovszky Miklós: Emlékezések Ady Endréről. 1–5. köt. Bp., 1961–1993. Akadémiai. 

Vezér Erzsébet: Ady Endre élete és pályája. Bp., 1969. Gondolat. 474 p., 23 t. 

Mózes  Huba:  Ady  Endre  kórrajzi  adatai  1909-ből.  =  Nyelv-  és  Irodalomtudományi
Közlemények 15 (1971) No. 2. pp. 367–375.

Kovalovszky  Miklós:  Tehetség  és  betegség  Ady  patográfiájában.  =  Communicationes  de
Historia Artis Medicinae – Orvostörténeti Közlemények. Vol. 73–74. (1975) pp. 103–126.

Honti József: Az orvosok Adyról. = Orvosi Hetilap 118 (1977) No. 46. pp. 2779–2782.

Boncza  Berta:  Ady–Léda–Csinszka.  Visszaemlékezések  és  levelek  a  költő  életrajzához.
Összeáll.  és jegyz.:  Vitályos  László.  Bp., 1977. MTA Könyvtára.  163 p.,  8 t.  (A Magyar
Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sor. 4/79.) 

Kótay Pál: Egy meg nem írt kórlap margójára. Ady Endre betegségéhez. = Communicationes
de Historia Artis Medicinae – Orvostörténeti Közlemények. Vol. 85 (1978) pp. 65–76.

Huszár  György:  Fogorvostörténelmi  adalékok  Ady  Endre  és  József  Attila  életéből.  =
Fogorvosi Szemle 72 (1979) No. 3. pp. 65–70.

Kárpáti Endre: Hollós József (dr.) levele Ady Endréhez és Jászi Oszkárhoz. = Orvosi Hetilap
125 (1984) No. 36. pp. 2201–2203.

Huszár György: Ady Endre fogbántalmairól. = Orvosi Hetilap 125 (1984) No. 42. pp. 2575–
2576.

Benedek István: Ady Endre szerelmei és házassága. Bp., 1991. Szenci Molnár Társaság. 302
p., [46] t. 

Vértes László: Ady Endre 80 évvel ezelőtti haláláról, helyszínéről a Liget Szanatóriumról. =
Orvosi Hetilap 140 (1999) No. 52. pp. 2921–2923.

Czeizel Endre:  Ady Endre (1877–1919) betegségei.  In:  Czeizel Endre:  Aki költő akar lenni,
pokolra kell annak menni? Magyar költő-géniuszok testi-lelki betegségei. Bp., 2001.  GMR
Reklámügynökség. pp. 98–116.

Teslár  Ákos:  Betegség  és  kultusz  Ady  utóéletében.  In:  Amihez  mindenki  ért…
Kultúratudományi  tanulmányok.  Szerk.:  Menyhért  Anna,  Vaderna  Gábor.  Bp.,  2006.
L’Harmattan – József Attila Kör. pp. 106–115. (JAK Füzetek 145.)

Barták  Balázs  –  Buda  Botond:  Ady  Endre  betegségei  költői  életművének  tükrében.  =
Orvostudományi Értesítő 80 (2007) No. 4. pp. 312–315.



Ady orvosa és barátja, Lukács Hugó65

A költőóriásnak gyorsan élt éveiben sok dolga kényszerült lenni az orvosokkal. Kezelői közül

– noha a legtöbben tudták benne a zsenit, így fokozottan érdeklődtek iránta – csak egyvalaki

volt, aki a konvencionális orvos–beteg kapcsolaton kívül, és a fejedelmi lény bűvkörén belül,

verscímmel is kitüntetett barát lehetett: Lukács Hugó, kolozsári ideggyógyász. 

Ady  értékmegérző  képessége  ritkán  csalt,  akinek  (vagy  aki  ellen)  verset  szánt,  az

többnyire  megszolgálta.  Lukács  Hugó  (1875–1939)  természetesen  megjelenik  az  Ady-

monográfiákban, de csak arra az emlékezetes 1909. évi kolozsvári nyárra, ott van az életrajzi

gyűjteményekben,  érthetően  Adyval  kapcsolatban,  azonban  „előéletéről”  csak  pár  szó–

mondat, az „utóéletéről” úgyszólván semmi.

Például a  ’Magyar Életrajzi Lexikon’ szerint (egyik szerkesztője az ugyancsak avatott

Ady-értő,  Király  István  volt)  Lukács  Hugó  nemcsak  orvosként  állt  Ady  mellett,  hanem

igyekezett közel hozni őt Kolozsvár haladó értelmiségéhez is, mindenekelőtt Fejér Lipóthoz

és Somló Bódoghoz. Ők alkották Lukáccsal együtt Ady közvetlen környezetét. „Ady távozása

után, 1909 augusztusában feladta klinikai állását, s minden valószínűség szerint a kolozsvári

munkásbetegsegélyező kerület főorvosi tisztségét vállalta el, amelyre még az év első felében

választották meg.  Adyval  való barátsága – levelezésük révén – mindvégig  eleven maradt,

életútja további alakulására vonatkozó adatok azonban nem maradtak ránk.”66

Lukács Hugó 1875-ben született. Hol és hogyan került a kolozsvári Lechner klinikára?

–  nem  tartották  érdemlegesnek  feljegyezni.  A  kolozsvári  egyetem  évkönyveiben  (Izsák

Sámuel szíves utánajárása) a neve 1907-ben és 1908-ban szerepel: „Hugó Lukács med. univ.

doct.  professori  psychiatriae  assistens  II.”.  A következő  év  nyarán  (1909)  még  a  klinika

státuszában van, de ekkor összekülönbözött igazgatójával, és elhagyta állását. 

Mindez már összefügg Ady Endre megjelenésével. A költő június közepén érkezett haza

Párizsból, fáradtan és betegen. Útja a szilágysági szülőföldön át Kolozsvárra vezetett, ahová

nagyváradi  barátai  ajánlották  be  pihenésre  és  gyógykezelésre.  Lukács  doktor  ismerte  már

Adyt, de csak vihart kavart és érthetetlennek tartott költeményein keresztül. Az excentrikus és

literátus  hajlamú  pszichiáternek  nagyon  megtetszettek  az  „új  időknek  új  dalai”,  nagy

érdeklődéssel várta hát a rajongott és ócsárolt poétát. Ady intenzív életfogyasztása és a klinika

65 Forrás: Szállási Árpád: Ady orvosa és barátja: Lukács Hugó. = Orvosi Hetilap 114 (1973) No. 51. pp. 3093–
3094. 
66 Vö.: Magyar Életrajzi Lexikon Lukács Hugó-szócikkével (http://mek.niif.hu/00300/00355/html/)  (– a szerk.
megj.) 

http://mek.niif.hu/00300/00355/html/


katonás fegyelme  azonban nem voltak összeegyeztethetők.  Lechner professzor nem ismert

kivételt a diszciplína alól, annál inkább Lukács doktor, akár a direktor ellenében is. Hogy a

klinika rendje-fegyelme háborítatlan maradjon, a saját szolgálati szobáját bocsátotta a költő

rendelkezésére. 

Az Ady életében részes Dénes Zsófia visszaemlékezése szerint: 

„...az  a  klinikai,  fehér  bútorú  kis  adjunktusi  szoba  a  kertes  udvarra  nézett  és

folyóvizes modern mosdója volt. Benne jártam, meggyőződtem, hogy igazán neki

való  volt.  A klinika  portása  pedig  a  költő  mindig  kész,  gavalléros  borravalói

fejében bizonyára mindig haptákban állt – de merő tiszteletből is – Ady »úr« előtt.

Így  vált  lehetségessé,  hogy  ő  ott  hetekig  megmaradjon  kezelésben.  Különben

rögtön megszökött volna.”

Lukács Hugó „honoráriumként” az irodalomtörténet sokat idézett, elismerő sorait kapta: 

„Kezelőorvosom ideális ember és doktor. Ady-imádó. Egy félcsöppnyi  alkoholt

sem iszom.  Cigarettázni  félannyit  se,  mint  máskor.  Fürdőket  kapok,  tornázom,

korán  fekszem.  Nappal  a  doktor  válogatott,  kedves  társaságot  gyűjt.  Szóval

meggyógyulhatnék, de az alvás még mindig nehezen megy.”67

Lechner  professzor  ismerte  és  elismerte  a  költőt,  szigora  nem  tudható  be  antipoétikus

ridegségnek. Utána is figyelemmel kísérte önpusztítóan sebes pályafutását. Közel tíz év múlva

a költő unokahúgának, Ady Irénnek mondta kezelve és emlékezőn:

„Maguk, Adyk, úgy látszik, mind egyformák. Idegesek. Tönkreteszik magukat a

művészettel.  Pedig  a  művészet  fel  kellene,  hogy  frissítse  alkotóját  is,

egészségesebbé  kellene,  hogy  tegye,  nem  beteggé.  Maguk  azonban  nem

vigyáznak egészségükre. Ilyen volt Ady Endre is.”

Lukács  doktor  találkozása  Ady  Endrével  sok  szempontból  sorsdöntő.  A  költővel  törődő

kivételezése  konfliktusba  kényszeríti  igazgatójával,  az  eredmény:  sértődötten  elhagyja
67 Máshol is megemlékezik róla, Lédának írt egyik levelében így emlékezik rá: „Nemesebb embert még nem
ismertem. Szép, hatalmas legény, muzsikál, gyönyörű képei vannak, szeret minden művészetet, az összes Ady-
verseket  könyv  nélkül  tudja.  Idegorvosnak  és  pszichiáternek  pedig  híres  az  orvosok  között,  bár  még  csak
harmincnégy éves.” Lásd: Ady Endre válogatott levelei. Vál., sajtó alá rend., bev.: Belia György.  Bp., 1956.
Szépirodalmi. 271. levél. (Magyar századok)



munkahelyét.  Ez után cselekvőleg is kapcsolatba kerül az irodalommal:  pár hónap múlva,

miután „szabadabb” állást vállalt, színikritikája jelent meg a ’Kolozsvári Hírlap’-ban Móricz

Zsigmond  ’Sári  bíró’  című  darabjáról,  nevéből  pedig  verscím  lett  egy  nem  nagy,  de

jellegzetesen adys költemény fölött.

„Lukács Hugónak

Nem illedelmes a mi életünk,

De így indultunk, tehát így megyünk.

Buta másokként élni nem tudunk,

Tehát: sebzettek mindig mi vagyunk.

Jogunk van hinni rangot, istenit,

Tehát: rajtunk már zuhany se segít.

Nagy önszerelmű balga istenek,

Tehát: meghalnunk mint kóbor ebek.”68

Végül,  egy  életre  szóló  Ady-élményt  kapott,  amely  haláláig  nem szűnt  meg  magatartási

útmutató lenni.

A  nagy  háborúban  az  oroszországi  frontra  sodródott,  ahonnan  megjőve,  a

Tanácsköztársaság idején már Pesten található. Az ’Új Világ’ 1919. évi 2. számában ’Szellemi

élet a szovjet világban’ címmel a következőképpen tudósít: 

„A kommunista termelés szigorú szervezetébe a szellemi munkásnak is be kell

illeszkednie.  De  ez  természetesen  nem  jelenti  azt,  hogy  a  proletariátus  nem

értékeli a szellemi munkát… Az orvosok egyelőre még szabadon gyakorolhatják

tevékenységüket.  Minthogy a pénz még forgalomban van, tiszteletdíj  ellenében

gyógyítanak. De közel van már az idő, amikor a gyógyítás is közszolgálat lesz…

A proletariátus az az anyag, amelyből formálódik és belőle származik az erő is,

amelyet a szép és a jó, az emberséges és üdvös határai közé csakis a művész és a

tudós tud szorítani.”

68 Andor Leon: Ismeretlen Ady-vers egy bécsi orvosi rendelőben. = Újság, 1932. No. 215. (szept. 25.) p. 8. –
Lukács Hugónak.



Orvosként ekkor fontos közegészségügyi szolgálatot teljesít. Január 27-én éri az előre várható

és mégis váratlan hír-földrengés: meghalt Ady Endre. Az ’Esztendő’ című lap Lukács Hugót

kéri  fel,  nyilatkozzék a költő betegségéről  és haláláról.  Okos és tapintatos cikke nem volt

felesleges a halott költő védelmében. Noha nem ismeretlen, érdemes idézni belőle:69

„A betegségnek, amely fiatalon a sírba döntötte, lehetne közkeletű nevet adni. De

a  diagnózis  ebben  az  esetben  még  kevesebbet  mondana,  mint  az  úgynevezett

klinikai esetekben. Mert a betegség lényege és lefolyása is egyéni minden esetben

és  az  Ady  Endre  egyénisége  annyira  összetett  és  annyira  kiváltságos,  hogy

betegségének  előzményei  és  alakulása  nem  osztályozható  az  iskola  tanításai

szerint. Nem igaz, hogy paralytikus volt és nem igaz, hogy az alkohol ölte meg.

Szívének főütőere beteg volt tudtom szerint már tíz éve… Délceg ember volt Ady.

Hatalmas széles vállakon, magas és vastag nyakon, arányosan kis fej. A koponya

méreteiben  és  formájában  tökéletesen  arányos.  Hátraívelt,  magas  homlok.

Szabályos arc erősen fejlett arccsonttal. Az arc nagyon sokáig volt ránctalan. A

fogai korán romlottak el.

Ady  arcának  lebilincselő  szépségét  nagyban  fokozták  különös  szemei.

Elődomborodó  kékelő  szemgolyókon  tágult  fekete  pupillák  körül  sötétbarna

iriszek. Szemei feltűnő mozgékonyak, nyugtalanok. Rövidlátó volt, ez okozta a

szemek előreállását és nem valami idegbaj. Teste is arányos volt, és bár sportot

nem űzött, atlétaszerűen karcsú és izmos. Alsó végtagjai aránytalanul vékonyak

voltak,  lábai  kissé  nagyok  és  nem  formásak.  A  kezei  szépek  voltak.  Lelket

kifejező, lágy, jó kezek.

Ady Endre nem volt terhelt. Azaz, hogy elmebeteg, ideges, nyavalyás nem

volt – tudtunkkal – soha senki a családjában. Alkoholista sem, bár borivó ember

volt minden őse. Ő maga is bírta a bort.  Ha egyszer-másszor legyűrte a bor, a

legrövidebb idő alatt  nyerte  vissza józanságát.  És bár sokat és folyton  ivott,  a

szervezetét nem betegítette meg. Nem tapasztaltam nála soha májzavarokat. Az

étvágya nem volt nagy soha, keveset evett, lassan tempózva.

Mint  Molière-t  a  vígjátékaiból,  úgy  Ady  Endrét  a  verseiből  újra  lehet

konstruálni. Amilyen nehéz volt életében megérteni, elképzelni, merre, hogyan nő

a  lelke,  olyan  világos  és  nagyvonalú  lelki  fejlődésének  szivárványos  íve

műveiben. 

69 Lukács Hugó: A beteg Ady Endre. = Esztendő 2 (1919) No. 2. pp. 147–149. 



Amit életében sokszor ismételtem magamnak, ha lelkét akartam megítélni,

azt most le kell szegezni. A fajtájának múlt és mai életét mi nem ismertük. Ő a

mieinket is ismerte és tudta értékelni. A magyarság symboluma volt Ady, aki őt

megérti, az megérzi a magyarság lelkét.

Ady nagy lelki tulajdonságai között  nekem legjobban imponált  okossága.

Megértő  és  értékelő  biztos  ítéletű  okossága.  Jós  volt,  nemcsak szálló  lelkének

érzékenysége, de világosan látó és meglátó okossága folytán is. És amikor lelke

elborult,  ez és csak ez borult  el.  Az utolsó hetekben már nem volt  okos. Még

érzékeny, még sokszor megértő, sőt ötletes is volt – csak okos nem volt már, csak

ítélete nem volt semmiről. Csak féltékeny, csak siránkozó, csak gyermekes…”

Lukács  Hugó  a  Tanácsköztársaság  bukása  után  feleségével,  Bernáth  Ilma  festőművésszel

együtt előbb Bécsbe, majd Párizsba emigrált. Felesége 1933-ban a Szovjetunióba költözik, ő

maga Párizsban marad. Aztán 1939-ben „Lukács Hugó, a Lechner-klinika volt tanársegédje,

Ady  Endre  orvosa  és  barátja,  Párisban,  ahol  emigrációban  élt,  önkezével  vetett  véget

nyomorúságos életének.”70 A temesvári ’Praxis medici’ orvosi folyóirat korabeli tudósítása ez,

amit egy kiváló erdélyi Ady-kutatótól (Bustya Endre) közvetítésével sikerült megtudni. A lap

természetesen sajnálkozik az emigráns orvos politikai eltévelyedése miatt.

Ilyen mozgalmas,  színes és tragikus végű életet rejt egy orvos nevéből lett Ady-vers

címe. Emlékezzünk rá másutt is, ha nem is a lexikon-kiegészítés kedvéért, de a költő kedvelt

orvos-barátjának kijáró illendőségből.71

Lukács Hugó további munkáiból: 

Lukács Hugó: A gyógyszer történetéből. = Gyógyszerész 3 (1901) No. 29. pp. 454–455.

Lukács Hugó: Az orvostudomány története a XIX. században. = Gyógyszerész 4 (1902) No.
1. pp. 23–27., No. 2. pp. 55–56., No. 3. pp. 78–79., No. 4. pp. 94–95., No. 5. pp. 112–113.,
No. 6. pp. 128–129., No. 7. pp. 144–145., No. 8. pp. 158–159., No. 9. pp. 176–177., No. 10.
pp. 191–192., No. 11. pp. 207–208.; ua.: Orvosok Lapja 13 (1902) No. 26. pp. 437–439., No.
27. pp. 454–457., No. 28. pp. 469–471., No. 29. pp. 485–488., No. 31. pp. 517–520., No. 32.
pp. 533–537., No. 33. pp. 549–553., No. 34. pp. 565–569., No. 35. p. 581.

Lukács Hugó: A beteg Ady Endre. = Esztendő 2 (1919) No. 2. pp. 147–149.

70 Lásd: Főbelőtte magát Párizsban dr. Lukács Hugó, Ady egykori kezelőorvosa. = Ellenzék, 1939. ápr.; Ady
Endre Párizsban elhunyt  orvosa [Lukács Hugó] érdekes feljegyzéseket  hagyott  hátra a költő betegségéről  és
haláláról. = Pesti Napló 90 (1939) No. 94. p. 14.
71 Lásd még: Andor Leon: Találkozások Ady Endre orvosával.= Szabad Föld, 1978. febr. (– a szerk. megj.) 



Lukács Hugó: Ady Endre álarcai. = Huszadik Század, 1919. aug. pp. 132–134

Lukács  Hugó:  Török  nagymama.  =  Jövő [Bécs],  1923.  No.  24.  (jan.  30.)  p.  2.  –  Török
Károlyné és Ady Endre.

Lukács Hugó: Ady a Palermóban. = Jövő [Bécs], 1923. No. 78. (ápr. 4.) p. 5. – Ady Endre
pesti életéről.

Ady Endre és Lukács Hugó

(Az EuroAstra Internet Magazin gyűjteményéből)



Ady Endre két kevéssé ismert kezelőorvosa72

A bevezető sorokban kihangsúlyozzuk, hogy a kilencven évvel ezelőtt elhunyt költőóriásnak

nem a  közismert  és  részletesen  ismertetett  betegségeiről  kívánunk  újra  „konzultálni”,  azt

sokan megtették már. Változatlanul érdekesek viszont azok az orvosok, akik eddig egyáltalán

nem vagy alig jelentek meg a híres kórtörténet lehetséges íróinak a látóterében. Ady Lajos

igazán  illetékes  visszaemlékezése  szerint73 a  bátyja  „csenevész,  korához  képest  feltűnően

gyenge, s minden betegségre hajlamos gyerek” volt, akit orvos akkor aligha látott. Ahhoz a 18

kilométerre  fekvő  Nagykárolyba  kellett  volna  szekerezni.  Ide  íratták  viszont  1888-ban,  a

kegyesrendiek gimnáziumába.  A középiskolás  azonban testileg már  megerősödött  és főleg

értelmével, nagy barna szemével és kreol bőrével tűnt ki osztálytársai közül. Első feljegyzett

betegségéről ez időből van tudomásunk. Ahogy ő maga írta később:

„Néhány évvel ezelőtt egy februári csolnakázás alkalmával belepottyantam volt légyen

az ecsedi láp jeges vizébe s ennek folytán öt hétre megbénított a köszvény”.74 

Ady  Lajos  szerint  belázasodott,  fájt  a  torka,  tartósan  főleg  a  térdízületei.  Kórisméről  és

kezelésről sajnos nem olvashatunk, pedig köszvény helyett inkább reumatikus láz után fellépő

ízületi  bajokról  lehetett  szó.  Szívbillentyűhiba  szövődménye  nem  társult  hozzá,  azt  a

belgyógyász biztosan diagnosztizálta volna, lábízületi panaszai viszont élete végéig elkísérték.

A piarista gimnáziumnak a korabeli Közös Értesítők szerint nem volt saját iskolaorvosa, sőt

még az 1940–1944 közötti visszacsatolás idején sem.

A kitűnő Kovalovszky Miklósnak az 1959. évi lejegyzése alapján tudjuk, hogy a szintén

nagykárolyi Madzsar József „Adynak nemcsak fegyvertársa és barátja, hanem fogorvosa is

volt”.75 A  véletlen  egybeesés  folytán  e  sorok  írója  szintén  találkozott  pont  abban  az

esztendőben egy hiteles korabeli tanúval, dr. Aáron Bélánéval, Nagykároly tisztiorvosának 94

éves, de szellemileg meglepően tiszta özvegyével, aki el mondta, hogy a gimnázium önkéntes

orvosa volt  Jászi  Ferenc  dr.,  Ady Endre  iskolatársának és  barátjának,  Jászi  Oszkárnak az

édesapja. Aáron Béláék szinte családi kapcsolatot  tartottak Jásziékkal.  A három Aáron fiú

szintén piarista diák volt,  egyikük majd a gyógyító hivatást választotta (1958-ban szatmári

72 Forrás: Szállási Árpád: Ady Endre két kevéssé ismert kezelőorvosa. = Orvosi Hetilap 151 (2010) No. 2. pp.
73–75. 
73 Ady Lajos: Ady Endre. Bp., 1923. Amicus. p. 23.
74 Ady Endre összes prózai művei. I. köt. Bp., 1959. Akadémiai. pp. 303–304.
75 Kovalovszky Miklós: Emlékezések Ady Endréről. II. köt. Bp., 1974. Akadémiai. p. 713.



elődömként ismerhettem meg), a tisztes matróna szerint őket sem az orvos apa, hanem Jászi

doktor kezelte. Annál is inkább, mert főleg a pediátria érdekelte és egyetlen magyar nyelvű

könyvecskéjét a gyermekek között oly gyakori „roncsoló toroklobról” írta76 Aáron doktorné

visszaemlékezése  alapján  tehát  jó  okunk  van  feltételezni,  hogy  a  lápi  csónakázás  után

megbetegedett diák Ady Endrét doktor Jakubowits (1881-től Jászi) Ferenc vizsgálta meg és

látta el ecsetelési utasításokkal. Erre a mindennapos betegségre egyéb gyógyszer még nem

létezett. Más kérdés, hogy ezt a momentumot Jászi Oszkár nem tartotta érdemesnek írásban

rögzíteni. De hát a fogorvos barát Madzsar József sem, joggal tehetjük hozzá. A jeles dentista

történész,  Huszár  György  viszont  igen,  Ady  egyik  levelére  hivatkozva.77 A  közvetett

bizonyítékokat még a független bíróság is „perdöntőnek” tartja. Kit tiszteljünk hát az önkéntes

iskolaorvos személyében?

Jászi  (Jakubowits)  Ferenc  1838.  május  18-án  született  Eperjesen.  Orvosdoktori

oklevelet 1864-ben szerzett Pesten, utána rögtön Szatmár megye székhelyén, Nagykárolyban

telepedett le, és Szinnyei szerint 1897-ben is ott tevékenykedett.78 Családi nevét Jászira 1881-

ben változtatta, főleg német nyelvű írásaiban a torokbajok gyógytanával és járványok idején

szükséges fertőtlenítésekkel foglalkozott. Aáron doktorné szerint valamikor a tízes évek táján

hunyt el, az 1910. esztendei névmutatóban már nem találkozunk vele. Miként az ötkötetes

Kovalovszky-féle  bibliográfiában  sem,  ezért  talán  mégis  megérdemli  az  utókortól  az

emlékező sorokat. 

A már ismert költőóriásnak ugyancsak ismert kezelőorvosa volt Schmidt Ferenc, akiről

viszont  hosszú  ideig  csak  „életrajzi  adalékként”  lehetett  szólni.  Ahogy  Zákonyi  Ferenc,

Balatonfüred  igazán  avatott  tollú  történésze  e  sorok  írójával  levélben  közölte,79 a  két

világháború között Klebelsberg Kunótól Hóman Bálintig a miniszterek nagy része a páciense

volt,  ez nem jelentett  jó pontot nála.  Még a Nobel-díjas Rabindranath Tagore eredményes

kezelése sem ellensúlyozta, aki oda Korányi Sándor javaslatára ment.

Schmidt  Ferenc  Zalaegerszegen  született  1881.  január  21-én.  A  győri  bencés

gimnáziumban  érettségizett,  utána  a  medicinára  Bécsben  iratkozott.  Orvosi  oklevelének

megszerzési helyéről és időpontjáról két változat ismert. A Pesti Alfréd-féle orvosi címtárak

szerint  Budapesten  avatták  doktorrá  1903-ban,  Zákonyi  Ferenc  szerint  viszont  1904-ben

Bécsben.80 Nem tudjuk eldönteni, melyik a helytálló. Az orvosi címtárak évente jelentek meg,

76 Huszár  György:  Fogorvostörténelmi  adatok Ady Endre és  József  Attila  életéből.  = Fogorvosi  Szemle 72
(1979) pp. 65–70.
77 Jakubowits F.: A roncsoló toroklob (Diphteritis). Nagy-Károly, 1878. Thanhoffer Kiadó. 
78 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. V. köt. Bp., 1897. Hornyánszky. 434–435. has. 
79 Zákonyi Ferenc levele a szerzőhöz.
80 Zákonyi Ferenc: Balatonfüred. Veszprém, 1988. Városi Tanács. p. 355.



ha azon adat nem pontos, az illetékesnek lett volna ideje helyesbíteni. Zákonyi Ferenc viszont

hosszú évtizedekig személyesen ismerte őt, és a többi adata pontos. Ha egyszer előkerülne a

diplomája, tisztázódhatna. Az biztos, hogy megfordult a híres bécsi kardiológus, Wenkebach

intézetében, itt jegyezte el magát az akkor még nem önálló szívgyógyászattal. Ő lett az első,

kizárólagosan kardiológus magántanár,  már Balatonfüredről.  Adyval  először  a Városmajor

Szanatóriumban találkozott  1912 tavaszán.  Ekkor alakult  meg a főapátság szívgyógyászati

szanatóriuma,  amelynek  élére  Kétly  Károly  professzor  javaslata  alapján  Schmidt  Ferenc

került.  Az  I.  világháborúban,  1915  májusáig  katonaorvos,  majd  törzsorvosi  ranggal

nyugállományba helyezték. Ekkor Füred fürdőtelepe teljes mértékben katonakórházzá vált, és

heroikus munkát végzett  a sebesültek rehabilitációja terén. Egészen 1952-ig a szanatórium

igazgatója  maradt,  aztán  állásából  felmentették,  1956-ig  magánorvosként  működött,  majd

kivándorolt a családja után Amerikába, ahol 1958. július 29-én elhunyt.

Amint említettük, ő lett az első hazai kardiológus magántanár. Igen illusztris személyek, Hüttl

Tivadar  debreceni  sebész,  Verzár  Gyula  fül-orr-gégész,  valamint  Fekete  Sándor  szülész-

nőgyógyász  társaságában  habilitálták  e  fokozatra  „a  szív  és  vérereknek  bajai  és  ezek

orvoslástana, különös tekintettel a physikai orvoslásmódokra” tárgyköréből. Előtte általában a

mellkasi bajok vagy a szív- és tüdőbetegségek terápiájából nyerték el ezt a képesítést.



Ezek után részletezzük a költővel való kapcsolatát. Emlékeit többször elmondta, 1944 és

1958 között a különböző újságok örömmel leközölték. Az utolsó a Magyar Nemzet hasábjain

1958. szeptember 6-án jelent meg, amikor már az emlékező nem volt az élők sorában. Kova-

lovszky Miklós az említett sorozatának IV. kötetében hozza dr. Schmidt Ferencnek a „Betegem

és  barátom,  Ady  Endre”  című  rövidített  memoárját.81 Alaposan  felismerhető  benne  a

„megszépítő messzeség”, ezt Kovalovszky szakszerűen korrigálja is. Bár világnézetileg a költő

orvos barátai  és verseinek értő rajongói általában baloldaliak voltak (Lukács Hugó, Pfeiffer

Ernő, Madzsar József, Schuster Gyula, Sarbó Artur a legismertebbek), ilyen jellegű kapcsolat

igazolására itt is maradtak bizonyítékok, így a Schmidt doktornak dedikált fényképek.

Csorba  Csilla  többet  közöl  belőlük  nagy ikonográfiai  munkájában.82 Az egyiken  ez

olvasható:  „Schmidt  Francinak,  jó  doktoromnak,  szeretett  barátomnak  Ady  Endre”.  A

feltételezett lappangó képek valószínűleg a tengerentúlra került család tulajdonában vannak.

Nagyon  érdekesek  az  1917-es  keltezésű  fotók.  A  Színházi  Élet  1917.  júliusi  számában

jelentek meg először, amikor a költő utoljára járt balatonfüredi kezelőorvosánál a lázzal járó

influenzáját és bőrbaját kezeltetni. A két képen Csinszkával ketten láthatók a „magyar tenger”

partján,  ajánló  sorok  nélkül.  De  bizonyítékok  Ady  Lajosnak  a  már  említett  könyvében

olvasható mellékelt sorai: „Dr. Schmidt Ferenc egyetemi m. tanár úrnak, az Ady Endre igaz

orvosának és barátjának, ragaszkodó melegséggel Ady Lajos Balatonfüred 1926. V. 15.” Az

sem valószínű,  hogy minden nyáron ellátogatott  volna a  gyengélkedő költő a szívbetegek

Mekkájába. Vitathatatlan viszont, hogy Schmidt Ferenc Ady kezelésében is ugyanúgy fontos

szerepet töltött be, miként a hazai egészségügyben is. Említettük, hogy Rabindranath Tagore

Nobel-díjas indiai költőt is ő kezelte 1926-ban, sikerrel. Emlékét angol nyelven neki ajánlott

fénykép  és  egy  sétány  őrzi.  Régi  balatonfüredi  Mangold-hagyományként  könyvet  írt  a

szőlőgyógymódról,83 amelynek  korábban Mangold Henrik főorvos volt  a kezdeményezője.

Megszervezte  a  Balatonfüredi  Napokat,  amelyeken  az  ország  legkiválóbb  szakemberei

tartottak előadást. A maga korában fontosnak tartották az „Idült szívelégtelenség” című, 1936-

ban megjelent munkáját.84 Igaz, hogy még az EKG-korszak előtti, de az orvosi gyakorlatban

rendkívül használható volt. Nagy hangsúlyt kaptak benne természetesen a szénsavas és egyéb

fürdők,  kiegészítve  a  szőlőkúrával.  Két  évvel  előzte  meg  Jakab  László  és  Haynal  Imre

kardiológiai  monográfiáját.85 A harmincas  évek  végén  megkapta  az  egyetemi  r.  k.  tanári

titulust. Ez egyben a balatonfüredi szívszanatórium rangjának az elismerését is jelentette.
81 Kovalovszky Miklós: Emlékezések Ady Endréről. IV. köt. Bp., 1990. Akadémiai. pp. 640–642.
82 E. Csorba Csilla: Ady – A portrévá lett arc. Bp., 2008. PIM. p. 74, 116.
83 Schmidt Ferenc: A balatoni szőlőgyógymód. Balatonfüred, 1933. Pallay. 
84 Schmidt Ferenc: Idült szívelégtelenség. Bp., 1936. Attila-Nyomda. 
85 Váradi Haynal Imre: A szív és a vérerek betegségei. Bp., 1938. Magyar Orvosi Kiadó. 



Kilenc évtizeddel ezelőtt dőlt ki az élők sorából ez a szellemi kolosszus és költözött a

halhatatlanságba.  Halálának  oka  és  körülményei  széles  körben  közismertek,  tehát  nem

szándékoztunk  azokat  ki  tudja  hányadszor  felidézni.  Lehetőleg  tartózkodtunk  a  poétikai

magyarázatoktól  és  belemagyarázásoktól,  a  regényes  életrajzoktól,  valamint  a  sokszor

megismételt  betegségi  újraértékelésektől  és  a  kórlapokat  helyettesítő  képzelt  zárójelenté-

sektől. Elvégre itt két kevéssé ismert kezelőorvosról van szó. Schmidt Ferenc tanár gyógyító

szerepéről viszont csak a beavatott irodalomtörténészek szűkebb csoportja tud, és az orvosok

közül talán a helytörténeti érdeklődésűek. Pedig nem volt jelentéktelen kardiológus, különben

a költő és környezete aligha lett volna a munkájával elégedett. Jobb szívspecialistát a hazai

mezőnyben nem találtak nála, igyekeztünk hát kissé előrehozni a háttérből, hitelesítve egy

eddig ismeretlen  dedikáció  segítségével.  A két  orvos  között  annyi  feltétlenül  közös,  hogy

egyikük  sem  a  sokat  emlegetett  „vérvirágos  betegségét”  kezelte.  Jászi  Ferenc  doktorról

szintén érdemes szólni, ha egyelőre feltételezett újdonság is ebben a soha le nem záruló és

kimeríthetetlen életrajzi irodalomban.



Kaffka Margit és az orvosok86

„Legnagyobb írónőnk” jelzővel illik őt tisztelni, de a férfiak mezőnyében is állja a versenyt.

Szűkre mért  évei  során második férje,  a kiváló Bauer Ervin révén közeli  szemlélője,  éles

szemű megfigyelője és avatott tollú írója lett az orvoslásnak is.

A „Lírai jegyzetek egy évről” című rövidke írás kettejük egymásra találásának hiteles

naplója, háttérben a dantei pokol elszabadulásának félelmetes víziója, a kitörő világháború,

hogy  férje  oldalán  mindjárt  a  temesvári  katonakórházban  kapjon  megrázó  élmény  az

eszeveszett vérontás, majd a gyógyítás keserves erőfeszítéseiről egyszerre.

Szellemileg  egyenrangú  társak  voltak.  Ismeretségük  a  Literatúra  és  a  Medicina

szerencsés találkozása, nagy kár, hogy a sors csak pár esztendőre méretezte ezt az együttlétet.

Nézzük, hogyan keltettek benne visszhangot Medicina és egészségügy? A híres „Színek és

évek”  lapjain  is  feltűnik  már  egy háziorvos,  de  nem olyan  markáns  porfilú  még,  mint  a

későbbi novellákban. A „Glosszák”-ban már hitelesen megörökítette az I. Népegészségügyi

Nagygyűlést, amelyet 1917. október 25–28. között tartottak meg: 

„… aholis a régi országház nagytermében gyűltek össze Magyarország orvosai, hogy

konzíliumot tartsanak a nagybeteg ország felett, hogy megoperálják, ha lehetséges… a

világ számára megpróbálják megmenteni ezt a veszélybe jutott nemzetet…” 

E fellengzős  szavak hallatán  jegyzi  meg  az egyik  szkeptikus  orvosról  (alkalmasint  az  író

véleményét megközelítő figura): „…fogadni 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  reformja

nélkül. Hiszen ott kellene már az emberbe a higiénés lelkiösmeretet nevelni. Ahelyett

korán  és  tömegesen  megy  tönkre  az  egészség  a  túlzsúfolt  iskolában,  túlterhelésben,

idegrontó metódusokban, korai fertőzésben… mert amíg nem védelmezettje valamennyi

elnyomott és jogtalanul szenvedő ember az egészségnek, addig az anyagi sorsjavítás is

csak illúzió, (egyik elnyomott csoporté a másik rovására megy)… Ez a tragikus, nehéz

86 Forrás: Szállási Árpád: Kaffka Margit és az orvosok. = Orvosi Hetilap 110 (1969) No. 12. pp. 677–678. 



igazsgá, de én megbízom benned és vállaidra teszem: bírjad emberül és csak azért is

légy jó, tökéletesedj, dolgozz másokért…” – tanácsolja a vidéki orvosnak.

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  magában  lehetőleg  ezt  a  poétikus  hajlamot,  mert  zavar  a  dolgoknak

szerény, odaadó, pontos, türelmes szemlélésében…”

Az  „Asszonyzsúron”  című  novella  egyetlen  férfi  szereplője  a  frontról  hazatért

katonaorvos.  Történelmi  eszmefuttatása  szemben  áll  a  sznobok  idézte  furcsa  elmélettel,

miszerint  „a  kultúrával  túlfinomult,  fényűző,  korcsidegű  síksági  népet  mindig  elűzi  és

felváltja egy friss, barbár, egyszerű, kiéhezett hegyi horda”.

„A nyár”,  az  „Asszonyok”,  az  „Egy idegorvos naplójából”  mind lélektani-bölcseleti

töltettel ellátott, érdekes írás, a háború levegőjének friss lecsapódásai, az orvos bennük a béke,

a  megbékéltetés  híve-szószólója.  Átfogó  nagy  mű  a  háború  apokalipsziséről  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 18-án szállították  fiával,  Fröhlich Lacival  együtt  az I.  sz.  Belklinikára,  amelyet

Bálint Rezső professzor vezetett.

„Másnap, vasárnap a professzor már reggel 9-kor bent volt a klinikán a sok súlyos beteg

kedvéért,  mert  egyébként  vasárnap  nem  szokott  bemenni  az  intézetbe.  Vele  együtt

mentünk fel a betegszobába. Megdöbbentünk Kaffka Margittól. Az arca szilvakék volt.

Én első pillanatban azt hittem, hogy a kék anyaggal bevont ágynemű reflektál az arcára,

de ez a halál reflexiója volt. Szó nélkül engedte megvizsgálni magát. Mikor a professzor

megkopogtatta  a tüdejét,  mi mellette  állók is hallottuk,  hogy az egész felületen nem

kapott  tüdő-kopogtatási  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  professzornak:  Kaffka  Margit  enni  kért,  húst  kíván.  Természetesen  megengedte.

Mikor a nővér a terítékével az ágyához ért, felkapta a kést, és magába akarta szúrni.

Most  már  nyilvánvaló  lett,  hogy  milyen  módon  akart  valamiféle  eszközhöz  jutni,

amellyel  megrövidítheti  mérhetetlen  szenvedését.  Hihetetlenül  erős  volt.  Injekciót,

amellyel  fuldoklását  enyhítettük  volna,  nem  engedett  adni  magának.  Ezután  a



megrendítő jelenet után hagyta, hogy injekciót 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  érthetetlen  rövid  idő  múlva

érezhette,  hogy ölelése egyre  gyengébb lett.  Meghalt.  Fröhlich Laci  másnap követte

anyját.”

Bauer Ervin gyászában akkor egy ország osztozott. Azóta a halhatatlanságban ismét egymás

mellé kerültek.

Kaffka Margit művei a Magyar Elektronikus Könyvtárban: 

http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/keresesujgy.phtml?tip=gyors&szerzo=kaffka%20margit

http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/keresesujgy.phtml?tip=gyors&szerzo=kaffka%20margit


Diósszilágyi Sámuel, az írók orvosa és az orvosok írója87

Századunk hazai  kultúrájában különleges szerep jutott  a Szeged–Makó–Hódmezővásárhely

parasztváros-háromszögnek,  elég  utalnunk a  Szegeden megtelepedett  országos  jelentőségű

írókra (Tömörkény, Móra, Juhász Gyula), az innét induló nagyszerű fiatalokra (Radnóti, Erdei

Ferenc, Hont Ferenc), a hagymatermesztő város pezsgő szellemi életére (Espersit János, Gerő

Géza, Diósszilágyi Sámuel) és a rangos vásárhelyi festőkre (Tornyai János, Endre Béla), a

teljes névsor igénye nélkül. 

Megtalálható  itt  egy  derék  makói  főorvos,  akit  sok  évtizedes  barátság  fűzött  Móra

Ferenchez, gyógyulás céljából vendégeskedett nála az epebántalmakkal bajlódó csodás tollú

író,  társaságában  a  méla  magányba  merülő  Juhász  Gyula  is  jól  érezte  magát,  a  makói

kórházban hamar megismerte és megkedvelte a korai halállal kacérkodó kamasz költőzsenit,

maga  is  literátus  ember  volt;  Diósszilágyi  Sámuel,  az  ’Orvosi  intelmek’88 bölcs  humorú

szerzője.

Nagyapja még béres volt a módos telkesjobbágy Diós családnál, de a törekvő legény

már a gazda lányát vette feleségül, legidősebbik fiuk pedig a szülők nevét „házasította” össze,

így lett a Szilágyi és a Diós család leszármazottjaiból Diósszilágyi família. A legidősebb fiú, a

bibliai nevű Sámuel 1882. március 27-én született. Elemi iskoláját a Móra írásaiból jól ismert

„szögedvidéki” tanyavilágban végezte, törekvő apja az eszes fiút már a makói gimnáziumba

íratta, ahol 1901-ben érettségizett. Az erősen humán érdeklődésű fiatalember természetesen az

orvosi  karra  iratkozott,  hiszen  ő  a  „humán  tárgyak”  legfontosabbikával,  az  emberrel,

pontosabban  a  szenvedő  emberrel  akart  foglalkozni.  Medikusként  főképp  a  farmakológia

vonzotta. 

Az 1906. évi keltezésű orvosi oklevél kézhezvétele után átmenetileg elfogta a kutatás

láza,  Bókay Árpád gyógyszertani  intézetében  főleg  a  higanynak  a nitrogén  kiválasztására

történő  hatásával  foglalkozott.  Érthető,  hiszen  Ehrlich  előtt  a  vénuszi  nyavalya  egyik  fő

ellenszere  a  „folyékony  ezüst”  volt,  akár  bedörzsölés,  akár  injekció  formájában.  Liégeois

mutatta ki kísérleti állatokban, hogy a sublimát befecskendezése testsúlynövekedést idéz elő,

amely tonizáló hatásra enged következtetni. Schröder feltevése szerint a higany nyulaknál a

fehérjeforgalmat csökkenti, gátolja a fehérjék lebomlását, így csökken a nitrogén kiválasztása.

87 Forrás: Szállási Árpád: Diósszilágyi Sámuel, az írók orvosa és az orvosok írója. = Orvosi Hetilap 122 (1981)
No. 24. pp. 1467–1472. 
88 Diósszilágyi Sámuel: Orvosi intelmek. Makó, 1935. Szerző kiad. 16 p. – 2. bőv. kiad.: Makó, 1940. Kner. 46,
[2] p. (Reprint: Makó, 1982)



A  fiatal  kutató,  Diósszilágyi  kísérleteit  a  kevésbé  érzékeny  veséjű  kutyákon  végezte,  a

sublimátot injekciókban adta, mivel szájon keresztül az étvágyat erősen csökkentette. A 24

óra  alatt  kiürített  nitrogént  a  vizeletben  és  a  bélsárban  Kjeldahl  módszerével  mérte,  s

kimutatta,  hogy  N-retentio  higany  intravénás  adása  után  fokozódik,  amely  a  csökkent

oxidációval magyarázható, a szövetek „a vérbe fecskendezett higanyt gyorsan absorbeálják és

hosszabb  ideig  makacsul  visszatartják”,  ami  figyelembe  veendő  a  luesz  gyógyításánál.

Ígéretes  tanulmányát  az  újra  megindított  ’Orvosi  Archívum’  1908.  évfolyama  hozta,  ám

tudósjelöltünk a Szt. László, valamint a katonai kórházakban tett kitérő után már hazatelepült

Makóra. 

1913-ig  magángyakorlatot  folytatott  (közben  megnősült),  a  ’Gyógyászat’  1910-es

évfolyamának  19.  számából  azonban  kiderül,  hogy  praktizőrünket  mennyire  nem a  pénz

érdekli. ’A diphtéria a vidéki gyakorlatban’ című cikke ismerteti „azt a sok összevisszaságot,

irrationális kapkodást és szinte vétkes indolentiát, amit a vidéki praxis a diphtéria kezelése

körül felszínre dob”. Megdöbbentő (állapítja meg), hogy Behring felfedezése és Bókay János

jr. sikerei után hazánkban a vidéki  orvosok nagy része még ma sincs tisztában a szérum-

kezelés jelentőségével. Nem tudják, hogy az antitoxikus szérum nem a bacilusokat pusztítja

el, hanem a toxint közömbösíti. Félnek az anaphylaxiától, holott azt nem az antitoxin, hanem

a lószérum váltja ki, ezért fontos, hogy „minél kisebb mennyiségű serumban minél magasabb

antitoxin-tartalmat juttassunk a szervezetbe”. Legalább ennyire lehangoló a nép tudatlansága

és  a  szegénység,  mert  a  gyógyszertárban  nincs  „vásárlási  hitel”,  létezik  ugyan  rendelet

kivételes esetben ingyen szérumra, de mire az megérkezik, a beteg rendszerint meghal. 

A  teendő  a  hiányosságokból  adódik,  a  szünidei  orvosi  kurzusokon  a  korszerű

továbbképzés és a mindig kéznél levő ellenanyag, „hiszen a közegészség javulása éppen úgy

állami érdek, mint a jó közigazgatás, és igazságszolgáltatás”. Felelősségteljes cikke nemcsak

Makóra  és  vidékére  volt  érvényes.  A  ’Budapesti  Orvosi  Újság’  1910.  évfolyamának  34.

számában a lábszárfekély-gyógykezelés újabb módjáról írt szintén feltűnést keltő tanulmányt.

Érvényesnek tartja Kaposi definícióját az ulcus crurisra; „olyan felületes anyaghiány, amely

váladékot termel és nem gyógyul  meg, mert a szomszédos elhatároló szövet molecularisan

szétesik”. Ezért hajlamos a felülfertőzésre. 

Ebben az időben a leghasználatosabb volt  az Unna-féle cink–enyvkötés,  valamint  az

argentum nitricum-os  Mikulicz-kenőcs,  de  egyik  sem tette  feleslegessé  (még  ma  sem)  a

hatásosabb eljárások keresését. Ekkor jött divatba W. Pust német orvos gipszkezelése, amely

a gipsz erősen nedvelvonó tulajdonsága folytán kiszárítja és elpusztítja a kórokozókat, a bűzös

fekélyeknél  pedig  a  „megszilárdult  gipszmassa  finom  porusos  lévén,  a  sebfelületen



végbemenő bomlási gázokat adsorbeálja”. Az ödéma csökkenése miatt javul a keringés, 5–10

napos  gipszkezelés  után  ezüstnitrátot,  perui  balzsamot  és  zinkoxidot  tartalmazó  hámosító

kenőcsöt használt, 14 esetben sikerrel. Cikke az ’Eredeti Közlemény’ rovatban jelent meg az

első oldalon. Érthető tehát, ha 1913-ban városi kerületi orvossá nevezték ki. 

Lakása  egyszerre  volt  orvosi  rendelő  és  kulturális  központ,  ugyanis  pont  ebben  az

esztendőben  került  szakolcai  „száműzetéséből”  Makóra  Juhász  Gyula,89 aki  zárkózottsága

ellenére rövidesen tagja lett  az Otthon Kávéház Gerő-asztalának – Espersit  János ügyvéd,

Gerő Géza, Fried Ármin orvos és nem utolsósorban Diósszilágyi Sámuel társaságában. Az

első  világháború  kitörésének  évében  Diósszilágyi  volt  a  makói  polgári  radikálisok  egyik

irányítója, a Vöröskereszt vezetője, s a „háborús délutánok” előadójának sikerült megnyerni a

szép szomorúság nagy költőjét is. 1914–1917 között doktorunk katonai szolgálatot teljesített,

1916-ig  a  fronton,  1917-ben  a  fővárosi  17-es  helyőrségi  kórházban.  Ennek  irodalmi

lecsapódása az  ’Én is voltam háborúban’ című kis füzete,90 anekdotázó kedvességgel. Mire

hazatért, eltemették a „szögedi” népnyelv nagy mesterét, Tömörkény Istvánt, akinek makói

diákéveit  a ’Marosvidék’ 1960. januári  számában elevenítette  fel.91 A fővárosi Moravcsik-

klinikára  került  Juhász  Gyula,  sikertelen  öngyilkossági  kísérlete  után.  Fogytak  a  barátok,

sokasodtak a teendők. A Tanácsköztársaság hanyatlásakor megvédte az egyik politikus életét,

megalakítója és elnöke volt a Jászi-féle Radikális Pártnak. 

1920 nyarán nevezték ki a makói kórház belgyógyász főorvosává,  de ő irányította  a

fertőző, a röntgen- és az elmeosztályt  is. Közben a tolla sem pihent. A ’Gyógyászat’  és a

’Budapesti  Orvosi  Újság’  mellett  a  ’Magyar  Orvos’,  a  ’Therapia’,  a  ’Röntgenológia’,  a

’Magyar Kórház’ hozták a mindig aktuális gyakorlati kérdésekkel foglalkozó szakcikkeit, s

még az orvostörténeti is érdekelte.92 1920-ban őket (Diósszilágyi, Espersit, Fried) keresi fel a

Makóra látogató Móra Ferenc és Juhász Gyula, 1921-ben pedig szomorú körülmények között

ismerkedett meg József Attilával, amelyre így emlékezik vissza: 

89 Diósszilágyi  Sámuel:  Egy  és  más  Juhász  Gyula  arcképéhez.  =  Marosvidék  2  (1960)  máj.  pp.  39–41.;
Diósszilágyi Sámuel: Hic fuit… In: Paku Imre (szerk.): Juhász Gyula 1883–1937. Bp., 1962. Magvető. pp. 429–
431.
90 Diósszilágyi  Sámuel:  Én  is  voltam  háborúban.  Egy  hadiorvos  emlékeiből.  Makó,  [1952].  Szabadság
Nyomdaipari Kft.
91 Diósszilágyi  Sámuel:  Tömörkény makói diákévei.  = Marosvidék 2 (1960) jan. pp. 17–25. –  Újraközlése:
Emlékkönyv Tömörkény István születésének centenáriumára. Szerk.: Kovács Sándor Iván, Péter László. Bev.:
Ortutay Gyula. Szeged, 1966. Csongrád Megyei Tanács. pp. 42–43.
92 Diósszilágyi Sámuel: Az első magyar Orvosi Rendtartás. = Magyar Orvos 5 (1924) No. 12. pp. 204–207.



„...ismert  öngyilkossági  kísérlete  után  ugyanis  a  makói  kórházban  az  én

osztályomon ápoltuk, és igyekeztünk újra összebarátkoztatni az élettel.  Nagyon

elkeseredett lélekkel feküdt az akkori 29-es kórterem második ágyán, míg nehezen

mégis megadta magát és szóba állt velünk.” 

A ’Marosvidék’ 1960. évi márciusi számában ’József Attila makói diákévei’ címmel alapvető,

forrásértékű visszaemlékezést közölt,93 amelyre Szabolcsi Miklós a  ’Fiatal életek indulója’

című könyvében többször hivatkozik.94 A költő kórlapjára a „Pneumonia” fedő diagnózist

írták,  a  suicidium leplezésére.  Diósszilágyi  főorvos  örökítette  meg  a  nevezetes  történetet,

amikor 1924 nyarán a már kötetes József Attila a legutoljára töltött hosszabb időt Makón, a

színház  bejárata  előtt  Móra,  Juhász  Gyula  és  Réti  Ödön társaságában ott  van költőnk is.

Később a fénykép a kirakatba került, amelyről az egyik fejkendős néni „az aradi tizenhármat”

vélte  felismerni,  noha heten  voltak.  Azóta  a  kép  „az  aradi  tizenhárom” elnevezést  viseli.

Becsülettel bevallja, hogy Juhász Gyulán kívül senki nem sejtette, ki áll közöttük. 

Szerette  a  népszerűsítő  előadásokat.  Szakács  Gábor  mérnök  segítségével  tüdőtöltő

készüléket szerkesztettek, amelyet az Országos Találmányi Hivatal is elfogadott. Kulturális

tevékenységét  elsősorban  a  Stefánia  Anya-  és  Csecsemővédelmi  Szövetség  keretén  belül

végezte,  kitűnő  érzékkel  és  páratlan  altruizmussal.  Híresek  voltak  a  Makói  Stefánia

Hangversenyek, utólag csak ámulni tudunk, hogy 1925–35 között kiket hívott meg a jótékony

célú  előadásokra.  Íme,  a  kápráztató  névsor:  Bartók  Béla,  Hubay  Jenő,  Szigeti  József,

Dohnányi Ernő, Zathureczky Ede, Basilides Mária, Anday Piroska, Fischer Annie, Závodszky

Zoltán.  És  a  külföldiek:  Helge  Lindberg,  Albertina  Ferrari,  Jeanne Marie  Darré,  Amadeo

Baldovino, a Drezdai Vonósnégyes. A művészek mindig a Diósszilágyi-ház vendégei voltak. 

1921  óta  a  szabadkőművesek  páholyának  tagja.  1922-ben  Petőfi-estet  szervezett,

ugyancsak a Stefánia égisze alatt; Móra felolvasta az ’Aranyszőrű bárány’-t, Juhász Gyula

Petőfiről  beszélt,  a  lelkes  irodalompártoló  Espersit  János  pedig  Juhász  Gyula-verseket

mondott,  végül  „József  Attila  főgimnáziumi  tanulónak  egy  Juhászhoz  írt  szonettjét  is

előadta”, ahogy a József Attila-kutatás kiderítette. Talán szónoki kérdés: tett-e magyar orvos

Toldy  óta  többet  a  kortárs  irodalom  közvetlen  megismertetéséért?  (Németh  László

tanulmányait természetesen más paraméterekhez kell igazítanunk.)

Szíve  nagy  ügye  mégis  Móra  Ferenc  volt.  A  betegeskedő  írót  meghívta  a  makói

Homokországba, azaz a saját portájára, így lett belőle „tiszteletbeli makai”, ahogy ő maga az

93 Diósszilágyi Sámuel: József Attila makói diákévei. = Marosvidék 2 (1960) márc. pp. 1–5.
94 Vö.: Szabolcsi Miklós: Fiatal életek indulója. József Attila pályakezdése. Bp., 1963. Akadémiai Kiadó. 634 p.,
18 t. (Irodalomtörténeti könyvtár 11.)



alispán  vendégkönyvébe  írta,  Diósszilágyi  pedig  címet  fabrikált  belőle  1935-ös

emlékfüzetének borítólapjára.95 1920–34 között volt „tiszteletbeli makai”, aztán az ötven évet

öttel megtoldva elköltözött könyvtárigazgató elődje, Tömörkény után a halhatatlanságba. 

Diósszilágyi  szerint  a  ’Könyes  könyv’96 megjelenése  teremtette  meg  Makó  és  Móra

között a kapcsolatot, ugyanis az anyagi gondokkal küszködő író művéből Makón fogyott el a

legtöbb. Nem utolsósorban a két dr., Fried és Diósszilágyi buzgólkodásának eredményeként.

’Emlékezés Móra Ferencre’  című kis füzete 1938-ban jelent meg.97 Megemlékezett a beteg

emberről, akinek „hol a torka fájt, hol orbáncos lábát kellett borogatnia, hol meg a köhögés

fogta  körül”.  Mint  tudjuk,  korai  halálának  oka  pankreász-fejkarcinoma  volt,  így  gyakran

ostromolták epetáji panaszok is. 

Érdemes szó szerint idézni,  miként elmélkedtek a tanúk Móra 1919-es szerepléséről.

„Még vagyunk, akik tudunk azokról a kövekről, amelyeket arra szemeltek ki, hogy Mórát a

Tisza  fenekére  horgonyozzák  le.”  Ebben  a  nyomasztó  hangulatban  írta  ’Hannibál

feltámadása’  című kulcsregényét,  folytatásokban,  amelynek teljes kézirata  csak a nagy író

halála  után  került  elő.  Diósszilágyi  azt  írta  1938-ban,  „majd  eljön  az  ideje  Hannibal

feltámadásának is”. Jóslása beigazolódott,  remek filmet csináltak belőle. 1935-ös füzetében

említi  az  „aradi  tizenhárom”  fényképét,  tehát  nem  a  megszépítő  időtávlat  igazodik

emlékezetéhez. 

Móra mellett másik szívügye volt a makói Hollósy Kornélia Színház. 1935-ben jelent

meg a ’Hollósy Kornélia és a magyar opera a szabadságharc éveiben’ című írása,98 amelyet

kötetté akart terebélyesíteni. Megindító, hogy amikor 1849. január 5-én Windischgrätz seregei

megszállották  a  fővárost,  Hollósy  Kornélia,  Die  ungarische  Nachtigall,  azaz  a  magyar

csalogány a helyén maradt, hogy fáradhatatlanul lelket öntsön a csüggedő lakosságba. Amikor

a honvéd csapatok április 24-én bevonultak Pestre, a Nemzeti Színházban a Rákóczi-induló,

majd Kölcsey  ’Himnusz’-a után Hollósy Kornélia népdalt énekelt,  Fáncsy elszavalta Petőfi

’Európa  csendes’  című  versét,  s  az  egyik  emeleti  páholyban  Aulich  tábornok  tapsolt  a

nagyszerű énekesnőnek. Buda véres visszavétele után Kossuth kormányzó tiszteletére Erkel

’Hunyadi László’-ját adták elő, Gara Mária szerepét természetesen Hollósy Kornélia kapta. 

95 Diósszilágyi Sámuel: Móra Ferenc, a „tiszteletbeli makai”. Makó, 1935. Friss Újság Ny. 16 p.
96 Móra Ferenc: Könyes könyv. Szeged, 1921. Bittera. 141 p. (Több kiadásban is megjelent.)
97 Diósszilágyi Sámuel: Emlékezés Móra Ferencre. Makó, 1938. Szerző kiad. 14 p.
98 Diósszilágyi Sámuel: Hollósy Kornélia és a magyar opera a szabadságharc éveiben. Makó, 1935. Szerző kiad.
22,  [2]  p.;  e  témakörben  lásd  még:  Hollósy  Kornélia  emlékalbum.  Sajtó  alá  rend.:  Barna  János,  bev.:
Diósszilágyi  Sámuel.  Makó, 1927. Csanád-Arad-Torontál vármegye  közönsége.  47, [1]  p.,  1 t.;  Diósszilágyi
Sámuel: Amikor a „Magyar csalogány” dalolt Bécsben. Hollósy Kornélia bécsi vendégszereplése. Makó, 1938.
Szerző  kiad.  18  p.;  Diósszilágyi  Sámuel:  Hollósy  Kornélia  élete  és  művészete.  Makó,  1985.  József  Attila
Múzeum. 94 p., [32] t. (A makói múzeum füzetei 4.)



Diósszilágyi szerette a képzőművészetet. Személyes barátság fűzte Rudnay Gyulához,

Tornyai Jánoshoz, Endre Bélához, szívesen időztek nála a Rudnay-növendékek: Barcsay Jenő,

Istokovits Kálmán, Vén Emil, Csengeri Ibolya. 

Megkapta  a  „kiváló  orvos”  kitüntetést,  50  éves  jubileuma  egyetemi  aranyoklevélre

érdemesítette.  1961-ben  nyugdíjba  ment,  de  magánpraxisát,  az  SZTK  szakrendelést  és  a

makói József Attila Irodalmi és Művészeti Társaság elnöki tisztségét még szívesen látta el.

1962-ben 80 évesen Szegedre  költözött  lányához és  unokáihoz,  bölcsen  készülve az  örök

találkozásra Móra Ferenccel, Juhász Gyulával, a szülővárostól nem messze levő drága szegedi

humusszal,  amelynek 1963. június 10-én jött  el  az ideje.  A derék „fölorvos úrról”,  ahogy

Móra  emlegette,  Péter  László  írt  szép  méltatást  az  ’Egészségügyi  Dolgozó’  hasábjain,  a

’Magyar Nemzet’-ben pedig Móra hozzá intézett levelét közölte. 

Utoljára hagytuk orvosi intelmeit, amelyből érdemes párat felidézni: 

„Bámulatos,  hogy  milyen  hibás  némely  meghatározásunk.  Életveszélyes

betegségben  szenved  –  hallani  úton-útfélen.  Holott  nem  a  betegség  forog

veszélyben, hanem – az egészség.”

Vagy:  „Nyugtalanvérű  szívbetegeimnek  szoktam  mondani:  Lassan  járj,

tovább élsz”. 

„Sok  beteg  már  a  diagnózistól  is  meggyógyul.  Sokan  a  diagnózisba

betegednek bele. De a legtöbb embert a diagnózis hiánya teszi beteggé.”

„Nőpácienseidet  lehetőleg  ne  ruhában  vizsgáld.  A  legtöbb  nő  –  még  a

csúnya is – szereti, ha levetkőztetik.”

Végül:  „Hosszú  évek  során  leszűrődött  tapasztalatom,  hogy  a

legnehezebben érthető nyelv a magyar, de csak a magyar ember érti meg nehezen.

Ha azt kérdem a betegtől, hány éves, akkor száz közül kilencvenkilenc a születési

évét mondja; ha megkérdem, hogy hívják, meglepetve kérdi: engemet? – Ha arra

kérem, hogy feküdjön hasra,  biztosan hanyatt  fekszik; hogy nyissa ki a száját,

akkor becsukja a szemét; ha utasítom, hogy tegye össze a lábát, akkor keresztbe

rakja azt stb., stb.”

Ilyen orvos volt a derék Diósszilágyi Sámuel, pompás megfigyeléseit minden gyógyító utód

mosolyogva aláhúzhatja.



További, életművét elemző szakirodalmi forrásokból:

Kelemen Ferenc: Diósszilágyi Sámuel 80 éves. = Tiszatáj 16 (1962) No. 5. p. 3.

Péter  László:  Móra  Ferenc  levelei  a  „makai  főorvos  úrhoz”.  Diósszilágyi  Sámuel  80.
születésnapjára = Makói Kis Tükör, 1962. pp. 62–64.

Tóth Ferenc: Emlékezés Diósszilágyi Sámuelre. Makó, 1982. József Attila Múzeum. 52 p. (A
makói múzeum adattára 3.)

Somló György: Megemlékezés Diósszilágyi Sámuelről Makón. = Orvosi Hetilap 124 (1983)
No. 28. pp. 1705–1706. 

Diósszilágyi Sámuel emlékülés. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1983. József Attila M. 46 p. (A
makói múzeum forráskiadványai 7.)

Diósszilágyi Sámuel



BABITS MIHÁLY ÉS BETEGSÉGE

Babits betegségei a tracheotomia előtt99

Törékeny test aligha tudott még érzékenyebb lelket, nemesebb szellemet Babits Mihályénál,

aki  önmagát  a  prófétaságot  rühellő  Jónással  rokonította,  kortársai  a  minden  gyötrelmet

hangtalanul tűrő Jóbot (is) tisztelték benne. Szó szerint, mert amikor „rossz gégéjéből” már

hang nem jöhetett,  tőmondatos beszélgetőfüzeteket használt.  Ez a végre kiadott két vaskos

kötet páratlan kor- és kórtörténet az irodalomban. Költőnk keserves kínszenvedése azonban

nem  a  Rudolf  Nissen  prof.  által  1938.  febr.  10-én  elvégzett  életmentő  légcsőmetszéssel

kezdődött, hiszen az I. sz. Belklinika 1924 novemberében keltezett kórlapja szerint „3 év előtt

epekőgyulladás, sárgaság” zajlott le nála. A klinikusok Kaposy Ferenc belgyógyász szakorvos

receptre írt soraira támaszkodhattak,  ám Kaposy dr. csak feltételezi az epehólyaggyulladás

köves  eredetét.  Sárgaságról  nem  tesz  említést,  gyomor-  és  cholecysta-Rtg.  vizsgálatát

ajánlotta a tisztázás céljából. 

Az 1924/25. évi kórisme: Polyarthritis chronica post dysenteriam. Az érdekesség és a

kérdőjeles diagnózis kedvéért idézzük a teljes leírt anamnézist. 

„Kb. 11/2 hó előtt  megfázott,  lázas volt  (38,6),  köhögött,  orra megduzzadt,  pár nap

múlva láza csökkent, 1 napig láztalan volt, majd a 7-ik nap hasmenés jelentkezik, láza

újból 39 fölé emelkedett. Hasmenése erősen fájdalmas volt, tenesmusokkal, később csak

véres  és  nyákos  ürüléke  volt.  Egy  hét  múlva  javult  állapota  tanninos  beöntésre,

tannalbinra. Kb. 1 hó előtt a jobb térde lassan fájni kezdett, erősen megduzzadt, kissé

piros lett. Kb. 2 hét után jobb kéz I. metacarpophalangeális ízülete, pár nap múlva bal

térde  vált  fájdalmassá  és  duzzadttá.  Jobb  térde,  bár  kevésbé,  fájdalmas  jelenleg  is,

úgyszintén  jobb  kéziküzelete.  Bal  térde  fájdalmatlan.  Egy  nap  óta  a  bal  III.  borda

sternális része fájdalmas. Ízületi fájdalmai óta eleinte magas lázai voltak 39,0 °C-ig. Kb.

2 hét óta majdnem teljesen láztalan volt  egész 4 nap előttig,  amikortól  kezdve 37,6

emelkedő hőemelkedései vannak. Széke csak beöntésre van. Étvágytalan.” 

99 Forrás: Szállási Árpád: Babits betegségei a tracheotomia előtt. = Orvosi Hetilap 122 (1981) No. 36. pp. 2235–
2239. 



A kórlap szerint az észlelő orvosok: Dr. Kolta (bizonyára Kolta Ervin), Dr. Förster (Förster

Gyula, aki később a János Szanatórium főorvosa lett, és a beszélgetőfüzetekben is gyakran

találkozunk nevével), Dr. Pogány (talán Pogány Alice), valamint dr. Kálmán (valószínűleg

Kálmán Sándor), valamennyien szinte friss diplomások. Attól függetlenül e távirati stílusban

megfogalmazott  anamnézisből  kikövetkeztetett  kórismén  kissé  eltűnődhetünk.  Ugyanis

Liebermann Tódor tanár gégészeti vizsgálata szerint három nappal a felvétel után, azaz 1924.

november 21-én a jól involvált piciny mandulákból nyomásra ömlik a genny, „az ízületi bajjal

való  összefüggés  tehát  valószínűbben  tonsillogen,  mint  dysenteriás”.  Aztán  az  1923-as

kiadású Jendrassik Ernő-féle belorvostani tankönyvben az olvasható, hogy vérhasnál a magas

láz ritka,  továbbá sokízületi  gyulladás  általában a lábadozó stádiumban szokott  kifejlődni,

akkor is enyhe lefolyással.  A légutakban eltérés nem mutatkozik.  Ha még hozzávesszük a

fentiekhez,  hogy a  november  23-i  bejegyzés  szerint  a  páciens  torokfájásról  panaszkodott,

amelyre 2%-os sufosalicylsavas öblítést rendeltek, meglepődünk a szövődmény „dysenteriás”

eredetének  feltételezésén.  Akkor  már  ismert  volt  a  lakmuszos  mannitagaron  történő

tenyésztés,  valamint  az  agglutinációs  vizsgálat,  azonban  ezeket  nem  használták  fel  a

dysenteria verfikálására, sőt a törzsek elkülönítésére. 

A költőnek  korábban  is  voltak  már  bélpanaszai,  így  a  tenezmussal  járó  hasmenése

valószínűleg másodlagos volt.  A szívhangok még tiszták, de a pulzus általában 100 fölötti

nyugalmi állapotban is. Amilyen biztosak a diagnózisban, olyan tétovák a terápiában. Mivel a

hasmenés  hamar  megszűnt,  az  ízületeket  kellett  kezelni.  Akut  sokízületi  gyulladásra  a

tankönyv  6–7  gramm  natrium  salicylicumot  ír  elő,  ugyanezt  kapta  költőnk  is  natrium

bicarbinicummal  kombinálva,  hogy  gyomorpanaszt  ne  okozzon,  ugyanis  akkor  még

ismeretlen volt a bélben oldódó drazsé.

Engel Károly tanár (a könyv reumás láz fejezetének írója) pl. akut esetben nem ajánlotta

a Bier-féle strangulációs lokálkezelést, ám Babitsnál már a felvétel utáni napon alkalmazták a

jobb kézre és az azonos oldali alszáron. A Heilner-féle Sanarthrit nevő porckivonatot is kapta

1925.  január  6–23.  között,  ezt  megelőzően  Sajacon  injekciókat.  A  Bier-kezelés  mellett

hőlégfürdő, fényfürdő, iszap, farádozás próbálta javítani a költő állapotát. A Liebermann tanár

ajánlotta tonsillektómia azonban nem történt meg, s talán ezért recidivált később a reumás láz,

most már komoly kardiális szövődménnyel. Divatos volt még az ízületekre a Strümpell által

ajánlott atophan, amit szintén kipróbáltak. 

A jobb térdéről készített Rtg. felvételen elváltozást nem találtak, a vizelet fehérjére nega-

tív, a Westergreen-vizsgálat még nem volt használatos. Babits 1925. január 24-én tűrhető álla-

potban hagyta el a Bálint-klinikát, amelyet a ’Csövek, erek, terek’ című versében örökített meg:



„Hogy fojt a vattás levegő!

Hő gőzben hullámzik a ház,

piheg,

remeg,

lázas nagy szürke testüreg:

rengnek a falak, búg a lift”…

ahonnan kivágyik a szabadba, mert „a halott megéled ott, / míg itt az élő haldokol”. 

A költő az esztergomi Előhegyre vágyott, ahová erőt gyűjteni jött mindig.

Schill Imre ekkor a híres klinika orvosa volt,  de neve még a kórlapon sem szerepel.

Elsősorban a mellkas kiagnosztikájával foglalkozott (e tárgykörből lett magántanár is), Babits

betegsége viszont a kórlap szerint vérhas utáni szövődményes sokízületi gyulladás, így csak

később kerültek orvos–beteg kapcsolatba egymással. A mellékelt levélből nem derül ki, mikor

kezelte  a  költőt  szívizomgyulladással.  Az írás 1934. 11/2 keltezésű,  tehát  abból  az évből,

amikor már nyilvánvaló, hogy a légzésével valami baj van, de a daganat lehetősége még fel

sem merült. A levél bizonyára Förster Gyulának szól:

„Igen tisztelt Kolléga Úr!

Babits Mihály szerkesztő urat myocarditisével sokáig észleltem. Ez eleinte Wenkebach-

periódusokat  mutató  vezetési  zavarban  nyilvánult  meg,  később  már  klinice  nem

észlelhetők  az  átvezetési  idő  meghosszabbodásában.  Mivelhogy  ezen  idő  teljesen

normálissá válását  még nem volt  alkalmam észlelni,  mozgás  tekintetében igen nagy

óvatosságot  ajánlok.  Amennyiben  időnként  klinice  kimutatható  zavar  mutatkoznék,

fekvést  és  a  nála  már  bevezetett  digitális  kezelés  újból  való  elkezdését  ajánlom,

megjegyezve,  hogy a digitalis  mellé  strychnint  is kapott.  Különben nephrolithiasisos

görcsrohamai  vannak  időnkint,  melyek  csak  morphium-  vagy  hasonló  készítmény

adására szűnnek.

Kiváló tisztelettel kész híve:

Dr. Schill”.



Íme  hát  a  beszélgetőfüzetekben  rögzített  borzalmak  előtt:  epehólyag-gyulladás,  állandó

emésztési  panaszok,  reumás  láz  előbb  sokízületi  gyulladással,  majd  szívizomgyulladással

szövődve,  kínzó  vesekőrohamok  és  a  Balázsolás  félelmes  előzményei,  a  többit  a

beszélgetőfüzetekből tudjuk. Kár, hogy az orvosok nevét olykor hibásan írták. A zsidókórház

egykori  gégésze  pl.  nem  Polacsek,  hanem  Pollatschek  Elemér,  ismert  név,  laringológiai

szakkönyvet is írt. Az esztergomi volt belgyógyász főorvos neve sem Rainer, hanem Rajner

János.  Ez  persze  a  teljesítményéhez  képest  csak  kákán  csomó.  Babits  aztán  igazán

megszenvedte  hatalmas  életművét.  A  Jónás  könyvéhez  képest  is  meglepetés  a

beszélgetőfüzetek. Nem tudjuk érte eléggé csodálni, tisztelni és szeretni.

Jónás könyve. Részlet az OszK-ban őrzött kéziratból



Babits Mihály betegségei100

Márai  Sándor  írta  Babits  nekrológjában:  „Babits  betegségének  története  a  szellemtörténet

egyik  legnagyobb  példája  maradt”.  Ma sem jellemezhető  tömörebben  a költő  mérhetetlen

kínjainak epikrízise. A bajsorozat, amely a húszas évek elején heveny epehólyag-gyulladással

kezdődött,  aztán  szűnni  nem  akaró  emésztési  zavarokkal,  majd  egy  tisztázatlan  eredetű

sokízületi  gyulladással,  a  húszas  évek végén valószínűleg  tonsillogén  szívszövődménnyel,

közben  kínzó  vesekő  okozta  rohamokkal  folytatódott,  végül  a  legborzalmasabb,  a  légutat

elzáró rosszindulatú daganathoz vezetett. A szakszerű tracheotómia, a korszerű sugárkezelés,

a gyomorsipolyon keresztüli táplálás, a féltően gondos ápolás még három és fél gyötrelmes

esztendőt adott a költőnek, hogy kiszenvedje a legdrágább gyöngyfűzést, befejezze a ’Jónás

könyvé’-t,  megadassék  neki  a  bibliai  Jónás  és  Jób  sorsa,  amelyről  ’Beszélgetőfüzetei’

szaggatott sorokban oly hangtalanul tanúskodnak.101

Fényképei és a visszaemlékezések alapján elképzelt státusfelvétel szerint az aszténiás és

neurotikus  Babits  alkatilag  predisponált  volt  az  emésztőrendszeri  bántalmakra,  amelyek

először  1922-ben szögezték ágyhoz az akkor már  országos hírű,  korábbi békeversei  miatt

pedig „hírhedt” költőzsenit.

Kaposy Ferenc belgyógyász 1923. január 18-án keltezett leletrögzítése szerint: 

„Babits  Mihály  úr  kb.  1  év  előtt  heves  fájdalmakkal,  magas  lázakkal  járó

cholecystitisen  esett  keresztül,  amely  után  az  epehólyag  duzzanata  és

érzékenysége majd hosszabb ideig fennállott. Négy nap óta újból fájdalmak léptek

fel az epehólyag- és gyomortájon. Gyomrára különben is igen sokat panaszkodik.

– Kívánatos volna az epehólyag Röntgen-felvétele, cholelithiasis szempontjából, s

a gyomor Röntgen-vizsgálata. Epehólyagtáj jó felvétele.” 

Nem  valószínű,  hogy  a  kért  diagnosztikus  vizsgálat  megtörtént,  különben  amikor  1924.

november 18-án felvették a Bálint Rezső vezette I. sz. Belklinikára, az eredmény a kórlapra

mindenképp rákerült volna.

100 Forrás: Szállási Árpád: Babits betegségei. = Orvosi Hetilap 124 (1983) No. 48. pp. 2940–2942.; Lásd még:
Szállási  Árpád: Babits betegségei.  = Limes.  Tudományos  Szemle 3 (1990) No. 1. pp. 5–9. Jelen szöveg az
Orvosi Hetilapban megjelent cikk szövege, az illusztrációk a Limesből valók. (– a szerk. megj.) 
101 Babits Mihály beszélgetőfüzetei. 1–2. köt. Bev. és a jegyzeteket írta: Belia György. Bp., 1980. Szépirodalmi.
689, 479 p.



Kaposy Ferenc doktor beutalója

Kaposy dr.  sárgaságról nem tesz említés,  így a zárókő utólag is  kizárható.  Roham esetén

akkor még szokásos volt a morfin adása, a mellékelt  felvételen is bódulat fátyolozza be a

költő tekintetét. A karlsbadi ivókúra és a diéta ellen utólag sem emelhető kifogás, nem volt

szerencsés  viszont  (cholecystitisre)  a  nátrium  salicylicum  adása,  mert  többet  ártott  a

gyomornyálkahártyának,  mint  használt  az  epehólyag-gyulladásra.  A  költő  ekkor  még

harmincöt éves, ez testi regenerációs képességének első nagy próbája, a csupaszellem ember

fizikai  krízise.  Az  átmeneti  javulás  nem  sokáig  tartott.  1924.  november  18-án  a  Bálint-

klinikára került, ahol 1925. január 24-ig feküdt. Kezelői: Kolta Ervin, Förster Gyula, Pogány

Alice  és  Kálmán  Sándor  doktorok.  A  kórlap  szerinti  kibocsátó  diagnózis:  Polyarthritis

chronica post dysenteriam.

Ezen  kissé  elcsodálkozhatunk,  hiszen  Liebermann  Tódor  gégész  tanár  konziliáris

vizsgálata szerint 1924. november 21-én (tehát felvétele után három nappal) a jól involvált

mandulákból nyomásra ömlik a genny, „az ízületi bajjal való összefüggés tehát valószínűbben

tonsillogen,  mint  dysenterias”.  Továbbá  az  1923-as  kiadású  Jendrassik-féle  belorvostani

könyv  szerint  vérhasnál  „sokízületi  gyulladás  általában  a  lábadozó  stádiumban  szokott

kifejlődni, akkor is enyhe lefolyással”. Márpedig Babitsnak komoly ízületi fájdalmai voltak

magas lázzal és helyenkénti duzzanattal. 



Az I. sz. Belklinika 1924–25-ös zárójelentése

A november 23-i bejegyzés szerint az egyébként türelmes páciens torokfájásról panaszkodott,

amelyre 2%-os sulfosalicylsavas öblítést rendeltek. Az ízületeire Heilner-féle Sanathrit nevű

porckivonatot, és napi 6 gramm nátrium salicylicumot, nátrium bicarbonicummal kombinálva,

hogy komoly gyomorpanaszokat ne okozzon.

Post  hoc  ergo  propter  hoc;  nem  értjük  a  különben  kiváló  klinikusok  makacs

ragaszkodását  a  disentériás  aetiológiához.  Miként  azt  sem,  hogy  noha  Engel  Károly,  a

Jendrassik-könyv reumás láz fejezetének leírója, heveny ízületi gyulladás esetén nem ajánlotta

a Bier-féle strangulációs lokálkezelést,  Babitsnál már a felvétel  utáni napon alkalmazták a

jobb kézre és az azonos oldali alszáron. Liebermann tanár ajánlotta a tonsillec elvégzését, de

(sajnos) ez sem történt meg. Nem csodálható, hogy a reumás láz rövidesen recidivált, komoly

kardiális szövődménnyel.



A kor kiváló kardiológusa, Schill Imre később azt írta Förster Gyulának: 

„Babits  Mihály  szerkesztő  urat  myocarditisével  sokáig  észleltem.  Ez  eleinte

Wenkebach-periódusokat mutató vezetési zavarban nyilvánult  meg, később már

klinice nem észlelhetők az átvezetési idő meghosszabbodásában. Mivelhogy ezen

idő  teljesen  normálissá  válását  még  nem  volt  alkalmam  észlelni,  mozgás

tekintetében  igen  nagy  óvatosságot  ajánlok.  Amennyiben  időnként  klinice

kimutatható zavar mutatkoznék, fekvést és a nála már bevezetett digitális kezelés

újból való elkezdését ajánlom, megjegyezve, hogy a digitalis mellé strychnint is

kapott.  Különben nephrolithiasisos görcsrohamai vannak időnkint,  melyek csak

morphium-  vagy  hasonló  készítmény  adására  szűnnek.  Kiváló  tisztelettel  kész

híve: Dr. Schill.” 

A felső légút rákos daganatának szövettani metszete



Figyeljük a dátumot: 1934. november 2. A kitűnő diagnoszta még semmi utalást nem tesz a

stridoros légzésre. S mi történik a következő hónapban! A rádió irodalmi osztályának vezetője

előadásra kérte fel a költőt, és a stúdió falai  között már a laikusoknak is feltűnik különös

küszködése a levegőért,  amely lámpalázzal  nem magyarázható.  1935. január 2-án ismét  a

stúdió vendége, ekkor már valósággal zihálja Iliászról a mondanivalóját. Fáradtság, nikotinos

hörghurut,  bent  fullasztó,  kint  hasító  levegő  –  vélte  féltő  felesége,  Török  Sophie.  Ám a

fulladás néhány napos pihenő után sem szűnt meg, így az ok tisztázása végett január 10-én

elmentek  Schill  tanárhoz  a  János-szanatóriumba,  aki  a  tőle  megszokott  alapossággal

megvizsgálta, s a légzés jellege, valamint az eosinophilia alapján asztmának minősítette.

Schill Imre a legjobb tudása és lelkiismerete szerint járt el, noha a meglepetési faktornak

a legjobb diagnoszta is ki van téve. Zavarta az összképet, hogy kiújultak vesebántalmai, ezek

kezelésére  április  18.  és  május  14.  között  a  Révész-szanatóriumban  feküdt.  1935  nyarát

részben  pihenés,  részben  levegőváltozás  miatt  az  esztergomi  nyaralójukban  töltötte,  a

levegődeficit azonban változatlan maradt. Szeptember 19-én ismét felkeresték Schill Imrét,

aki  ekkor  már  sejtette  a  baj  okát,  ezért  a  zsidókórházba,  gégészeti  konzíliumra  küldte.

Pollatschek  Elemér  vizsgálta  meg,  aki  kitűnő  laringológus  hírében  állt  –  a  felső  légutak

diagnosztikája  és  gyógytana  tárgyköréből  szerzett  magántanári  képesítést  –,  a  gégetükör

azonban semmi különöset nem mutatott,  így maradt Schill tanár diagnózisa, amely a költő

mellett őt nyugtatta meg a legkevésbé. 1936. május 27. és június 2. között Babits a János-

szanatóriumban feküdt, feje fölött a diagnosztikai bizonytalanság Damoklész kardja. Schill

sürgetésére  1937  tavaszán  a  zsidókórházban  ismét  tüzetes  gégészeti  vizsgálatot  végeztek,

megnézte  a  kor legkiválóbb sebésze,  Winternitz  Arnold,  az ő javaslatára  Lénárt  Zoltán,  s

április  közepén már  egyértelműen  nyilvánvaló  volt,  hogy a nehéz  légzést  gégeszűkület,  a

gégeszűkületet daganat okozza. 

A kórkép riasztó, a biztos fulladástól csak palliatív műtéttel  lehet megszabadítani.  A

daganat hírére a legjobb irodalmárok torkát az aggodalom szorongatta: mi lesz velük Babits

nélkül?! Lénárt és Winternitz műtétet javasló véleményéhez csatlakozott Förster Gyula, Schill

Imre, Laub László, végül, de nem utolsósorban a belgyógyászok Babitsa: Korányi Sándor. Az

orvosok részéről kételynek többé nem volt helye, hangsúlyozták, hogy az idő ezúttal ellenükre

dolgozik. 1937 nyarát a nagybeteg költő zugligeti meditációban töltötte, ekkor született egyik

legcsodálatosabb verse, a ’Balázsolás’. Felkészült, hogy miként Szent Balázsét, az ő torkát is

késsel fogják „nyiszálni”, de arra is, „hogy nem is olyan nagy dolog a halál”. Megnyugodott,

most már csak megfelelő operatőrt kellett keresni. A dunántúli születésű Klopstock Róbert, a

híres  mellkassebész,  Sauerbruch tanítványa,  Rudolf  Nissen  professzort  ajánlotta,  a  berlini



mester egykori jobbkezét, akit – Sárközi György szavaival – „a barátok Konstantinápolyból

hívták  az  operációs  asztalhoz”.  Nissen  személyében  a  legjobb  hazai  szakorvosok  is

megbíztak, tudták, mit és hogyan tud – ő elvállalta és tudta, mire vállalkozik. Következett a

műtét  előkészítése  és  kivitelezése.  A  zsidókórházban  megröntgenezték,  a  János-

szanatóriumban  EKG-vizsgálatot  végeztek,  1938.  február  8-án  a  reggeli  konzílium tagjai:

Nissen, Winternitz, Schill és Laub. A nem könnyű operáció február 10-én délelőtt 9 órakor

kezdődött a Park-szanatóriumban, helyi érzéstelenítéssel kb. másfél óráig tartott.

Nissen bravúros beavatkozással eltávolította a trachea felső részére tapadó térszűkítő

képletet,  és  a  szegycsont  felső  peremének  magasságában  kanül  behelyezésére  alkalmas

ablakot  képezett  a  légcső  frontális  porcfalán.  A  nagy  sebész  a  nagy  költőnek  rajzban

magyarázta  meg  a  műtét  milyenségét,  az  ábra  Babits  beszélgetőfüzetei  első  kötetében

található. A költő kanülön át levegőhöz jutott, tisztelői is fellélegeztek. Április 7-én hagyta el

a  Park-szanatóriumot,  közben  Nissen  javaslatára  március  8-án  elkezdték  a

röntgenbesugárzást. A dozírozás rekonstrukciója, a szövettani lelet másolatának megszerzése,

a  daganat  hisztológiai  tisztázása,  a  kiindulás  valószínűsítése  döntően  Gyenes  György

onkológus professzor érdeme, aki ’Adatok Babits Mihály betegségéhez’  címmel szakszerűen

írta meg kutatásainak eredményét.102 

Nissen  a  besugárzást  eredetileg  a  stockholmi  Karolinska  Intézetben,  vagy  a  párizsi

Curie  alapítvány  laboratóriumában  akarta  végeztetni.  Basch  Lóránt,  a  kórtörténet  leírója

szerint,  ekkor  Bársony  Tivadar  az  általa  készített  „trachea  átvilágítás  és  felvétel”  (Pesti

Izraelita Hitközség Kórházainak Központi Röntgenintézete) kíséretében – konzílium céljából

–  szövettani  metszeteket  is  küldött  a  svéd  fővárosba,  ahol  nem  kisebb  szaktekintélyek

tekintették  meg,  mint  Elis  Berven és Forssel  professzor.  A daganat  sugárérzékenységének

megítélésében tévedtek, de ez a szomorú tényeken mit sem változtatott. Tény viszont, hogy

megmaradtak a szövettani metszetek, aminek jelentőségét nem kell külön hangsúlyoznunk. A

kórtörténet  (német  változatban),  valamint  az  említett  trachea-felvétel  még  1938-ban

visszakerült  a  szakadék  szélén  álló  Magyarországra,  de  Bervennek  Basch  Lóránthoz  írt

kísérőlevele nem tesz említést a szövettani metszetekről.

A  hisztológiai  lelet  hiánya  késztette  Gyenes  professzort,  hogy  1980-ban  levéllel

forduljon  Elis  Berven  utódjához,  J.  Einhorn  igazgatóhoz.  A  levélváltás  alig  remélt

meglepetést  szerzett.  Előkerültek  a  szövettani  metszetek,  amelyekről  Einhorn  professzor

docense,  C.  Silferwärd  készséggel  készíttetett  mikrofelvételeket  és  azt  szakvéleményével

102 Gyenes  György:  Adatok  Babits  Mihály  betegségéhez.  In:  Mint  különös  hírmondó.  Tanulmányok,
dokumentumok  Babits  Mihály  születésének  100.  évfordulójára.  Szerk.:  Kelevéz  Ágnes.  Bp.,  1983.  PIM  –
Népművelési Propaganda Iroda Kiadó. pp. 293–298.



együtt  elküldte magyar  kollégájának. A svédek példás rendszeretetének és Gyenes György

professzor  nyomra  vezető  ügybuzgalmának  köszönhetően  birtokában  vagyunk  a  kórkép

„hiányzó láncszemének”.

Visszatérve a palliatív sugárkezelésre, Nissen professzor még rádiumtubusokat is akart

küldeni,  bár  a  budapesti  Röntgen  és  Rádiumintézet  ekkor  már  rendelkezett  a  megfelelő

felszereléssel.  Czunft  Vilmos  igazgató  és  Révész  Vidor  főorvos  a  költőt  a  kor

követelményeinek megfelelően előbb röntgen-, majd rádiumkezelésben részesítette. Ez, noha

a daganat nem bizonyult sugárérzékenynek, a gyors progressziót, az esetleges áttéteket mégis

hátráltatta.  Sajnos,  1940  őszén  a  daganat  a  nyelőcsőt  annyira  komprimálta,  hogy  a

kontrasztanyag  alig  mutatott  lument,  így  gyomorsipoly  képzése  vált  szükségessé  a  pépes

táplálás céljából. Haláláig ezen át táplálták a ’Jónás könyve’ költőjét.

A szakszerű sugárkezelés után még volt ereje lemenni Itáliába, hogy átvegye a Dante-

fordításért járó San Remo-díjat, de – mint Bíró Imre dr. tanulmányából kitűnik – az út nagyon

megviselte.  1941  tavaszán  többször  feküdt  az  esztergomi  városi  kórházban,  ahol  állandó

orvosi segítségre szorult.

*

A  nagy  költő  viszonylag  rövid  életének  utolsó  tavaszán,  1941.  április  10-én  gépkocsin

érkezett az általa annyira szeretett „szent és gyámoltalan városba”. Baljós jelentőségű, hogy

pont  e  napon  indultak  el  a  magyar  csapatok  Jugoszlávia  ellen,  s  ezzel  elkezdődtek  a

fővárosban az egyre gyakoribb légiriadók, bombázások. Másrészt az esztergomi Előhegyen

lévő nyári  lakhely viszonylagos alkotói nyugalmat jelentett  a gyakori látogatásoknak kitett

„különös hírmondónak”. Akkor már három éve túl volt az életmentő gégeműtéten, kétszer is

elvesztette  hangját  és  csak a  beszélgetőfüzetei,  a  papírcsíkokra  írott  közlései  révén tartott

kapcsolatot  a környezetével.  Fél esztendeje pedig gyomorszondán át  táplálkozott,  így még

inkább vágyott a nyugalomra, a magányra, amelyet a nyüzsgő főváros nem biztosíthatott neki.

Noha több nyáron gyengélkedett  az árnyas kerti  verandán, addig nem alakult  ki szélesebb

körű kapcsolat az esztergomi orvosokkal.

Az 1941. április 10-től augusztus 3-ig tartó hónapokban ezt sajnos bőven „pótolhatta”,

bár  a  helyi  Vaszary  Kolos  Kórháznak  csak  két  alkalommal  volt  rövid  ideig  lakója.

Szerencsére  mindkét  „Fejlap”  megmaradt.  A  feleség,  Török  Sophie  eddig  ki  nem  adott

kézírásos naplójából tudjuk, hogy április 10-én Babits a városba érkezve olyan rosszul lett,

hogy egyenesen a kórházba kellett szállítani. Egyetlen ismerős doktora a gégész Kiss Ernő



volt, aki két évvel korábban, direkt a költőre való tekintettel bejárt a Rókusba, hogy Laub

László főorvostól a minél kíméletesebb kanülcserét elsajátíthassa.  E műveletre most is sor

került.  A  gépkocsirázás  okozta  vesegörcseire  Domopon  injekciót  kapott.  Mivel  külön

urológusa a kórháznak akkor még nem volt, a katéterezést és altatást mindig a leghamarabb

elérhető orvos végezte. Az apácanővérek férfiak esetében erre nem vállalkoztak. Örök rejtély

marad, hogy a mindvégig vesekő kórismével kezelt költőt a fővárosban soha nem mutatták

meg  az  akkori  Európa  egyik  legjobb  vesesebészének,  Illyés  Géza  professzornak.  Az

esztergomi  háromnapos  ápolás  után  az  illusztris  beteget  „Observatio”  diagnózissal  az

otthonába engedték. A városban lévő gyakorló orvosok közül a kapcsolatot először Berényi

Zsigmond  tisztiorvossal  vették  fel,  aki  hivatalnoki  teendői  mellett  „hivatalos”  gyógyító

feladatot  is  ellátott,  csak nem a Simor  Szanatóriumban,  ahogy arra  Belia  György tévesen

utal.103

Az  esztergomi  gyógyintézet  akkor  „Sz.  kir.  város  egyesített  Kolos  és  Simor

Közkórháza”  néven  szerepelt,  orvosi  ellátását  saját  alkalmazottai  biztosították.  Berényi

főorvos pedig nem szerepel a korabeli névjegyzék szerint az egyesített kórház keretében. Igaz

viszont, amit Babits jegyzett le róla: „Ez a Berényi itt  zsidó származása dacára vármegyei

tiszti  főorvos, és annyira  szeretik,  hogy megtartották”.104 Az 1942-es címtár szerint még a

„kivételezettek” között szerepelt, de sajnos a vészkorszakot nem élte túl.

Kegyetlen sorsa kétszer ítélte teljes némaságra: 1938. február 10-től március közepéig,

majd 1940. október 12-től december 16-ig. Főleg ezekből az időkből valók a papírcsíkokra

jegyzett ’Beszélgetőfüzetei’, amelyeket Belia György két vaskos kötetbe osztott, és 1980-ban

jelent  meg.105 Az  1938-as  évi  kötet  közel  hétszáz  oldalnyi,  az  1940/41-es  (mivel  az

ujjhegyével elzárt kanül segítségével való suttogás is fárasztotta) több mint 400 oldalt tesz ki,

kolumna  szélességű  szedéssel.  Aki  olvassa,  a  halhatatlan  szellem  és  a  halandó  test

párharcának páratlan irodalmi dokumentumát csodálja.

A költőnek ekkor nem a nyelési,  hanem a vizelési  nehézségek jelentették a legfőbb

gondot. Schill tanár javaslatára morfium helyett az atropinmentes Domopon injekciót kapta.

Kisebb fájdalom esetén megtette a Steralgin injekció is, mindezek beadására a feleséget már

kiképezték.  Az amidazophen tartalmú Ditonal  kúp szintén kéznél volt,  a beteg költő saját

magának helyezte  fel.  Hazaszállítása után másnap felhívták Berényi  doktort,  aki sikeresen

103 Babits Mihály beszélgetőfüzetei. 2. köt. Bev. és a jegyzeteket írta: Belia György. Bp, 1980. Szépirodalmi. p.
288.
104 Uo. p. 229.
105 Babits Mihály beszélgetőfüzetei. 1–2. köt. Bev. és a jegyzeteket írta: Belia György. Bp, 1980. Szépirodalmi.
689, 479 p.



megkatéterezte,  majd  morfinmentes  fájdalomcsillapítókkal  látta  el.  Schill  tanár  minden

valószínűség  szerint  erről  már  értesítette.  Az eredmény nem maradt  el,  elég  volt  a  költő

szövegét telefonba olvasni: „semmi komoly fájás nincs, csak az ami akkor is volt, mielőtt a

délutáni jött. Ez a fájás talán az inger mostani formája. Az én érzésem, hogy felesleges volna

feljönni,  csak  megnyugtatásul  hívjuk  fel”.  Az  volt  a  költő  kívánsága,  mielőtt

fájdalomcsillapító  injekciót  kapna,  beszéljék  meg  telefonon  Berényi  doktorral.  Az

atropinmentes  morfium, a steralgin,  codein és egyéb alkaloidák nemcsak hólyagürítési,  de

székelési nehézségeket is okoztak, ezt először ricinusolaj adagolásával próbálták megelőzni,

sikertelenség esetén beöntések váltak szükségessé. A katéterezéshez hasonlóan idegenkedett

tőle. Ezt a kórházból feljáró Misi ápoló, azaz Tingyela Mihály végezte a legtöbbször. Majd

április  29-én  belázasodott.  Ekkor  újra  kereste  a  telefonkapcsolatot  Schill  tanárral,  aki

különben mind az esztergomi utat, mind a morfiumkészítmények adátás egyaránt ellenezte.

Hasonló véleményen volt Förster Gyula, a János Szanatórium belgyógyásza, Schill barátja és

állandó  kardiológiai  konzultánsa.  A  költő  a  lázra  Ultraseptylt  szedett,  ami  akkor  nagyon

újszerű terápia volt. A hatás nem maradt el, másnap már a hőmérséklet normalizálódott. Nincs

jelezve, mennyit  szedett és milyen formában! Utána spontán tudott a kacsába vizelni, még

humorizálni is támadt kedve, amikor e két sort papírra vetette: „Léda a hattyúval / Mari a

kacsával…” Mari volt az egyik házi ápolója. Berényin kívül főleg Kiss Ernő járt fel hozzájuk,

aki gégekanül-csere mellett jégkockákkal is ellátta a beteget, de szükség esetén a katétert is

ügyesen felhelyezte.  Kézügyességét még e sorok írója is tapasztalta,  amikor a manduláitól

megszabadította.

Kanülcsere,  vesekőroham  miatti  morfininjekciók,  katéterezés,  megannyi  válogatott

gyötrelem. „Már csak a szeme élt” – emlékezik vissza két esztergomi ápolója: Gabi nővér és

Misi beteghordozó, akinek nevével Babits beszélgetőfüzeteiben gyakran találkozunk.

A  költő-szerkesztőt  nemcsak  testi  bajok  gyötörték,  tartott  a  fővárosiak

„szemrehányásától”, ezért kérte feleségét, ne hívja fel Schillt „mert erőszakoskodni fog, hogy

azonnal  menjünk  vissza  Pestre,  a  Jánosba,  a  vizsgálatokat  megcsinálni.  Ő  biztosan

szökevénynek  tekint”.106 Természetesen  nem  nehezteltek  rá,  csak  féltették.  A  János

Szanatórium Budán,  a  Városmajor  utcában volt,  a  belgyógyászatot  Förster  Gyula  vezette.

Kitűnő felszereltségükre jellemző volt, hogy az EKG-vizsgálatot még a nagyműtét előtt is ott

végezték. Amióta Babitsék a pesti Reviczky utcából átköltöztek Budára, az Attila utcába, már

csak a könnyebb megközelíthetőség kedvéért is főleg a jobb parti szanatóriumokat (János,

Siesta, Révész, Svábhegyi) vették igénybe.

106 Babits Mihály beszélgetőfüzetei. 2. köt. p. 314.



Visszatérve  Esztergomba,  május  első  hetében  felvetődött,  hogy  Berényi  mellett  fel

kellene venni a kapcsolatot a helyi  kórház belgyógyászával,  Rajner János főorvossal is. A

költő  ezt  így  indokolta:  „De  ha  valamikor  pár  napra  le  kell  menni  a  kórházba  ami

előfordulhat, nyilván Rainer (sic!) fog kezelni, s örülni fogok, hogy B-n kívül más is lát”. 107

Közben a katéterezés okozta hólyaghurutra Cystural tablettát szedett, amely vörösre festette a

vizeletet.  Fájdalomcsillapításra  kipróbálták  a  Karil  és  Novalgin  tablettákat,  mérsékelt

eredménnyel.  A  vizelési  inger  csökkentésére  a  Steralgin  injekció  bizonyult  jónak,  de  a

szájszárazság miatt állandó szomjúság gyötörte, a folyadék viszont újra feltöltötte a hólyagot.

Éjjelre  rendszerint  Domopont  kapott,  a  hatásával  elégedett  volt.  Május  9-én,  tisztázatlan

okokból a költő nagyon kifakadt Berényi főorvos ellen: „Van más orvos is ezen a vén hülyén

kívül, ő rontott el, semmihez sem ért”. Majd megenyhülve így folytatta: „igazságtalan vagyok

a sok fájdalom között, de nem akarok annyira igazságos se lenni, hogy föláldozzam magam a

Berényi iránti udvariasságnak… Nem azért akarok kórházba menni, mintha Berényivel nem

volnék megelégedve, hanem mert közel van a teljes felszerelésű kórház”. Kétségtelen a Kolos

az Előhegy lábánál, közvetlenül a levezető út mellett fekszik, minőségét már kipróbálta. Azt

sem tartjuk valószínűnek, hogy Berényi főorvos megpróbálta volna erről lebeszélni. Mindez a

beteg rendkívül érzékeny lelkiállapotával magyarázható. Rajner főorvos fel akart érte menni,

de azt is fölöslegesnek tartották:

„A  kórházban  úgyis  megvizsgál.  S  nem  eshetne  rosszul  Berényinek?  Ha  a

kórházban vizsgál, az hivatalos kórházi ügy: ez meg esetleg nem hathat Berényire

úgy, hogy bizalmatlanság vele szemben? Nem kellene-e szólni esetleg Berényinek

s megmondani, hogy holnap lemegyek a kórházba: s Rainer följön értem?”

Tehát a Berényi elleni kifakadás szerencsére csak papíron maradt. Az viszont naivság volt,

mintha „majd Rainer csak megadja a diagnosist a kórházi vizsgálat alapján, s aztán Berényi

kezel tovább” – ahogy a költő elképzelte. Rajner főorvos szívesen látogatta és kezelte betegeit

háznál, másrészt akkor még mások voltak az írott és íratlan szabályok. Majd így folytatódik:

„Nincs semmi baj ha Berényi értesül lépéseimről. Berényi nem kezelhet a kórházban, és ezt

nem is igényli”. Ami a kinti ténykedését illeti: „Berényi különben ezt úgyis megteszi, akkor is

ha  rosszban  van  Rainerrel,  mert  ez  orvosi  szokás  és  kötelesség”.  Ez  így  van  elsősorban

elsősegélynyújtásnál,  sürgősségi  ellátásoknál,  de  tartós  kezelésnél  már  aligha.  Ott  már  az

orvosi rátartiság szintén szerepet játszik.

107 Uo. p. 319.



Az aggódó látogatóktól a költő Esztergomban sem tudott elrejtőzni. Május 18-án Schill

tanár  lejött  Esztergomba,  de  konzultálni  már  csak  Berényi  főorvossal  tudott,  aki  a

továbbiakban nem volt a kezelőorvosa. Másnap, azaz május 19-én Babits befeküdt az általa

kezelésre alkalmasnak tartott  helyi  gyógyintézetbe.  Szavai szerint:  „ez nagyon kellemes és

modernül felszerelt kórház. A szoba éppoly szép, kedves és kényelmes volt, mint akármelyik

szanatórium. Vaszary Kolos alapította”.108

Széklete csak beöntéssel volt. Meditálása a következő:

„Mért kerülendők a morfium és rokonai? Azóta rájöttem, hogy a vizeletre tényleg

csak az atropinos készítmény van rossz hatással, a domopon pl. nem.” 

Lényegében Schill tanár véleményét tükrözi, a saját tapasztalatai alapján. Ez alkalommal is az

esztergomi sebészetre került, mert ott volt hely. Egyben a kórházigazgató Eggenhofer Béla

sebész  főorvos  betege  lett.  Az  1951.  június  3-i  dátumú  fejlapon,  osztályvezető  főorvos

helyettesi  minőségben  a  „Penkoff”  név  olvasható,  azé  a  Penkov  Iváné,  aki  sebészi

pályafutását Esztergomban kezdte, majd veszprémi főorvosként fejezte be. A költő a leromlott

állapota miatt roborálásra szorult, vitaminokat kapott, a beszélgetőfüzet szerint „a Vitapricot

Szent-Györgyi Albert nevével hirdetik”.109 A Nobel-díjas tudóssal Török Sophie személyesen

is  megismerkedett,  róla  elragadtatással  beszélt.  Neuralgiás  jellegűnek  tartott  panaszokra  a

beteg enterosolvens nátrium-szalicilát tablettákat kapott.

E  kúrával  kapcsolatban  felmerült  egy  orvos  neve,  akinek  kilétét  részben  sikerült

tisztázni. Antalóczy doktorról van szó, 1941 májusában. A keresztnév sehol nincs kiírva, de

Belia  jegyzékében  Zoltán  szerepel.  A  kiváló  kardiológus  nem lehetett,  ő  ezt  levélben  is

megerősítette.  Már  csak  azért  sem,  mert  Babits  halála  évében  kezdte  az  egyetemi

tanulmányait.  Az  esztergomi  Vaszary  Kolos  Kórház  orvosgyakornokok  törzskönyvében

olvasható egy Antalóczy Sándor, aki 1915-ben született és 1941-ben végzett.  Tehát Babits

Mihályt  „cselédkönyvesként”  kezelte,  erre  történik  is  utalás.  Az  1942-es  kamarai

névjegyzékben  (sem a  későbbiekben)  már  nem található.  Valószínűleg  őt  is  a  háborúban

eltűntek listáján kellene keresnünk, ha volna ilyen megbízható kimutatás.

A második kórházi tartózkodás után, ahogy azt várni lehetett, Berényi doktor látogatásai

elmaradtak,  Rajner főorvos lépett  a helyébe.  Ez megint  csak érthető,  jobb, ha egy kézben

108 Uo. p. 352.
109 Uo. p. 370.



összpontosul a kezelés, ami nem zárja ki a szakorvosi konzultációkat. Török Sophie szerint a

beszélgetőfüzetekben lévő Babits-szöveget Centula nővér olvasta Rajner főorvos telefonjába:

„Kedves  Főorvos  úr,  nagyon  rosszul  vagyok.  Tegnapelőtt  este  óta  nem  volt

vizeletem,  irtózatosan  feszít,  mit  lehetne  csinálni,  hogy megkönnyebbüljek?  A

katéter, attól félek, megint nem sikerülne, mint ahogy a kórházban sem sikerült.

Próbáljak talán venni azokból a belladonnás kúpokból, amiket Antalóczy doktor

úr hozott akkor? S mikor és hol hívhatnám föl leghamarabb a főorvos urat, hogy

beszámoljak  az  eredményről?  A  másik  kérdésem:  nagyon  szomjas  vagyok,

ihatom? Nem teszi  a  feszültséget  még nagyobbá,  még kínosabbá?  Attól  félek,

hogy a tegnap a vesekő elzárta a kivezető utat, lehet ezen segíteni?”.110

A  ’Beszélgetőfüzetek’ említ  egy  névtelen  esztergomi  papköltőt,  aki  Mécs  László  levelét

„csempészte be” a kórházba. A reverendás poéta Városi István volt, aki hosszú ideig látta el a

Kolos-kórház lelki gondozását.

Babits pszichésen is szenvedett, feszülést érzett továbbra is, pedig a vizelete észrevétlen

elfolyt. Rajner főorvos állandó katétert akart felhelyezni, de a költő ezt ellenezte. A tapasztalt

belgyógyásznak nem volt szerencséje ezzel a manuális művelettel.  Nem jött létre a Schill-

Rajner konzílium sem. A költő a fájdalomcsillapítók mámorában is elég tisztán ítélte meg

alhasi  fájdalmainak  összetett  eredetét.  Okai:  a  már  korábban  kimutatott  vesekövek

kisugárzása,  a  katéterezések  okozta  hólyagbántalom,  a  gyomorsipoly,  amelyből  a  szonda

gyakran  kicsúszik,  a  körötte  való  kisebesedés,  a  vizelet-  és  székrekedés,  a  merev

kényszerfekvés. Egyedül a csontáttétekre nem gondolhatott. A Rajner főorvos által feltüntetett

lumbágó csak „fedődiagnózis”,  ezzel  többé-kevésbé mindnyájan  tisztában voltak.  A beteg

nyugodtan konstatálhatta, nála kábítószer-megszokásról nincsen szó, mert fájdalomszünetben

nem hiányzik az injekció.

A  június  3-i  fejlapon  a  feltüntetett  kórisme:  Cc.  laryngi.  Neuralgia.  A  kórházi

dokumentumról  derült  ki,  hogy a  költő  semminemű  biztosító  intézetnek  nem tagja,  ezért

javasolta Rajner főorvos Török Sophie-nak, szükség esetén béreljen inkább szobát a Simor

utcai Legényegyletben, mert „nem kerül többe a feljáró orvos, mint a szoba”, ami fordítva is

igaz. Az orvosnak viszont a megközelítés egyszerűbb. 

A panaszok változatlanok, amiről így számolt be:

110 Uo. pp. 404–405.



„...vizelési  nehézség  akkor  támadt,  amikor  az  első  két  morfiumos  injekciót

kaptam,  s  annak  tulajdonítottuk.  Akkor  nem is  kaptam több  morfiumot,  de  a

hólyag nem jött rendbe, csak nagyon lassan: ciszturált kellett szednem. A javulás

–  körülbelül  akkor  lett  teljes  –  azonban  lassan  mégis  előrehaladt,  s  mikor  a

rendszeres domopon-injekciókat kezdtem kapni, s javulás folytatódott s egészen

teljessé vált. (Úgy hogy kizártuk akkor azt a gondolatot, hogy a dolgot a morfium

okozhatta  volna,  inkább  atropinra  gondoltunk,  amely  az  első  két  oltásban

szerepelt.) A domopont tovább is szedtem, a vizelettel sokáig semmi baj nem volt:

csak a napokban állt  be újból a  nehézség,  de akkor alaposan,  hogy egyáltalán

semmi  vizelet  nem  jött,  a  hólyag  veszedelmesen  feszült,  nagy  fájdalmaim  és

görcseim voltak,  végreis  katéterhez  kellett  folyamodni,  s  azóta  csak  katéterrel

sikerült”111 – írta Schill tanár úrnak július 6-án, de ne keressünk benne logikát,

mert  ahogy  ő  maga  megállapította:  „a  beteg  embernek  megvan  a  maga

pszichológiája”.

Minden erőfeszítés ellenére júliusban az állapota rohamosan romlott.  Hozzátartozói, ápolói

szinte kimerültek. Ismét felmerült a legényegyleti szoba, de az semmit nem oldott volna meg.

Basch Lóránt és Schill  tanár egyre inkább szorgalmazták a fővárosba való visszaszállítást.

Egyetlen ember ellenezte, maga a beteg. „Én szívesebben itt maradnék Esztergomban” – írta,

de  augusztus  3-ára már  teljesen magatehetetlenné  vált  és  öntudatlan  állapotban,  mentővel

szállították régi helyére,  a budai Siesta Szanatóriumba,  ahol másnap befejezte  a hihetetlen

szenvedésekkel járó földi pályafutását.

Halálát  nyilván  a  daganattal  járó  cachexia,  fájdalmait  főleg  a  csontbeli  áttétek

okozhatták, de nem kis mértékben járultak hozzá belgyógyászati bajai is. Hogy a betegségei

alatt  hányszor  lázasodott  be,  milyen  szövődmények  gyötörhették  (pl.  a  nem éppen  steril

katéterezés következtében), kórlapok híján csak sejthetjük. Mert nem került be a szemérmes

ember beszélgetőfüzeteibe. A korántsem teljes, vázlatosan ismertetett szenvedéseit sztoikus

nyugalommal tűrte.

„Ím, a nagy lélek válasza a létre

s a művészé, hogy megérte

poklot szenvednie”.

A fenti sorokat Illyés Gyula írta Bartók zenéjéről, de ugyanúgy érvényesek Babits Mihályra.

Egy barbár kor megváltójára.

111 Uo. p. 413.



A beteg Babits utolsó hetei Esztergomban112

A  nagy  költő  viszonylag  rövid  életének  utolsó  tavaszán,  1941.  április  10-én  gépkocsin

érkezett az általa annyira szeretett „szent és gyámolatlan városba”.

Baljós jelentőségű, hogy pont e napon indultak el a magyar csapatok Jugoszlávia ellen,

s ezzel elkezdődtek a fővárosban az egyre gyakoribb légiriadók, bombázások. Másrészt az

esztergomi Előhegyen lévő nyári lakhely viszonylagos alkotói nyugalmat jelentett a gyakori

látogatásoknak kitett  „különös hírmondónak”.  Akkor már három éve túl  volt  az életmentő

gégeműtéten, kétszer is elvesztette hangját és csak a beszélgetőfüzetei, a papírcsíkokra írott

közlései révén tartott kapcsolatot a környezetével.113 Fél esztendeje pedig gyomorszondán át

táplálkozott, így még inkább vágyott a nyugalomra, a magányra, amelyet a nyüzsgő főváros

nem biztosíthatott neki. 

Noha  több  nyáron  gyengélkedett  az  árnyas  kerti  verandán,  addig  nem  alakult  ki

szélesebb körű kapcsolat az esztergomi orvosokkal.

Az 1941. április 10-től augusztus 3-ig tartó hónapokban ezt sajnos bőven „pótolhatta”,

bár  a  helyi  Vaszary  Kolos  Kórháznak  csak  két  alkalommal  volt  rövid  ideig  lakója.

Szerencsére mindkét „Fejlap” megmaradt, amelyet elsőként jelen sorok szerzője közölt. 

A feleség,  Török Sophie  naplójából  tudjuk,114 hogy április  10-én a  városba  érkezve

olyan rosszul lett, hogy egyenesen a kórházba kellett szállítani. Egyetlen ismerős doktora a

gégész  Kiss  Ernő  volt,  aki  két  évvel  korábban,  direkt  a  költőre  való  tekintettel  bejárt  a

Rókusba,  hogy Laub László  főorvostól  a  minél  kíméletesebb kanülcserét  elsajátíthassa.  E

műveletre  most  is  sor  került.  A  gépkocsirázás  okozta  vesegörcseire  Domopon  injekciót

kapott. Mivel külön urológusa a kórháznak akkor még nem létezett, a katéterezést és altatást

mindig a leghamarabb elérhető orvos végezte.  Az apácanővérek férfiak esetében erre nem

vállalkoztak.  Örök  rejtély  marad,  hogy  a  mindvégig  vesekő  kórismével  kezelt  költőt  a

fővárosban soha nem mutatták meg az akkori Európa egyik legjobb vesesebészének, Illyés

Géza professzornak. Az esztergomi háromnapos ápolás után az illusztris beteget „Observatio”

diagnózissal az otthonába engedték. 

112 Forrás: Szállási Árpád: A beteg Babits utolsó hetei Esztergomban.= Orvosi Hetilap 144 ( 2003) No. 32. pp.
1594–1597. 
113 Babits Mihály beszélgetőfüzetei. 1–2. köt. Bev. és a jegyzeteket írta: Belia György. Bp., 1980. Szépirodalmi.
689, 479 p. (A továbbiakban: Beszélgetőfüzetek)
114 Török Sophie naptárai, 1921–1941 . Szerk., a szöveget gond., jegyz. és bev.: Papp Zoltán János. 1–2. köt. Bp.,
2010. Argumentum. 1064 p. (– a szerk. megj.) 



Kórtörténet Observatio kórismével

A  városban  lévő  gyakorló  orvosok  közül  a  kapcsolatot  először  Berényi  Zsigmond

tisztiorvossal  vették  fel,  aki  hivatalnoki  teendői  mellett  „hivatalos”  gyógyító  feladatot  is

ellátott, csak nem a Simor Szanatóriumban, ahogy arra Belia György tévesen utal.115

Az  esztergomi  gyógyintézet  akkor  „Sz.  kir.  város  egyesített  Kolos  és  Simor

Közkórháza”  néven  szerepelt,  orvosi  ellátását  saját  alkalmazottai  biztosították.  Berényi

főorvos pedig nem szerepel a korabeli névjegyzék szerint az egyesített kórház keretében.116

Igaz viszont, amit Babits jegyzett  le róla: „Ez a Berényi  itt  zsidó származása dacára

vármegyei tiszti főorvos, és annyira szeretik, hogy megtartották”.117 Az 1942-es címtár szerint

még a „kivételezettek” között szerepelt, de sajnos a vészkorszakot nem élte túl.

115 Beszélgetőfüzetek 2. köt., p. 288.
116 Az Országos Orvosi Kamara Hivatalos Névjegyzéke. Bp., 1940. Madách. p. 212.
117 Beszélgetőfüzetek 2. köt., p. 229.



A költőnek ekkor nem a nyelési,  hanem a vizelési  nehézségek jelentették a legfőbb

gondot. Schill tanár javaslatára morfium helyett az atropinmentes Domopon injekciót kapta.

Kisebb fájdalom esetén megtette a Steralgin injekció is, mindezek beadására a feleségét már

kiképezték.  Az amidazophen tartalmú Ditonal  kúp szintén kéznél volt,  a beteg költő saját

magának helyezte  fel.  Hazaszállítása után másnap felhívták Berényi  doktort,  aki sikeresen

megkatéterezte,  majd  morfinmentes  fájdalomcsillapítókkal  látta  el.  Schill  tanár  minden

valószínűség  szerint  erről  már  értesítette.  Az eredmény nem maradt  el,  elég  volt  a  költő

szövegét telefonba olvasni: „semmi komoly fájás nincs, csak az ami akkor is volt, mielőtt a

délutáni jött. Ez a fájás talán az inger mostani formája. Az én érzésem, hogy felesleges volna

feljönni,  csak  megnyugtatásul  hívjuk  fel”.  Az  volt  a  költő  kívánsága,  mielőtt

fájdalomcsillapító  injekciót kapna,  beszéljék meg telefonon Berényi  doktorral.  Az atropin-

mentes morfium, a steralgin, codein és egyéb alkaloidák nemcsak hólyagürítési, de székelési

nehézségeket  is  okoztak,  ezt  először  ricinusolaj  adagolásával  próbálták  megelőzni,

sikertelenség esetén beöntések váltak szükségessé. A katéterezéshez hasonlóan idegenkedett

tőle. Ezt a kórházból feljáró Misi ápoló, azaz Tingyela Mihály végezte118 a legtöbbször. Majd

április 29-én belázasodott. 

Ekkor újra kereste a telefonkapcsolatot Schill tanárral, aki különben mind az esztergomi

utat,  mind  a  morfiumkészítmények  adását  egyaránt  ellenezte.  Hasonló  véleményen  volt

Förster  Gyula,  a  János  Szanatórium  belgyógyásza,  Schill  barátja  és  állandó  kardiológiai

konzultánsa. A költő a lázra Ultraseptylt  szedett,  ami akkor nagyon újszerű terápia volt. A

hatás nem maradt el, másnap már a hőmérséklet normalizálódott.

Nincs jelezve, mennyit szedett és milyen formában!

Utána spontán tudott a kacsába vizelni, még humorizálni is támadt kedve, amikor e két

sort papírra vetette: „Léda a hattyúval / Mari a kacsával...” Mari volt az egyik házi ápolója.

Berényin kívül főleg Kiss Ernő járt fel hozzájuk, aki gégekanülcsere mellett jégkockákkal is

ellátta a beteget, de szükség esetén a katétert is ügyesen felhelyezte. Kézügyességét még e

sorok írója is tapasztalta, amikor a manduláitól megszabadította. 

A  költő-szerkesztőt  nemcsak  testi  bajok  gyötörték,  tartott  a  fővárosiak

„szemrehányásától”, ezért kérte feleségét, ne hívja fel Schillt „mert erőszakoskodni fog, hogy

azonnal  menjünk  vissza  Pestre,  a  Jánosba,  a  vizsgálatokat  megcsinálni.  Ő  biztosan

szökevénynek  tekint”.119 Természetesen  nem  nehezteltek  rá,  csak  féltették.  A  János

Szanatórium Budán,  a  Városmajor  utcában volt,  a  belgyógyászatot  Förster  Gyula  vezette.

118 Szállási Árpád: Babits esztergomi ápolói. = Új Tükör, 1981. No. 19. p. 45.
119 Beszélgetőfüzetek 2. köt., p. 314.



Kitűnő felszereltségükre jellemző volt, hogy az EKG-vizsgálatot még a nagyműtét előtt is ott

végezték.120 Amióta Babitsék a pesti Reviczky utcából átköltöztek Budára, az Attila utcába,

már  csak  a  könnyebb  megközelíthetőség  kedvéért  is  főleg  a  jobb  parti  szanatóriumokat

(János, Siesta, Révész, Svábhegyi) vették igénybe.

Visszatérve  Esztergomba,  május  első  hetében  felvetődött,  hogy  Berényi  mellett  fel

kellene venni a kapcsolatot a helyi  kórház belgyógyászával,  Rajner János főorvossal is. A

költő  ezt  így  indokolta:  „De  ha  valamikor  pár  napra  le  kell  menni  a  kórházba  ami

előfordulhat, nyilván Rainer (sic!) fog kezelni, s örülni fogok, hogy B-n kívül más is lát”.121

Közben a  katéterezés  okozta hólyaghurutra  Cystural  tablettát  szedett,  amely vörösre

festette a vizeletet. 

Fájdalomcsillapításra  kipróbálták  a  Karil  és  Novalgin  tablettákat,  mérsékelt

eredménnyel.  A  vizelési  inger  csökkentésére  a  Steralgin  injekció  bizonyult  jónak,  de  a

szájszárazság miatt állandó szomjúság gyötörte, a folyadék viszont újra feltöltötte a hólyagot.

Éjjelre  rendszerint  Domopont  kapott,  a  hatásával  elégedett  volt.  Május  9-én,  tisztázatlan

okokból a költő nagyon kifakadt Berényi főorvos ellen: „Van más orvos is ezen a vén hülyén

kívül, ő rontott el, semmihez sem ért”. Majd megenyhülve így folytatta: „igazságtalan vagyok

a sok fájdalom között, de nem akarok annyira igazságos se lenni, hogy föláldozzam magam a

Berényi iránti udvariasságnak... Nem azért akarok kórházba menni, mintha Berényivel nem

volnék megelégedve, hanem mert közel van a teljes felszerelésű kórház”. Kétségtelen a Kolos

az Előhegy lábánál, közvetlenül a levezető út mellett fekszik, minőségét már kipróbálta. Azt

sem tartjuk valószínűnek, hogy Berényi főorvos megpróbálta volna erről lebeszélni. Mindez a

beteg rendkívül érzékeny lelkiállapotával magyarázható. Rajner főorvos fel akart érte menni,

de  azt  is  fölöslegesnek  tartották:  „A kórházban úgyis  megvizsgál.  S  nem eshetne  rosszul

Berényinek? Ha a kórházban vizsgál, az hivatalos kórházi ügy: ez meg esetleg nem hathat

Berényire úgy, hogy bizalmatlanság vele szemben? Nem kellene-e szólni esetleg Berényinek

s megmondani, hogy holnap lemegyek a kórházba: s Rainer följön értem?” Tehát a Berényi

elleni  kifakadás  szerencsére  csak  papíron  maradt.  Az viszont  naivság  volt,  mintha  „majd

Rainer csak megadja a diagnosist a kórházi vizsgálat alapján, s aztán Berényi kezel tovább” –

ahogy  a  költő  elképzelte.  Rajner  főorvos  szívesen  látogatta  és  kezelte  betegeit  háznál,

másrészt akkor még másak voltak az írott és íratlan szabályok. Majd így folytatódik: „Nincs

semmi baj ha Berényi értesül lépéseimről. Berényi nem kezelhet a kórházban, és ezt nem is

igényli”. Ami a kinti ténykedését illeti:

120 Magyarország Gyógyintézeteinek Évkönyve 1934. Bp., 1934. Pápai. p. 268.
121 Beszélgetőfüzetek 2. köt., p. 319.



„Berényi különben ezt úgyis megteszi, akkor is ha rosszban van Rainerrel, mert ez orvo-

si szokás és kötelesség”. Ez így van elsősorban elsősegélynyújtásnál, sürgősségi ellátásoknál,

de tartós kezelésnél már aligha. Ott már az orvosi rátartiság szintén szerepet játszik.

Az aggódó látogatóktól a költő Esztergomban sem tudott elrejtőzni. Május 18-án Schill

tanár  lejött  Esztergomba,  de  konzultálni  már  csak  Berényi  főorvossal  tudott,  aki  a

továbbiakban nem volt a kezelőorvosa. Másnap, azaz május 19-én Babits befeküdt az általa

kezelésre alkalmasnak tartott  helyi  gyógyintézetbe.  Szavai szerint:  „ez nagyon kellemes és

modernül felszerelt kórház. A szoba éppoly szép, kedves és kényelmes volt, mint akármelyik

szanatórium. Vaszary Kolos alapította”.122

Széklete csak beöntéssel volt. Meditálása a következő: „Mért kerülendők a morfium és

rokonai? Azóta rájöttem, hogy a vizeletre tényleg csak az atropinos készítmény van rossz ha-

tással, a domopon pl. nem.” Lényegében Schill tanár véleményét tükrözi, a saját tapasztalatai

alapján.  Ez  alkalommal  is  az  esztergomi  sebészetre  került,  mert  ott  volt  hely.  Egyben  a

kórházigazgató Eggenhofer Béla sebész főorvos betege lett. Az 1951. június 3-i dátumú fejla-

pon, osztályvezető főorvos helyettesi minőségben a „Penkoff” név olvasható, azé a Penkov

Iváné, aki sebészi pályafutását Esztergomban kezdte, majd veszprémi főorvosként fejezte be. 

A  költő  a  leromlott  állapota  miatt  roborálásra  szorult,  vitaminokat  kapott,  a

beszélgetőfüzet szerint „a Vitapricot Szent-Györgyi Albert nevével hirdetik”.123 A Nobel-díjas

tudóssal  Török  Sophie  személyesen  is  megismerkedett,  róla  elragadtatással  beszélt.

Neuralgiás jellegűnek tartott panaszokra a beteg enterosolvens nátrium-szalicilát tablettákat

kapott.  E  kúrával  kapcsolatban  felmerült  egy  orvos  neve,  akinek  kilétét  részben  sikerült

tisztázni. Antalóczy doktorról van szó, 1941 májusában. A keresztnév sehol nincs kiírva, de

Belia  jegyzetében  Zoltán  szerepel.  A  kiváló  kardiológus  nem  lehetett,  ő  ezt  levélben  is

megerősítette.  Már  csak  azért  sem,  mert  Babits  halála  évében  kezdte  az  egyetemi

tanulmányait.  Az  esztergomi  Vaszary  Kolos  Kórház  orvosgyakornokok  törzskönyvében

olvasható egy Antalóczi  Sándor, aki 1915-ben született  és 1941-ben végzett.  Tehát Babits

Mihályt „cselédkönyvesként” kezelte, erre történik is utalás.

Az  1942-es  kamarai  névjegyzékben  (sem  a  későbbiekben  már  nem  található.

Valószínűleg őt is a háborúban eltűntek listáján kellene keresnünk, ha volna ilyen megbízható

kimutatás.

122 Beszélgetőfüzetek 2. köt., p. 352.
123Beszélgetőfüzetek 2. köt., p. 370.



Fejlap, Penkoff aláírásával

A második  kórházi  tartózkodás  után,  ahogy azt  várni  lehetett,  Berényi  doktor  látogatásai

elmaradtak,  Rajner főorvos lépett  a helyébe.  Ez megint  csak érthető,  jobb, ha egy kézben

összpontosul a kezelés, ami nem zárja ki a szakorvosi konzultációkat. Török Sophie szerint a

beszélgetőfüzetekben lévő Babits-szöveget Centula nővér olvasta Rajner főorvos telefonjába: 

„Kedves Főorvos úr, nagyon rosszul vagyok. Tegnapelőtt este óta nem volt vizeletem,

irtózatosan feszít, mit lehetne csinálni, hogy megkönnyebbüljek? A katéter, attól félek,

megint nem sikerülne, mint ahogy a kórházban sem sikerült.

Próbáljak talán venni azokból a belladonnás kúpokból, amiket Antalóczy doktor

úr  hozott  akkor?  S  mikor  és  hol  hívhatnám  föl  leghamarabb  a  főorvos  urat,  hogy

beszámoljak  az  eredményről?  A másik  kérdésem:  nagyon  szomjas  vagyok,  ihatom?

Nem teszi a feszültséget még nagyobbá, még kínosabbá?

Attól félek, hogy a tegnap a vesekő elzárta a kivezető utat, lehet ezen segíteni?”124 

124 Beszélgetőfüzetek 2. köt., pp. 404–405.



A  beszélgetőfüzetek  említ  egy  névtelen  esztergomi  papköltőt,  aki  Mécs  László  levelét

„csempészte be” a kórházba. A reverendás poéta Városi István volt, aki hosszú ideig látta el a

Kolos-kórház lelki gondozását.

Babits pszichésen is szenvedett, feszülést érzett továbbra is, pedig a vizelete észrevétlen

elfolyt. Rajner főorvos állandó katétert akart felhelyezni, de a költő ezt ellenezte. A tapasztalt

belgyógyásznak nem volt szerencséje ezzel a manuális művelettel.  Nem jött létre a Schill–

Rajner konzílium sem. A költő a fájdalomcsillapítók mámorában is elég tisztán ítélte meg

alhasi  fájdalmainak  összetett  eredetét.  Okai:  a  már  korábban  kimutatott  vesekövek

kisugárzása,  a  katéterezések  okozta  hólyagbántalom,  a  gyomorsipoly,  amelyből  a  szonda

gyakran  kicsúszik,  a  körötte  való  kisebesedés,  a  vizelet-  és  székrekedés,  a  merev

kényszerfekvés. Egyedül a csontáttétekre nem gondolhatott. A Rajner főorvos által feltüntetett

lumbágó csak „fedődiagnózis”,  ezzel  többé-kevésbé mindnyájan  tisztában voltak.  A beteg

nyugodtan konstatálhatta, nála kábítószer-megszokásról nincsen szó, mert fájdalomszünetben

nem hiányzik az injekció. A június 3-ai fejlapon a feltüntetett kórisme: Cc. laryngi. Neuralgia.

A kórházi dokumentumról derült ki, hogy a költő semminemű biztosító intézetnek nem tagja,

ezért  javasolta  Rajner főorvos Török Sophie-nek, szükség esetén béreljen inkább szobát a

Simor  utcai  Legényegyletben,  mert  „nem kerül  többe a feljáró orvos,  mint  a szoba”,  ami

fordítva is igaz. Az orvosnak viszont a megközelítés egyszerűbb. A panaszok változatlanok,

amiről  így  számolt  be:  „vizelési  nehézség  akkor  támadt,  amikor  az  első  két  morfiumos

injekciót kaptam, s annak tulajdonítottuk. Akkor nem is kaptam több morfiumot, de a hólyag

nem jött rendbe, csak nagyon lassan: ciszturált kellett szednem. A javulás – körülbelül akkor

lett  teljes  –  azonban lassan  mégis  előrehaladt,  s  mikor  a  rendszeres  domopon-injekciókat

kezdtem kapni, s javulás folytatódott s egészen teljessé vált. (Úgyhogy kizártuk akkor azt a

gondolatot, hogy a dolgot a morfium okozhatta volna, inkább atropinra gondoltunk, amely az

első két oltásban szerepelt.) A domopont tovább is szedtem, a vizelettel sokáig semmi baj

nem volt: csak a napokban állt be újból a nehézség, de akkor alaposan, hogy egyáltalán semmi

vizelet nem jött, a hólyag veszedelmesen feszült, nagy fájdalmaim és görcseim voltak, végre

is katéterhez kellett folyamodni, s azóta csak katéterrel sikerült”125 – írta Schill tanár úrnak

július  6-án,  de  ne  keressünk  benne  logikát,  mert  ahogy ő  maga  megállapította,  „a  beteg

embernek megvan a maga pszichológiája”. 

Minden erőfeszítés  ellenére  júliusban  az  állapota  rohamosan  romlott.  Hozzátartozói,

ápolói  szinte  kimerültek.  Ismét  felmerült  a  legényegyleti  szoba,  de az semmit  nem oldott

volna  meg.  Basch  Lóránd  és  Schill  tanár  egyre  inkább  szorgalmazták  a  fővárosba  való

125 Beszélgetőfüzetek 2. köt., p. 413.



visszaszállítását.  Egyetlen  ember  ellenezte,  maga  a  beteg.  „Én  szívesebben  itt  maradnék

Esztergomban” – írta, de augusztus 3-ára már teljesen magatehetetlenné vált, és öntudatlan

állapotban,  mentővel  szállították  régi  helyére,  a  budai  Siesta  Szanatóriumba,  ahol  másnap

befejezte a hihetetlen szenvedésekkel járó földi pályafutását.

Utolsó ismert esztergomi képe

(Mártsa Alajos fotóművész készítette)

Halálát nyilván a daganattal járó cachexia, fájdalmait főleg a csontbeli áttétek okozhatták, de

nem kis mértékben járultak hozzá belgyógyászati bajai is. 

Utolsó ismert fényképéről, a „csak csont és bőr és fájdalom” poétája néz ránk, Mártsa

Alajos esztergomi fotóművész készítette, halála előtt pár nappal.

Boncolásáról  nem  tudunk,  pedig  „teljes  kórképet”  csak  akkor  kaphattunk  volna.

Krisztusi  szenvedéstörténetének  csak kis  része tükröződik  remekműveiben.  Az esztergomi

„zárófejezet” fontos, de kevéssé ismert. Ezt kívántuk a lehetőség szerint pótolni.



Babits halálának ötvenedik évfordulója126

A magyar történelem tragikus mementók láncolata. 1849 nyár derekán cári intervenció törte le

Európa utolsó nemzeti felkelését, s legendába tűnt Petőfi Sándor, hogy lelkes amatőrök és

számító szélhámosok kísérletével kísértete azóta is visszajárjon.

1919  végén  az  utódállamok  koncra  éhes  fegyveresei  egymás  után  szállták  meg  a

Párciumtól a Csallóközig színmagyar peremvidékeket, midőn a forrongó fővárosban temetés

temetést  követett.  Ady  Endre,  Csontváry  és  Eötvös  Loránd  neve  jelzi  a  pótolhatatlan

veszteséglistát.

1941 nyara újra vízválasztó évszak. Június végén egy kiszámíthatatlan ráció és kideríthe-

tetlen provokáció következtében hadiállapot állott be hazánk és Szovjet-Oroszország között, s a

józan ítéletűek már akkor látták, hogy Ady szavaival újra utat vesztettünk. Majd nemcsak utat,

hanem háborút, területet, embereket, végül függetlenségünket is. Generációm tanúsíthatja, hogy

a Kárpátok hágóinak átlépésével tűnt el tekintetünkből a területrevízió addigi eufóriája.

Babits Mihály és Illyés Gyula a ’30-as évek derekán

126 Forrás: Szállási Árpád: Babits halálának ötvenedik évfordulója. In: Szállási Árpád: Orvostörténeti mozaikok.
Esztergom, 1998. Szerzői kiad. pp. 183–184. (Íródott 1991 augusztusában)



Miközben  a  harsány  színű  diktatúrák  árnyékában  haldokolt  a  humanizmus,  agonizált  a

Leonardo,  Bach  és  Goethe  nevével  fémjelzett  európai  szellem,  az  esztergomi  Előhegyen

utolsó  napjait  élte  az  ezt  a  szellemiséget  képviselő  Babits  Mihály,  Bartók  mellett  a

legnagyobb magyaré, abban az időben. A Kolos Kórházból az utolsó napokig feljárt hozzá

Gabi nővér, azaz Iványi Gabriella, Misi beteghordó, azaz Tingyela Mihály, a sebészetről a ma

is élő Balogh Zoltán, hiszen a nagy költő fecskefészke a kórház fölötti Előhegy eresze alatt

húzódott meg.

Az utolsó fényképe 1941. aug. 1-jén készült Esztergomban. Hozzá már hűtlen lettek a

szavak  –  és  fejéhez  a  hajszálak.  A  röntgensugarak  megtették  hatásukat,  ha  nem  is  a

daganatsejtek  visszafejlesztésében.  (Illyés  borbélyi  félreértést  említ  a  kopaszításnál,  ám a

képről  látszik,  hogy  ilyen  fokú  epilálást  Figaro  aligha  végezhetett,  legfeljebb  csak  a

maradékok eltávolításával.)

A fájdalmas pillantást és az örökkévaló pillanatot Martsa Alajos rögzítette celluloidra.

Utolsó  kéziratának kelte:  Esztergom,  1941.  aug.  2.  morfinmámorban  rótt  kusza  betűkkel:

„még egy pár nap a haladék”.

A Sors szó szerint teljesítette kívánságát. Még aznap, tehát augusztus 2-án beszállították

Budára,  a  Ráth  György utca 5.  szám alatti  Siesta-szanatóriumba,  s  két  nap  múlva,  1941.

augusztus 4-én hétfőn éjfél előtt öt vagy hat perccel halt meg a Ninive pusztulását jósló Jónás

próféta  írója.  Utolsó  óráit  a  leghűségesebb  tanítvány-barát,  Illyés  Gyula  örökítette  meg a

rekordidő alatt kiadott „Babits Emlékkönyv” lapjain.

Tanulságosan érdekes,  hogy nemcsak életét  és  életművét,  hanem halála  után  még a

temetését is manipulálták.  Az exitus után három nappal,  tehát augusztus 7-én csütörtökön

helyezték örök nyugalomra a Kerepesi Temetőben. Tehát a főváros a legnagyobbaknak járó

sírhellyel  tisztelte  meg.  Pók Lajos azt  írja  az „Arcok és  Vallomások” sorozatban,  hogy a

hivatalos Magyarország szinte észre sem veszi a nagy költő halálát. Bóka László pedig a tőle

megszokott  baloldali  sandasággal  (Révai  kultúrkomisszárjaként  nem keveset  tett  később a

Babits-kultusz  ellen)  az  Akadémiát  marasztalja  el.  Pedig  Babits  ravatalánál  a  hivatalos

Magyarország  képviseletében  Brisits  Frigyes  akadémikus  mondott  imát,  és  a  szintén

akadémikus Rédey Tivadar tartott a költőhöz méltó méltató beszédet.

Pók Lajos az említett Babits-könyvében csak a „Pesti Hirlap” néhány soros nekrológját

említi, szándékosan megfeledkezik viszont az „Uj Vasámap” című nagyalakú hetilap egész

oldalas beszámolójáról, valamint az egész oldalas fényképről, melyről kiderül(ne), hogy több

ezren vettek részt a temetésen az iszonyatos augusztusi hőség ellenére. S hogy a manipulálás



akaratlanul  is  még  leleplezőbb  legyen,  az  „Uj  Írás”  1981.  augusztusi  száma  (tehát  40.

évfordulóra kiadott) közöl egy képet Babits temetéséről, melyen az emberek nagykabátban

dideregnek. Augusztus 7-én!

Erről  aztán kiderült,  hogy a Juhász Gyula temetéséről  készült  fotót  tették be (vajon

véletlenül?) a Babitsé helyett. Ugyanis a pesti totálfelvétel, míg a szegedi csak egy kis szeletet

rögzít. Tehát könnyebb a méreteit tetszés szerint (félre)magyarázni. Az ötvenedik évfordulón

ezekre  sem árt  figyelmeztetni.  Hogy minden  méltatlan  manipulálás  szűnjék  meg  a  Költő

körül, akinek Radnóti szavaival: Nagysága példa. És magasság.

Egy sokat szenvedett nemzet ma is nehéz napjaiban.
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Kosztolányi, az orvosok és a betegsége127

A halhatatlan Kosztolányi  Dezső a legderűsebb költőink közül való. Látszólag,  legalábbis.

Tegyük  csak  képzeletben  a  mindig  huncutkásan  mosolygó  bohém  fényképarcát  Ady

fejedelmien  gőgös  és  komor,  Babits  riadtan  vibráló,  Juhász  Gyula  mélán  merengő,  vagy

József Attila zsenitűző tekintete mellé – a különbözőség szembeötlő. Az sem lehet véletlen,

hogy legnagyobb humoristánk,  Karinthy Frigyes  volt  a  legjobb barátja,  vásott  kölyökként

pukkasztották  olykor  (akár  villamoson  is)  a  gyanútlan  pesti  polgárokat,

tekintélytiszteletlenségért  nem kellett  a szomszédba menniük. Kancsal rímeket  remekeltek,

aligha  létezett  oly  kacifántosan  hangzó  név,  amelyet  ne  tudtak  volna  intarziás  bravúrral

egyetlen  mondatba  improvizálni.  Gyakran  játszották  el  a  ’Szegedi  vérmatiné’-t,  ahol

képzeletben  a  közönség  fölkoncolja  mindkettőjüket,  Kosztolányit  a  versekért,  Karinthyt  a

humoros  jelenetekért.  Groteszk  ötletüknek  mindig  nagy  sikere  volt.  Sokszor  bemutatták,

hogyan fognak öregen és  gügyén egymással  társalogni  a  szenilitás  végső határán.  Sajnos,

tévedtek. Alig múltak ötvenévesek, s örökre lezárult írói pályafutásuk.

Kosztolányi, akinél senkire nem illik jobban Buffon híres mondása, hogy „a stílus maga

az ember”, könnyed eleganciával tudta elbűvölni kortársait. Olyan ellenpólusú lángelméket is,

mint  Babits  Mihályt  vagy  József  Attilát.  Csak  orvos  barátai  és  felesége  tudták,  hogy  a

kedvesen kihívó póz mögött mekkora szorongás, milyen hipochondria rejtőzik. Betegesen félt

minden fertőzéstől, különösen a könnyű kalandok kínos következményeitől. Tegyük hozzá,

ettől  nem alaptalanul. Ám akkor is bújta az orvosi lexikonokat,  akár voltak panaszai, akár

nem. Különösen unokaöccsét, az ideggyógyászt,Brenner József doktort (aki Csáth Géza néven

már  befutott  novellaíró  és  zseniális  zenekritikus  volt),  a  Moravcsik-klinika  különös

reménységét gyötörte kérdéseivel és kétségeivel, de jutott belőle a Szent István Kórházban

dolgozó Kosztolányi Árpádnak, s a Rókusban gyógyító Rajz Sándornak is. Felesége, Harmos

Ilona  1912-ből  azt  írta:  „Dide  fertőzéstől  fél,  fél,  hogy kezet  fogott  valamelyik  vérbajos

barátjával és úgy fertőződött”. Érdekes, hogy mindig az extragenitális infectiótól félt, pedig

hogy rajongott a kis szobalányokért. „Tudja, pontosan tudja, hogy ez a félelem esztelen és

oktalan,  de  nem  tud  szabadulni  félelmétől.  Álmából  ébredő  orvos  barátjának,  öccsének

egyetlen szavára megnyugszik” – jegyezte le az írónő feleség. Olykor egy Dosztojevszkij-hős

pózában  tetszeleg.  „Azért  kell  bűnt  elkövetni,  hogy vezekelhessen.  Mámor  után  jöjjön  a

127 Forrás: Szállási Árpád:  Kosztolányi,  az orvosok és a betegsége. = Orvosi Hetilap 126 (1985) No. 52. pp.
3218–3220. 



csömör.”  ’A szegény kisgyermek panaszai’  (1910) egy gyermekien  tisztalelkű  felnőtt  férfi

gyönyörű költői megnyilatkozásai voltak. A doktor bácsi itt még „áldott aranyember… Ő ír

medicinát, keserűt, édest, sárgát, vagy lilát”, ő a „titkok tudója és csupa titok”. 

Míg a halálos kór hatalmába nem kerítette, két orvos állott igazán közel Kosztolányihoz.

Az egyik az unokaöccse,  Csáth Géza volt,  akivel  összefűzte  anyai  ágon a Brenner–Decsy

rokonság, s a narkómánia iránti fogékonyság. A morfinista Csáth Géza tragédiája ismeretes (a

jelen kötetben külön is szólunk róla). Kosztolányi szerint még nem volt a végzetes szenvedély

rabja,  amikor  az  ’Ópium’  című  híres  novelláját  írta,  ám benne  lappangott  a  mesterséges

eufória iránti sóvárgás. A morfin viszont, akár a pupillákat, az író látóterét is beszűkíti, így

„Csáth Géza az egészsége idején volt álomlátó, aztán csak a földre tekintett”. A mámorban

művészete csak hanyatlott. Így látta a költő unokaöccse végzetét, együttérzéssel, mentegetve,

mintha csak érezte volna, hogy egyszer neki is szüksége lesz a fájdalomcsillapító oltásokra.

A  másik  kivételes  orvos  barátja  Ferenczi  Sándor  volt,  aki  rendkívül  vonzódott  a

művészetekhez  és  a  művészekhez.  Kosztolányitól  tudjuk,  hogy  Krúdy  Gyulát  csodálta

leginkább (pszichoanalitikus és esztétikai alapon egyaránt joggal), Ferenczi hívta fel a költő

figyelmét  D.  H.  Lawrence  mélylélektani  művészetére,  az  a  Ferenczi,  akinek  nevét  már

korábban Freudé mellett  emlegették,  akinek köszönhetően Budapest  a  lélekelemzés  egyik

fővárosa lett,  s úgy emlegették Bécs mellett,  „mint valaha az ókorban Athént és Rómát”.

Csodálta Freudot, aki talán az „utolsó világtörténelmi csalódást mérte az önhitt emberre, aki,

miután  Keplertől  megtudja,  hogy a naprendszernek nem a Föld a  központja,  s Darwintól,

hogy teste az állatokéval rokon, Freudtól – mély döbbenetére és érthető felháborodására –

arról  volt  kénytelen  értesülni,  hogy lelkét  is  könyörtelen  törvények  igazgatják”.  Ferenczi

vállalkozása  a  nemiség  elméletéről  Freud  után  is  hősi  merészségnek  tetszik  –  írta  róla

Kosztolányi a nekrológjában. A pszichoanalízis Kosztolányi művészetére is erősen hatott – az

’Édes Anna’ tanúskodik róla. 

Az élet minden szépségét igazán élvezni tudó, atlétatermetű, másoktól a sikert sohasem

irigylő sikerember valódi rablógazdálkodást folytatott kivételes tehetségével. Vers, novella,

regény,  tárca, kritika,  műfordítás,  nyelvművelés,  irodalmunk képviselete külföld felé (PEN

Club)  szinte  életeleme  volt,  miként  a  társaság,  a  társadalmi  élet,  amelynek  varázslatos

szereplője  tudott  lenni.  Ehhez  a  felfokozott  bioritmushoz  szüksége  volt  vélt  és  valódi

serkentőkre, így számolatlanul szívta a cigarettákat, vedelte a feketét, minél koncentráltabb

koffeintartalommal, és (sajnos) korán megkóstolta a kokain mámorát. Hogyan is írta a játékos

’Csacsi rímek’ rendhagyó epigrammáiban?



„Csodálkozol a kokainistán,

s nem érted?

Gondolkozzál az okain is tán –

s megérted.”

Kevesen sejtették ennek önigazoló jellegét. Fiatal korában súlyos szénanátha gyötörte, s hogy

csökkentse az orrnyálkahártya ingerlékenységét, gyógyszerész ismerőseitől vagy rokonaitól

szerzett kokainnal ecsetelgette. Az antiallergiás hatás lassan szenvedéllyé vált. Az anyai ágon

patikus família és orvos barátai hosszú ideig gyanútlanul látták el az egyre híresebb írót, ezt a

„csekélységet” indokoltnak és veszélytelennek vélték. Feleségének feltűnt, hogy bár szeszes

italt nem fogyasztott, mindig olyan volt, „mint aki egy kicsit mámoros”. Később talált rá a kis

üvegre, amelyben a mérget rejtegette.

„Jéghideg,  gyöngyvirágszagú,  nyilalló.  Mint  a  jégbehűtött  pusztaság.  –  Hűt  és  fűt,

Utána  a  világ:  szegényház”  –  írta  jegyzőkönyvbe  narkomán  élményeit,  absztinenciás

fogadalommal kiegészítve.

Nem  tudni  pontosan,  mikor  kezdődött  a  betegsége  (daganat  esetében  ez  amúgy  is

mindig kérdéses), de 1933 nyarán vette észre, hogy a bal alsó ínyén, a két hiányzó foga helyén

szilvamag  nagyságú,  bíborvörös  és  érzékeny  folt  keletkezett.  Fóbiája  rögtön  telibe  talált,

„rákom van”, közölte feleségével, aki nem először hallott már hipochondriás öndiagnózisokat.

Kezdetben kamillával öblögette, de a biztonság kedvéért felkereste egyik fogorvos ismerősét.

Aztán egy másikat. Jóváhagyták a kamillakúra folytatását, a folt már-már halványulni látszott.

A fóbiás tipikus tulajdonsága, hogy szívesen kontrolláltatja a kórismét. Olykor többször is.

Az 1933-as év nyarán az Adria-parti  Dubrovnik városában volt  a PEN-kongresszus,

földije, egykori iskolatársa és író barátja, a szeretett Szabadkán orvoskodó Munk Artúr hiába

várta a magyar osztály elnökét, helyette a kitűnő kritikus, Schöpflin Aladár és a műfordító

Radó Gyula képviselte színeinket. A költő és családja Tátraszéplakra utazott pihenni, hogy

hazafelé  végre  útba  ejthesse  a  Kosztolányi  család  ősi  rezidenciáját,  a  felvidéki

Nemeskosztolány  községet.  Tátraszéplakon  is  kivizsgálták,  belgyógyászatilag  mindent

rendben találtak. Ám a költő türelmetlenül sietett haza, életeleme volt az írás és az irodalom

világa. Az ínyén keletkezett folt tovább kellemetlenkedett. Egyik orvos lápiszolást, a másik

meleget ajánlott rá, a harmadik pedig a rágás irritálása elleni védekezést. A klinikusok is az

utóbbival  értettek  egyet.  Hónapokig  fogorvoshoz járt,  egész  alsó fogsorát  „megpántolták”

arannyal, hogy a hídnak a rágóterhelés elosztására minél több pillére legyen. Kezd rászokni a

fájdalomcsillapítókra,  majd felkereste  a III.  sz. Sebészeti  Klinika igazgatóját,  Ádám Lajos



professzort,  aki  átmenetileg  megnyugtatta  a  kétségbeesett  költőt.  Kosztolányiné  könyve

szerint  Ádám professzor  után  „két  hét  múlva  egy neves,  fiatal  szájsebészt  kerestünk  fel.

Megnézi  és  műtétet  ajánl.  Erről  viszont  azt  mondogatják,  hogy  szereti  a  gyökeres

megoldásokat,  mi tehát  konzíliumot kérünk…” A fiatal  stomatológus tanár,  mint  Salamon

Henrik  professzortól  tudjuk,  Simon  Béla  volt,  aki  szintén  a  kebelbeliek  közé  tartozott.

„Huszonöt éves barátság fűz hozzád – érvelt Kosztolányi –, elvárom tőled, mondd meg az

igazat… Mi történhetik? Legfeljebb főbe lövöm magam…”

A  konzílium  valóban  megtörtént,  még  1933  karácsonya  előtt,  szinte  feloldhatatlan

dilemmával. Simon Béla radikális rezekciót javasolt, Ádám professzor viszont nem bízott a

műtéti megoldásban. Simon tanár az aranyhidat mindenképp leszerelte, de a fájdalom nem

csökkent.  A  költő  utoljára  egy  bőrgyógyász  tanárhoz  fordult  (szintén  Salamon  Henriktől

tudjuk,  mert  Kosztolányiné  nevet  nem  említ),  Török  Lajos  professzor  volt,  a  kor  egyik

legtapasztaltabb  dermatológusa.  „Kérem,  én  itt  nemcsak  hámhiányt  látok,  hanem

hámszaporulatot is. Tessék eljönni holnap a Poliklinikára, majd megnézzük.” A fenti sorokat

is  Kosztolányiné  jegyezte  le.  Török  professzor  próbakimetszést  javasolt,  Simon  Béla

elvégezte,  még 1933 karácsonya  előtt.  A szövettani  vizsgálat  egyértelműen bizonyította  a

nyálkahártyák egyik legrosszabb indulatú alakját.  A fedődiagnózis viszont epulis lett,  amit

már  korábban  kigondoltak  megnyugtatására.  A  karácsonyt  az  unokaöcs  Kosztolányi

Árpádéknál, Ludaspusztán töltötték. A „bús férfi panaszai” gyűltek, de szaporodni látszott az

„epulis” szövetállománya is.

1934 vízkereszt napján (amikor évente a francia követhez szoktak menni), január 6-án

Ádám  professzor  elektrokauterrel  kiégette  a  kóros  szövetet,  ami  nem  számított  radikális

megoldásnak. Nem nyúlt a regionális nyirokmirigyekhez, noha a metastázis már feltételezhető

volt. Elfogadható magyarázat rá, hogy ekkor villant fel a rádiumkezelés első „reménysugara”.

Akkora tekintélyek, mint Gösta Forssel, Knut Lindblom és Berven professzorok világra szóló

eredményeket közöltek a Radiumhemmet rákgyógyító hatásáról. Berven tanár irányítása alatt

Stockholmban  működött  a  világ  legnagyobb  sugárterápiás  laboratóriuma,  biztató

eredményeiről  az ’Orvosképzés’  1935-ös évfolyama is  beszámolt.  Itt  tanulta  a rádium- és

röntgenkezelés technikáját Kisfaludy Pál (1890–1956), a sugárártalom egyik hazai mártírja. 

Semmi  csodálnivaló  azon,  ha  Ádám  professzor,  aki  különben  is  rajongott

Kosztolányiért,  nem  akarta  metszésekkel  „elcsúfítani”  kedvenc  költője  arcát.  Nem  állt

egyedül a sugárterápia túlbecsülésével, hogy sajnos annál fájóbb legyen a csalódás. A helyi

érzéstelenítés olyan jól sikerült, hogy derűsen fogta fel az egészet. Dicsérte a tanár ügyességét

és a műtősnő kecses bájait.  Azzal búcsúzott, ha fáj, bevehet egy kevert port. „Levert volt,



kapott egy kevert port” – írta később cédulára, amikor már szólni sem tudott,  akár később

óriási  pályatársa:  Babits  Mihály.  Harmadnapra  mentőkocsival  szállították  vissza  a  Fasor

Szanatóriumba.  Rögtön ölő  mérget  követel,  hogy ne  kelljen  tovább  szenvednie.  A  tüneti

kezeléstől lassan annyira csökkentek panaszai, hogy erdélyi felolvasó körútra vállalkozhatott.

Még soha nem látta székely ősei szülőföldjét. Sebe azonban nem gyógyul, hazajövetele után

újabb műtét vált szükségessé. Most az érzéstelenítés kevésbé sikerült, vagy inkább a rezekció

radikálisabb,  mert  Ádám  professzor  csontot  is  kauterizált.  Kétségtelenül  sebe  ezúttal

viszonylag  szépen  begyógyult.  A  részleges  mandibula-rezekció  április  17-én  történt,  az

operáció  mértéke  és  a  daganat  progressziója  érthetővé  teszi,  hogy  nem  ment  annyira

fájdalommentesen. Az orvos, az író és a barát Munk Artúr túl szigorú, mikor a „nagy sebész

súlyos tévedéseiről ír”, szerinte „radikális műtéttel megmenthette volna a költő életét, ha…

kegyetlenül  kiszedik a  daganat  szomszédságában ülő fertőzött  mirigyeket.  Kosztolányit,  a

költőt kímélték. Nem akarták elcsúfítani. Bíztak a rádiumban… és ez lett a végzete.” Súlyos

vád  súlyos  tévedést  emlegetni.  Több  évtized  telt  el  azóta,  az  orvostudományon  belül  a

daganatkezelés  is  sokat  fejlődött  (kobaltágyú,  citosztatikumok  stb.),  mégsem  állítható

biztosan, hogy ma bárki garantálhatná a maradéktalan gyógyulást.

Tény, hogy 1934 júniusának közepén állapota kielégítő, az orvosok egyöntetű tanácsára

kiutaztak  Stockholmba,  az  áttétek  besugárzására.  Berven  tanár  megvizsgálta  a  költőt,  és

elrendelte  a  rádiumkúrát.  Ma már  ellenőrizhetetlen,  valóban  a  svéd  fővárosban  hallotta-e

először odaadóan ápoló felesége a karcinóma kórismét. A németül kitűnően beszélő Berven

tanár csak Kosztolányiné kifejezett kíváncsiságára nem mondta meg magyar páciensének a

valódi  diagnózist,  mert  Svédországban  „ez  a  szokás”.  A  sugárkezelés  befejezése  után  a

magabiztos skandináv tanár „gyógyultan” küldte haza távolról jött kliensét, hogy szeptember

végén négy-öt napra újra megismételhesse a rádiumkúrát. A sugár okozta seb most hamarabb

gyógyul, hízik, de fizikuma egyre gyengül. 

Sorra jelennek meg  remekművei  (az  ’Esti  Kornél’,  Lear  király-fordítása,  híres  nagy

versei  közül  a  ’Marcus  Aurelius’,  ’Hajnali  részegség’),  majd  a  folyamat  megnyugodni

látszott, sőt 1935. augusztus 5. és 1936. április 30. között egy új szerelem lobbantotta lángra

költői fantáziáját, mert testi vágyakról már aligha lehetett szó. A visegrádi újságíró-üdülőben

nyaralva  ismerkedett  meg  Radákovich  Máriával,  akihez  a  ’Szeptemberi  áhítat’ gyönyörű

sorait írta:

„Mily pantheizmus játszik egyre vélem,

hogy századok emlékét visszaélem?”



– sóhajtotta a halálos beteg és halálosan szerelmes költő. Rövidesen rosszul lett, láz, hasfájás,

tífusz  gyanújával  a  Herzog-klinikára  szállították,  de  szerencsére  a  súlyos  diagnózis  nem

bizonyult valódinak. Viszont szinte szemmel láthatóan kezdtek nőni az áttétek következtében

az  áll  alatti  nyirokmirigyek.  Az  áldiagnózis:  Pfeiffer-féle  mirigykór,  azt  nézheti  a

lexikonokban, vagy a  'Larousse médicale' lapjain. Elkezdődtek nyelési zavarai, röntgenkúra

vált szükségessé. Tátraszéplakra utaztak, fel egészen Poprád-Felkáig. Egyre nyomasztóbb a

hangulata, már alig hisz a gyógyulásban. 

A  karácsony  estét  otthon  töltötte,  de  másnap  családja  nélkül  leutazott  a  Bácskába

édesanyjához  és  öccséhez.  Szilveszterre  visszajött,  egyre  deprimáltabb  hangulatban.  1936

vízkeresztjén orvoshoz fordultak, február 5-én ismét Stockholmba mentek. Eredeti terv szerint

pár  napra,  de  közel  egy hónapig  kényszerültek  maradni.  A svéd  fővárosból  még  azt  írja

Radákovich  Máriának:  „javul  állapotom,  kijárok,  s  reménykedem  is.  Berven  tanár  bízik

fölgyógyulásomban. Jégszekrény ez a Skandinávia… én azonban hiszek az életben…” Akkor

még nem sejthette, hogy ez az utolsó levele Máriához. És az utolsó esztendeje az életben. 

Március  elején  Berlinen  keresztül  jöttek  haza.  A svéd  tanár  ellátta  gyógyszerekkel,

morfinnal is. A német fővárosban a Collegium Hungaricum biztosított neki két napra otthont.

Láza magasra szökött. Szerencsére akadt két magyar orvos, nagy nehezen sikerült utazóképes

állapotba segíteni. Menekültek az 1936-os Berlin fagyos légköréből. 

Mit írt a svédekről?

„Hallgatnak ők is, én is hallgatok,

de csöndjeink nem érnek össze végül,

mivelhogy én magyarul hallgatok,

s ők svédül.”

A március első hetében hazajött Kosztolányi mindössze fél napig bírta otthon, orvosi kezelés

nélkül.  Előbb  a  Városmajor  utcai  János  Szanatóriumba,  majd  a  Szent  János  Kórház  B-

pavilonjába vitték. Mindennapos látogatói: Karinthy, Babits, Márai Sándor és Ascher Oszkár.

Március  28-án  Márai  ajánlására  egy  fiatal  sebész,  a  Manninger-tanítvány  Hauber  László

főorvos  megpróbálta  a  lehetetlent:  eltávolítani  a  nyirokmirigyeket.  A  műtétet  három

szakaszban végezte. Eltávolította előbb a daganatcsomó felét, sikerrel. A másodiknál teljesen

kiirtotta  a  kóros  képződményt,  a  harmadik  beavatkozásnál  már  nem talált  daganatgyanús

szövetet. Ezután biztató javulás következett, haza is mehetett. A lábadozás nem sokáig tartott,

jelentkeztek a sugárkezelés utóhatásai: nekrózisok, szövetleválások, s a szervezet védekező



apparátusának súlyos károsodása. Augusztusban ismét a Szent János Kórház szomorú lakója.

Ekkor látogatta meg a neves francia orvosíró, Georges Duhamel, aki elsősorban Kosztolányi

révén  lett  a  magyar  irodalom  nagy  tisztelője.  Az  orvos  megrázóan  búcsúzik  írótársától,

tisztában van a prognózissal.

Augusztus 9-én drámai fordulatként gégevizenyő lépett  fel,  az inspekciós orvos csak

gyors légcsőmetszéssel tudta elhárítani a megfulladás veszélyét. Nyelni nem tud, orrszondán

keresztül táplálják, Katzenstein-féle csepegőklizmával pótolják a folyadékot, amelynek még a

nevétől  is  irtózik.  Színe  egyre  szürkébb,  a  vérszegénység  ellen,  s  a  védekezőképesség

fokozására többszöri vérátömlesztést kap. A tracheotómia után papírszeletkére írva érintkezik

a külvilággal. „Tedd, hogy éljek” – könyörgött kétségbeesetten Hauber főorvosnak. Néha még

humora is felcsillan:  „Lázálmaimban ön kínai volt.  Beszéltem erről önnek? 400 féle kínai

nyelv van.” 

Ahogy a ’Februári óda’ megrázó soraiban írta:

„Kések között, a végzet a vállamon,

téged dalollak, még nyomorékul is,

száj nélkül is, szájamban sebbel,

emberi nagyság.”

Ascher Oszkár volt utolsó óráinak a tolmácsoló tanúja. Angyali kedélye még ebben a pokoli

kínban sem hagyta el. „Mehr Luft” írta Goethe sokat idézett „Mehr Licht” kívánságára utalva,

mert  ő  is  tudott  „utolsó  szavakat  komponálni”.  A  krónikus  szepszisből  süllyedéses

tüdőgyulladás  alakult  ki,  láza  alig  csillapítható.  A  morfinnal  sem „takarékoskodnak”,  de

minden hiába.  „Édes professzor meghalok,  meghalok talán én is”,  jegyezte  vizit  előtt  egy

cetlire.  Az exitus november 3-án következett  be, 11 óra 6 perckor. Életének ötvenegyedik

évében.

Az esztétizálás az irodalomtörténész tiszte. Ám szenvedéseiből kitetszik, hogy még a

halálban is Babits Mihálynak volt méltó társa ez a hozzánk oly közel vibráló költői tünemény,

akinek  életműve  nélkül  szegényebb  lenne  irodalmunk.  Csehov,  Csáth  Géza  és  Ferenczi

Sándor legjobb értői közül való, nem kis dicséretére egy nagy költőnek.
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KARINTHY ÉS A GYÓGYÍTÁS TUDOMÁNYA

Karinthy Frigyes és a medicina128

Az orvos végzettségűeket kivéve, egyetlen nagy írónkat sem érdekelte annyira a gyógyítás

tudománya,  mint  Karinthy  Frigyest  (1887–1938).  Most  nem a híres  műtétjére  és  a  neves

operáló professzorra gondolunk, azt már Czeizel Endrétől129 Kiss Lászlóig130 többen megírták,

hanem amikor még egészségesnek érezte magát. Levendel Júlia sorai szerint:131

„Az  orvostudományt,  a  gyakorló  orvosokat  meg  különösen  tisztelte  egész

életében. Egyetemistaként bejárt az orvostanhallgatók óráira, részt vett műtéten és

boncoláson – ezt azután ismert íróként is megtette.”

A  budapesti  születésű  ifjú  humorista  titán  már  Markó  utcai  reálgimnazistaként  nagyon

érdeklődött  a  rohamosan fejlődő természettudományok iránt,  egyúttal  irodalmi  hajlamai  is

kezdtek kibontakozni. Alig 15 éves korában jelent meg a  ’Nászutazás a Föld középpontján

keresztül’ című  kisregénye.132 Verne  hatása  egyértelmű,  csak  parodisztikus  formában.

Érettségi után „állítólag” beiratkozott a matematika-fizika szakra, de rövidesen az újságírásnál

kötött ki.

Sorsfordító  dátum 1906, amikor  találkozott  a hasonló korú Kosztolányi  Dezsővel  és

Csáth  Gézával.  A  medicina  iránti  érdeklődését  bizonyára  e  két  ember  barátsága  is

befolyásolta. Különösen Brenner József medikusé, akinek a Klug Nándor-féle élettanát sokat

forgatta.  Ebből  született  meg  a  ’Haditanács  Anthroposban’ című  humoreszkje.133 Vagyis

haditanács  az  emberi  gyomorban.  Az ókori  Menenius  Agrippa  és  Spartacus  históriájának

128 Forrás: Szállási Árpád: Karinthy Frigyes és a medicina. = Orvosi Hetilap 151 (2010) No. 8. pp. 313–315. 
129 Czeizel  Endre  – Erős Erika:  Számadás  a tálentomról.  A Karinthy család  genetikai  elemzése.  Bp.,  1995.
Corvina. 224 p., [1] t.
130 Kiss László: Kínok tövisében. Nagy emberek – hétköznapi kórok. Dunaszerdahely, 1997. Lilium Aurum. pp.
102–111. 
131 Levendel Júlia: Így élt Karinthy Frigyes. Bp., 1979. Móra. p. 171.
132 Karinthy Frigyes: Nászutazás a Föld középpontján keresztül. Parodisztikus regény, 1902. (Folytatásokban a
Magyar Képes Világ című lapban).
133 Karinthy Frigyes:  Haditanács  Anthroposban.  Élettan-politikai  dráma és tudománytörténelem. Bp.,  [1933].
Révai ny. 32 p. 



modern  fiziológiai  változata  játszódik  le  –  valaki  emésztőszervében.  Alcíme  is:  ’Élettan-

politikai  dráma  és  tudománytörténelem’.  Főszereplői:  SZÜRKE KÉREG:  államfő,  SZÍV:

miniszterelnök,  CSONTVELŐ:  hadügyminiszter,  NERVUS VAGUS:  kultuszminiszter,  COLON:

kereskedelemügyi miniszter, BÉCARTIA: külügyminiszter. SPASMUS: az összeesküvők vezére,

NERVUS APPENDICULARIS:  a  Csökevények  államtitkára,  PARASIMPATICUS:  államtitkár,

HEPAR, PULMO és egyéb szervek. SCHMALZ: Lézengő Zsírsejt. Összeesküvők: konstruktív és

destruktív  Hormonok,  Fermentumok,  tartalékos  és  tényleges  Vérsejtek.  Szolgálaton  kívüli

Fehérvérsejtek. Néhány Stafilo-coccus mint kém. A nevek felsorolása is elég komikus, hát

még a szövege. Spasmus, az összeesküvők feje így szónokol: 

„Mint tudjátok, Anthropos fővárosának, Gasternek egész kereskedelmi forgalma

végeredményben  itt,  Duodenumon  áramlik  keresztül,  innen  kerül  a  katonai

országutakon  át  a  városokba  és  falvakba.  Jól  tudjátok  továbbá  azt  is,  hogy

szövetségeseink, a derék Hepar és Pancreas dolgos lakosai szolgáltatják azt a napi

másfél-két  liter  anyagot,  amely  a  tápanyagokat  bontja,  építi,  és  ezáltal  az

anyagcserét biztosítja…” 

Végül Spasmus felhagy alantas szándékával, nem zárja el a duodenum-kaput, mert a Szív-

miniszterelnök lebeszéli róla. Természetesen Colon a „Gázművek igazgatója” is hozzájárul

egy verssel, melynek sorai Arany János után szabadon: „Sűrű sötét az éj, / Dühöng a béli

szél…”. Nem ismeretlen a diákoknál ez a parafrázis, de aligha tudják, hogy Karinthy Frigyes

egyik darabjából való. Megjelent, de valószínűleg soha nem került színpadra. Publikálására

még  az  igen  alapos  Gulyás  Pál  sem  utal.134 A  munkát  Berény  Róbert  igényes  művészi

karikatúrákkal illusztrálta. Avagy „Ha férfi lelkedet” dallamára:

„Ha a legjobb falat

Torkodon lecsússzék,

És a gyomorfalad

Könnyelműn tépi szét,

Ne gondolj szörnyűt és nagyot,

Műtétet és halált,

Se Atropint, se alkalit,

Amely savat kivált.”

134 Magyar írók élete és munkái. Új sorozat. Gyűjt.: Gulyás Pál. Sajtó alá rend.: Viczián János. 16. köt. Bp.,
1995. Argumentum. 258–264. has. 



Igaz, hogy az utóbbiak „nem váltanak ki savat”, mégis hallatlanul szellemes és eszünkbe sem

jut kifogásolni. Egyik hőse, Telma Títusz szintén az élettan magántanára volt. Olyan fiktív

figura, mint Kosztolányinál Esti Kornél. És egy kicsit önmaga is. 

Közben betoppant az akkor éppen felvirágzó Pesti Kabaré jellegzetes világába. A Nagy

Endre  nevével  fémjelzett  könyvtár  egyik  kiadványában  jelent  meg  ’A  fürdőorvos’ című

darabja.135 Nem tudni, mennyire ihlette meg a jó barát Csáth Géza balneológusi ténykedése.

Legalábbis látszólag, mert a „hírhedt” naplót még nem olvashatta. A korábbi esztendőkben

együtt  jártak  a  sebészetre,  nézni  Dollinger  Gyula  professzor  műtéteit.  Így  aztán  igazi

„karinthys”  ötlet  volt,  amikor  1914-ben  a  hadba  vonulás  elől  kivetette  az  egészséges

féregnyúlványát. Később őt kérte meg az író-orvos Puder Sándor, hogy hitelesítse előszavával

az ’Állapota kielégítő’ című szubjektív kórtörténetet.136

Seborvos a főszereplője az 1916-ban megjelent ’Utazás Faremidóba’ című fantasztikus

regényének is.137 Hidroplánon repül egy felrobbantott  angol  hajóról északra,  a „szolaszik”

földjére, Gulliver ötödik útjaként. Verne után Swift a fő ihlető, majd Wells. 

A  sebészet  köszön  vissza  a  ’Hasműtét’ című  kötetének  második  novellájából.138

Operálás  közben  a  saját  sérvétől  sziszegő  neves  tanár  úr,  aki  panaszaitól  meg  akart

szabadulni, ezért az asszisztenciáját tükörből irányítva szinte „levezényelte” a saját hernia-

rezekcióját. Képzeletben érezni a műtő jód-szagát, a siker utáni felszabadultságot.

A ’Nyugat’ 1910-es kötetében Karinthy Frigyes Adyval „párosban” írt kritikát Bernard

Shaw ’Orvosok’ című darabjáról.139 Mindketten szigorúak az ír-angol szerzővel szemben. Ady

szerint Molnár Ferenc szellemesebben írta volna meg. Karinthy azt veti szemére, hogy nincs

humora és szatírája, csak fölényeskedése. „Fölülkerekedni minden szuggeszciónak, éberen és

ruganyosan… Ne higgyetek neki, ha moralizál… csak Wilde Oscart akarja lefőzni…”140

A doktor dilemmáját ismeri, ez olvasható a naplójában:141

„Ha Ön orvos és beviszik a kórházba, ahol ezer vérbajos fekszik – és Önnek van

egy  adag  salvarzánja  –  mit  fog  tenni?  Szétosztja  köztük,  hogy  egyiknek  se

használjon – vagy inkább egyet megment közülük, legérdemesebbet!”

135 Karinthy Frigyes: A fürdőorvos. In: Színház és Kabaré Könyvtár. Bp., 1912. Bárd F. pp. 38–47. 
136 Puder Sándor: „Állapota kielégítő…”. Subjectiv kórtörténet. Karinthy Frigyes előszavával. Bp., 1930. Genius.
138 p.
137 Karinthy Frigyes: Utazás Faremidóba. Gulliver ötödik útja. Bp., 1916. Athenaeum. 126 p. 
138 Karinthy Frigyes: Hasműtét. Novellák. Bp., [1933]. Athenaeum. pp. 33–42. 
139 Shaw Bernát: „The doctor’s dilemma”. A Magyar Színház bemutatója. Ady Endre: I. + Karinthy Frigyes: II.
= Nyugat 3 (1910) Vol. II. No. 19. pp. 1393–1394, 1394–1935.
140 Uo.
141 Karinthy Frigyes kiadatlan naplója és levelei. Babits Mihály előszavával. Sajtó alá rend.: Ascher Oszkár. Bp.,
1938. Nyugat Kiadó. p. 131. 



A következő évfolyamban A. Schnitzler darabját „vesézi ki”.142 A pszichoanalitikus orvosnak

’Az élet szava’ című színművét, amelyben a szereplők: 

„Hívatlanul  és kéretlenül  akarnak valamit,  ami  nem jutott  nekik:  nem jogaikat

akarják, csak jogokat formálnak. (…) Temetőkből és hullák hörgésén keresztül

szól a hang, amit Schnitzler az Élet Szavának nevez…” 

A századelő szellemi légköre nagyon kedvezett  a tehetségeknek. A megjelenő ’Nyugat’,  a

jellegzetesen pesti kabaré kibontakozása, a színházak pezsgő élete, a szaporodó kiadók, az

asszimilálódó, főleg zsidó polgárság igénye színes és széles fórumoknak bizonyultak. 

A lélekábrázolásban forradalmat jelentett a freudizmus jelentkezése. Ez lett a sebészet

mellett  Karinthy  második  orvosi  vonatkozású  irodalmi  „felségterülete”.  Bizonyára  Csáth

Géza  vezette  be  a  pszichoanalízis  rejtelmeibe,  akit  ő  búcsúztatott  a  ’Nyugat’  1919-es

évfolyamában e sorokkal:143 

„Mint orvost, a tudomány legrejtettebb és leggazdagabb területe érdekelte: az a

határterület  ahol  test  és  lélek  örök  háborúja  kell,  hogy  eldőljön:  az

ideggyógyászat. … Csáth Géza … drága barátom, akit nagyon szerettem.” 

Majd  az  1925-ös  periodika  orvosi  szempontból  igen  érdekes.  Ekkor  jelent  meg  teljes

terjedelmében  Freud  önéletírása,  Németh  László  díjnyertes  novella-pályázata,  valamint

Karinthy  Frigyes  kritikája,  amely  a  pszichoanalízisről  szól,  továbbá  a  Magyar  Színház

bemutatta az orvos végzettségű Somerset Maugham ’Eső’ című szomorújátékát. A szerző:144

„Európa vénebb szellemének geológiai alaprétegéig jut el, ahhoz a réteghez, amit

ma divatos szóval pozitív analízisnek nevezünk. (…) Nem tudom, magától jutott-e

idáig, vagy a freudizmus kényelmes bányaliftjein szállt alá – angolszász szerzőről

lévén szó, az is méltánylandó ritkaság, ha ismerte ezt a közlekedési eszközt.” 

142 Schnitzler: Az élet szava. (Három felvonásos színmű, a Magyar Színház bemutatója). Karinthy Frigyes: I. =
Nyugat 4 (1911) Vol. II. No. 20. pp. 681–682.
143 Karinthy Frigyes: Csáth Géza. = Nyugat 12 (1919) Vol. I. No. 14–15. pp. 974–977.
144 Karinthy  Frigyes:  Eső.  (Három  felvonásos  szomorújáték,  Sommerset  Maugham-tól,  a  Magyar  Színház
bemutatója). = Nyugat 18 (1925) Vol. III. No. 19. pp. 184–185.



Karinthynak – Benedek István szavaival – „csak remekműveket volt ideje írni”. Általában az

’Így írtok ti’,  a  ’Tanár úr kérem’ valamint  az  ’Utazás  a koponyám körül’ című könyvek

szerzőjeként ismerik. Az utóbbi kettőt főleg a filmezés jóvoltából. 

Csatlakozott  a  maga  módján  a  rákellenes  mozgalomhoz  –  mivel  a  kormány  is  így

cselekedett. 

„Ha  a  kormány  nem  csatlakozott  volna  a  mozgalomhoz,  a  rák  jót  röhög  az

orvosokon, rádiumkezelésen, sebészeten – na híresek, mondta volna rák, ugye a

kormány se csatlakozott, hiába csináltátok az egészet. Mégis nekem volt igazam,

nem úriemberhez való dolog engem üldözni. De így kétszer is meggondolja magát

a rák. ”145

A drága Kosztolányi kínlódását látva írta ezeket a sorokat és nála a kettő nem ellentmondás. 

Betegségével,  műtétjével  nem  feladatunk  most  foglalkozni.  Kezelőorvosai  közül

második felsége, az ideggyógyász Böhm Aranka, a betegséget diagnosztizáló bécsi Otto Pötzl

professzor és a stockholmi Herbert Olivecrona, „a tumorista szerint Olajkorona” agysebész

nevét  olvashatjuk  legtöbbször.  A  másokét  ritkán  vagy  sehogy.  „Járok  X-hez  (itt  rendel

szemben), aki időnként ágyúcsöveket dug az orromba, amik a fülemen jönnek ki s azt állítja,

hogy Eustach-csövemben fészkel valami gyulladás (Eustachio meghalt 1570-ben), másrészt

megbámulja hallásom élességét és finomságát.” Mindent igyekezett a fonák oldaláról is nézni.

Humorának  a  töredéke,  de  jelentős  része.  Felesleges  hangsúlyozni,  hogy  nem  a

Medicinát,  hanem  annak  gyakori  visszásságait  akarta  kifigurázni.  Hiszen  Babits  Mihály

szavaival „talán ő volt a legkomolyabb írónk”.146

145 Karinthy Frigyes: 100 új humoreszk. Bp., [1934]. Nyugat Kiadó. pp. 175–177. (Nyugat könyvek) 
146 Lásd még: Karinthy Frigyes kiadatlan naplója és levelei. Babits Mihály előszavával. Sajtó alá rend.: Ascher
Oszkár. Bp., 1938. Nyugat. 201, [3] p., 12 t. 



Karinthy és Olivecrona147

A  magyar  szellem  fényét  humanista  irányba  polarizáló  szépirodalom,  valamint  az  egyre

magasabb  szintet  képviselő  svéd  medicina  között  a  harmincas  években  különleges

kapcsolatrendszer  alakult  ki.  A ’Nyugat’  első  nemzedékének  három hasonló  korú  kortárs

óriását: Babits Mihályt, Kosztolányi Dezsőt és Karinthy Frigyest aránylag fiatalon, közel egy

időben  támadta  meg  „orv  betegség”  (Babits),  a  rejtélyes  kór,  s  ugyanakkor  az  északi

orvostudomány  nagy felfutásának  ideje  ez,  amikor  az  agysebészettől  a  radiológiáig  (nem

véletlenül  emeljük ki ezt  a kettőt)  kerültek élre  a közép-skandináv klinikák,  a Karolinska

Institutet már régóta fogalom, a világ virtuális része pedig nemcsak az áhított Nobel-díj miatt

figyelt Stockholm felé.

Európában csomósodnak az erővonalak,  ám sejteni lehet,  hogy a szerencsés fekvésű

Svédország  okos  politikájával  kívül  marad  majd  a  viharzónán.  Ennek  lehetősége,  a  svéd

orvosok  (és  vöröskereszt)  legendás  segítőkészsége,  valamint  szakmai  felkészültsége,

intézeteik felszereltsége inspirálta orvosaink legjobbjait, hogy illusztris betegeiket, vagy azok

leleteit északra irányítsák.

A sort Kosztolányi nyitotta meg, midőn 1934-ben az itthon megoperált ínydaganatával

rádiumbesugárzásra  utazott  Berven  tanár  stockholmi  intézetébe,  majd  1936-ban  követte  a

legjobb barát, Karinthy Frigyes, hogy az akkor még csak szűkebb szakmai berkekben ismert

svéd sebész távolítsa el a Bécsben kimutatott agydaganatát,148 végül 1938-ban a Babits beteg

gégéjéből  kimetszett  szövettani  metszetet  küldték  diagnosztikai  és  sugárérzékenységi

vizsgálatra, Berven és Forsell professzor hisztológiai laboratóriumába.149 Szerencsénkre, mert

Babits és Karinthy esetében legalább a leletek megmaradtak. Nem a svéd medicina akkori

fejlettségén múlott, hogy többet nem tudtak garantálni

Az általában elmondottakon kívül külön kellene szólnunk Karinthy koponyaműtétjéről.

Egyrészt mert száz évvel ezelőtt született az a sebész, aki ezt a bravúros operációt elvégezte,

másrészt mert „átélési erejű” megörökítését minden hazai átlagolvasó ismeri a nagy humorista

véresen  komoly  könyvéből.150 Olivecrona  professzor  tehát  még  életében,  a  saját  nevén

147 Forrás: Szállási Árpád: Tisztelet Olivecrona emlékének. = Orvosi Hetilap 133 (1992) No. 22. pp. 1377–1379. 
148 Makai Endre levele Milkó Vilmoshoz, 1936. A szerző tulajdona.
149 Gyenes  György:  Adatok  Babits  Mihály  betegségéhez.  In:  Mint  különös  hírmondó.  Tanulmányok,
dokumentumok  Babits  Mihály  születésének  100.  évfordulójára.  Szerk.:  Kelevéz  Ágnes.  Bp.,  1983.  PIM  –
Népművelési Propaganda Iroda Kiadó. pp. 293–298.
150 Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül. Bp., 1937. Athenaeum. 239 p. 



irodalmi hős lett, ami kevés kiválóságnak adatott meg. Orvosnak is elég jelentős volt ahhoz,

hogy ne csak a literatúra emlékezzen meg róla, a centenáriumtól függetlenül.

Herbert  Axel  Olivecrona  1891.  július  11-én  látta  meg  a  napvilágot  a  balti-tengeri

Gotland sziget fővárosában. Visby települése a viking időket idézi kőfalaival és bástyáival.

Apja  jogász volt,  szerény jövedelmű közjogi  hivatalnok,  aki  nagyon  meglepődött,  amikor

szép szál szőke fia a maturátus után Uppsala ősi universitásán nem jurátus, hanem medikus

lett.  Ám  rövidesen  vonzotta  a  Karolinska  Institutet  hírneve,  s  a  kitűnő  képességű

egyetemistának  nem  volt  nehéz  oda  átkerülni.  Külföldi  tanulmányútjában  előbb  az  első

világháború  akadályozta,  majd  amikor  elnyerte  az  orvosdoktori  fokozatot,  s  az  óceánon

megszűnt az aknaveszély,  áthajózott az Újvilágba. A baltimore-i Johns Hopkins kórházban

töltött egy ösztöndíjas évet 1919-ben Walter Dandy professzor mellett, aki akkor vezette be a

ventriculographiát,  s új perspektívákat nyitott  az intracraniális sebészeti  beavatkozásokban.

Ugyanakkor kezdett kiválni, főleg Cushing tevékenysége révén a neurochirurgia az általános

sebészetből.151 A fiatal svéd oly sokat ígérőn asszisztált Dandy professzornak, hogy beajánlást

kapott tőle Cushing bostoni intézetébe. Svédország pedig akkor még nagyon távol állott a mai

gazdaságától. Hazajövetele után a stockholmi Serafimer Kórházban kapott sebészi állást, ahol

általános  elképedésre  már  önállóan  és  sikeresen  távolított  el  inoperábilisnak  imponáló

agytumorokat.  A sebészeti  szakvizsgát  1925-ben tette  le,  utána rögtön főorvosi kinevezést

kapott, 1935 és 1960 között pedig a Karolinska Intézet idegsebész professzora volt. 

Munkásságát elsősorban a gyakorlati kivitelezés finomítása és pontossága jellemezte, de

nem hiányzott belőle az újítók intuíciója, valamint a megfelelő munkatársak kiválasztásának

képessége sem. Egyik első tanítványa,  Erik Lysholm radiológus lett  a pneumoencephalog-

raphia  megteremtője,152 Lindgren  munkásságával  önállósult  a  neuroradiológia,  tanítványai

voltak  szinte  valamennyien  a  svéd  idegsebészet  későbbi  képviselői:  Lars  Leksell,  Olof

Sjökvist, Einar Bohm és Nils Lundberg.153

Pályakezdő korában, amikor az agydaganat megállapítása még egyenlő volt a halálos

ítélettel,154 elsősorban  az  acusticus  neurinomák  eltávolítása,  vagyis  a  kisagy-hídszögleti

tumorok megoperálása érdekelte. Később világelsőként ismerte fel, hogy nincs idegsebészet

kompetens érzéstelenítés nélkül, a megfelelő anaesthesiát pedig csak a neuronaesthesiologus

tudja végezni. Első könyve, a  ’Die chirurgische Behandlung der Gehirntumoren’  1927-ben

151 Környey István: Sántha Kálmán (1903–1956). = Orvosi Hetilap 98 (1957) No. 7–8.
152 Granholm, L. – Epstein, D.: Herbert Olivecrona. July 11, 1891 – January 15, 1980. = Surgical Neurology Vol.
14 (1980) No. 2.
153 Uo.
154 Uo.



jelent meg,155 majd a parasagittális meningeomákról írott 1934-ben.156 E művek ismeretében

aligha  küldték  volna  hozzá  a  nagy magyar  írót.  Tudták  azonban róla,  hogy egyre  inkább

érdekelte a koponyaűrön belüli érsebészet, különösképpen az arteriovenosus malformációk, s

e  téren  már  egykori  mestereit,  Dandyt  és  Cushingot  is  felülmúlta.  Korszakos  könyve  a

’Gefassmissbildungen  und  Gefassgeschwulste  des  Gehirns’  1936-ban  jelent  meg,157 erre

felfigyelt  a kitűnő sebész Makai Endre, s még ugyanezen esztendőben Karinthy Frigyes  a

Karolinska Institutet idegsebészeti osztályának a betege lett.158 Az ’Utazás a koponyám körül’

a világirodalom páratlan kórtörténete. Mert élet és halál mezsgyéjén, meglékelt tarkócsonttal

hasonlót még senki nem írt. Harvey Cushing 1939-ben Grósz Emil professzor kérte levélben,

hogy Karinthy könyvét lehetőleg német fordításban (ekkor már volt ilyen) küldje meg neki.159

Sajnos a háborús idő, valamint az agysebészet megteremtőjének bekövetkezett halála miatt

nem került sor a könyv elküldésére.

A kisagyban lévő érdaganatot,  melynek tágulása „elindította  az író fejében azokat  a

láthatatlan  vonatokat”,  a  bécsi  Pötzl  tanár  intézetében  állapították  meg,160 majd  a  Makai

Endrével  történt  közös  konzultáció  eredményeként  került  Olivecrona  trepanáló

instrumentuma alá. A műtétet még helyi érzéstelenítésben végezték, ezért ismerünk minden

részletet, írói fantáziával kiszínezve. Már amennyire ilyen helyzetben az lehetséges volt. Mint

tudjuk, az érdaganat jóindulatúnak bizonyult,  s a sikeres eltávolítás,  valamint egy lezajlott

arachnoiditis után joggal reménykedtek a felgyógyulásban. Ám 1938. augusztus 29-én, tehát

az operáció után két esztendővel hirtelen rosszul lett, majd a szobájába ment a cipőjét kifűzni,

előrehajolva megszédült, s pillanatok alatt holtan hanyatlott inasának a karjaiba. Olivecrona

szerint,  ahogy  azt  később  az  író  írófiának  kifejtette,  a  hirtelen  halál  agyvérzés,  vagy

szívinfarktus következtében állhatott be.161 Nagy kár, hogy boncolás nem történt, legalábbis

nem tudunk róla.  Pedig  a  felesége  orvos  volt,  a  bécsi  Wagner-Jauregg klinikán  gyakorló

pszichiáter.

Az  író  halálakor  az  agysebész  a  következő  német  nyelvű  levelet  írta  a  gyászoló

özvegynek magyar fordításban: 

155 Olivecrona,  H.:  Die  chirurgische  Behandlung  der  Gehirntumoren.  Eine  klinische  Studie.  Berlin,  1927.
Springer. 344 p.
156 Olivecrona, H.: Die parasagittalen Meningeome. Stockholm, 1934. George Thieme. 143 p. 
157 A. Bergstrand, H. Olivecrona, W. Tönnis: Gefassmissbildungen und Gefassgeschwulste des Gehirns. Leipzig,
1936. Georg Thieme.
158 Karinthy Frigyes kiadatlan naplója és levelei. Bev.: Babits Mihály. Sajtó alá rend.: Ascher Oszkár. Bp., 1938.
Nyugat. 201 p., 12 t.
159 Bartók Imre: Svéd–magyar orvosi kapcsolatok. Stockholm–Bp., 1969. Svéd Intézet. 68 p.
160 Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül. Bp., 1937. Athenaeum. 239 p.
161 Karinthy Ferenc: Olivecrona. = Egészségügyi Dolgozó 22 (1979) No. 1. pp. 4–5.



„Nagyon tisztelt kedves Nagyságos Asszonyom! 

Nagy megdöbbenéssel olvastam a lapokban, hogy Karinthy Frigyes nincs többé az

élők sorában. A hírekből láttam, hogy a váratlan halál kivételes szerencséje jutott

osztályrészéül.  Mélyen  érzett  részvétem  kifejezése  mellett,  vagyok  őszinte

tisztelője

H. Olivecrona.”162

Karinthy és felesége – a műtét után

Buzády Tibor  szerint  –  aki  előbb Kínában volt  misszionárius  orvos,  majd  Svédországban

praktizált, s eközben megszerezte a Karolinska Intézetből az Olivecrona–Karinthy-levelezést,

amit 1975-ben az ’Új Írás’ hasábjain tett közzé,163 – a halál valószínűleg agyvérzés következ-

162 Vö.: Karinthy Frigyes kiadatlan naplója és levelei. Bev.: Babits Mihály. Sajtó alá rend.: Ascher Oszkár. Bp.,
1938. Nyugat. 201 p., 12 t.
163 Buzády Tibor: Egy orvos gondolatai a megtalált stockholmi dokumentumokról. = Új Írás 15 (1975) No. 9. pp.
85–88. [Olivecrona és Karinthy levelezése.]



ménye volt. Mert műtét után nem helyezték vissza az eltávolított csontot, és a belső vérnyo-

mást nem fékezte a koponyacsont ellennyomása.164 A szekció akkor is szükséges lett volna.

Olivecrona 1960-ban vonult nyugdíjba, de nem nyugalomra. Generációk, külföldiek és

svédek  egyaránt  tanulták  tőle  az  agysebészetet.  A  halála  előtt,  1978-ban  látogatta  meg

Karinthy Ferenc, hogy nagynevű apjáról a nagy sebész személyes emlékeit meghallgassa, a

lejegyzés szándékával. A találkozás élménye az ’Egészségügyi Dolgozó’-ban jelent meg. Ő is

hasonlónak látta, mint az apa, „szőke arcú, százszázalékosan északi férfinak… akinek mintha

kissé tömpe volna az orra, ami jóságra vall”.165 Ilyennek tűnik az Osváth Mária által készített

emlékérmen is.

Karinthy Ferenc beszámolójából tudjuk, hogy az 1960-ban történt nyugdíjba vonulása

után még két esztendeig dolgozott Kairóban, majd hazajövet különböző magánklinikákon.

Közben a  ’Congenital arteriovenous aneurysms of the carotid and vertebral arterial

systems’ 1957-ben, a ’The surgical Treatment of Ingracranial Tumors’ pedig 1967-ben jelent

meg.

Az Athéni Egyetem és a Kölni Egyetem tiszteletbeli doktorává, a minnesotai Gusztáv

Adolf Kollégium tiszteletbeli nagydoktorává fogadta.

Hazánkban  Karinthy  halála  után  1938-ban  az  Orvosi  Továbbképzés  Nemzetközi

Akadémiájának megalakulása alkalmával járt, melynek ő lett az egyik alelnöke.166 Ugyanezen

esztendőben meghívták Moszkvába is,  egyik  magas rangú pártfunkcionárius  megoperálása

céljából. Egyes hangok szerint magát Sztálint szintén trepanálta volna, ám a legilletékesebb

ezt határozottan tagadta.167

Budapestre a háború után is ellátogatott, de nem sikerült tisztázni, hogy melyik évben és

milyen célból.

A  Semmelweis  Orvostudományi  Egyetem  nem  avatta  tiszteletbeli  doktorává,  pedig

nagyon megérdemelte volna. Igaz, Karinthy az ínyencek írója maradt, a marxista esztétika

nem nagyon tudott vele mit kezdeni.

A svéd professzor szolid családi életéről  már az  ’Utazás a koponyám körül’ írója is

megemlékezik, fia sem látott mást, jó 42 év elteltével.

Karinthy  Ferenc  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  tiszteletbeli  tagjává  történő

választásának elmulasztásáért tesz szelíd szemrehányást, noha az igazság kedvéért az 1980.

január 15-én bekövetkezett halála után magyar orvosi szaklapban még nekrológ sem jelent

164 Uo.
165 Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül. Bp., 1937. Athenaeum. 239 p.
166 Bartók Imre: Svéd–magyar orvosi kapcsolatok. Stockholm–Bp., 1969. Svéd Intézet. 68 p.
167 Karinthy Ferenc: Olivecrona. = Egészségügyi Dolgozó 22 (1979) No. 1. pp. 4–5.



meg róla. A ’Surgical Neurology’ hasábjain 1980. augusztus 14-én Lars Granholm és Dan

Epstein svéd orvosok méltatják, Harvey Cushing és Walter Dandy jelentőségéhez mérve. Az

’Ideggyógyászati  Szemle’  viszont  egy  sort  sem hozott  róla.  Nekrológot  magyarul  Gazda

István  tudománytörténész  írt  egy  napilapba,168 majd  Wilson  méltatta  munkásságának

jelentőségét  a  ’Journal  of  Neurosurgery’  1984-es  évfolyamában,169 jelezvén,  hogy  az

agysebészet  úttörői  közé  tartozik.  Magyarországon  Olivecrona  professzort  illő  ismerni  és

tisztelni, nemcsak Karinthy remekművéből, de a szűkebb speciális sebészet szakembereinek is

– a svéd–magyar orvosi-szellemi kapcsolat egyik eminenciásaként.

Karinthy Frigyes betegségéről szóló szakirodalmi forrásokból:

Ferenczi  Sándor: Altató és ébresztő tudomány.  (Levél  Karinthy Frigyeshez).  = Nyugat  17
(1924) Vol. I. No. 1. pp. 72–73.

Beszélgetés Karinthy Frigyessel a stockholmi operációról. = Délmagyarország 12 (1936) No.
171. p. 7.

Puder Sándor: Karinthy Frigyes. = Gyógyászat 79 (1939) pp. 29–30.

Halász  László:  Karinthy  Frigyes  írói  tehetségének  pszichológiai  elemzése.  =  Magyar
Pszichológiai Szemle (20) Új f. 4 (1962) pp. 338–348.

Weinstein Pál: Karinthy a szemklinikán. = Élet és Irodalom, 1963. No. 36. p. 2. 

Hámori Tibor: Látogatás Olivecronánál. = Tükör, 1964. No. 37. (dec. 15.) p. 12.

Mária Béla: Az író és betegsége. = Kortárs 11 (1967) No. 4. pp. 643–647.

Kendi Mária: Karinthy nyomában – a Serafiner Lazarettedben. = Magyar Hírlap 1 (1968) No.
106. (aug. 29.) p. 9. – Karinthy agyműtétéről.

Buzády Tibor (összeáll.): Karinthy Frigyes agyműtéte. = Új Írás 15 (1975) No. 9. pp. 79–84. 

Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Karinthyról. Bp., 2004. Noran, 2004. 253 p.

168 Gazda István: Olivecrona professzor halálára. = Magyar Nemzet 36 (1980) jan. 24.
169 Wilson, C. B.: A decade of pituitary microsurgery. The Herbert Olivecrona lecture. = Journal of Neurosurgery
61 (1984) No. 5. pp. 814–833.



Fábián Dániel és József Attila170

Egy ritka kiadvány tanúsítja: a két név nem először és nem önkényesen került egymás mellé.

Korunk költőcsillaga Fábián Dániel (1901–1980) sebészorvosnak – hacsak egy füzet erejéig,

de – szerzőtársa volt,171 s ezzel kivételes helyet biztosított neki orvosai, orvosbarátai között.

Fábián főorvos 1980-ban hunyt el, négy esztendővel volt idősebb József Attilánál, rettentő

belegondolni,  micsoda  alkotói  lehetőségeket  törtek  össze  Szárszón  a  vonatkerekek.  Hogy

Fábián  Dániel  dr.  nem  csupán  bibliográfiai  adat  a  költőről  összeállított  kötetek

névmutatójában, bőven akadnak rá bizonyítékok. 

A Bakony-béli Köveskálon született 1901. január 28-án, édesanyja, Vörösmarty Mária a

’Szózat’ költőjének egyenes ági leszármazottja volt. A pápai református kollégiumban kezdett

kibontakozni  irodalmi  érdeklődése,  Petőfi  és  Jókai  lába  nyomait  keresgélve.  A

Tanácsköztársaság  idején  a  diákok  egyik  szellemi  vezére  volt,  ezért  érettségi  előtt

eltanácsolták,  de  engedéllyel  a  csurgói  gimnáziumban  (Csokonai  sorsával  vigasztalódva)

maturátust  szerezhetett.  A  Pázmány  Péter  Tudományegyetem  orvosi  karára  1920-ban

iratkozott be, és lege artis 1926-ban kézhez kapta a gyógyító ténykedésre jogosító diplomáját.

Akkor nem volt orvosban hiány. A harmadára zsugorodott országnak hirtelen négy egyeteme

lett, az állások és állásigénylők mérlege az utóbbiak hátrányára billent. 

Fábián doktornak szerencséje volt. Éppen akkor bővítették százágyassá – főleg holland

segítséggel – a Bethesda kórházat, így a nehéz időkben Szentpétery Gyula főorvos sebészeti

osztályán  helyezkedett  el.  Állása  már  volt,  de  nyugalma  nem.  A  szociális  bajok  iránti

érzékenysége vitte őt a vegyes összetételű Bartha Miklós Társaságba, ebbe az ideológiailag

rendkívül  széles  színskálájú  szellemi  szervezkedésbe,  amelynek  ő  –  a  balközép  részhez

tartozó  –  1928-ban  már  ügyvezető  elnöke  lett.  Ez  év  nyarán  vette  fel  a  Társaság

képviseletében  a  kapcsolatot  a  csehszlovákiai  Sarló  mozgalommal,  a  kisebbségi  sorsba

sodródott magyar ifjúság határozottan haladó csoportjával, akik a kitűnő Balogh Edgárral az

élen végig kiállták a két oldalról reájuk nehezedő provokatív politikai megpróbáltatásokat. E

fiatalok  (Dobossy  László,  Győry  Dezső,  Jócsik  Lajos,  Szalatnai  Rezső,  hogy  csak  a

legismertebbeket  említsük)  hívták  meg  Móricz  Zsigmondot,  tartották  Kassák  Lajossal  a

kapcsolatot, példamutató ténykedésüket Bartók Béla is figyelemmel kísérte.

170 Forrás: Szállási Árpád: Fábián Dániel és József Attila. = Orvosi Hetilap 124 (1983) No. 8. pp. 464–466. 
171 Fábián Dániel – József Attila: Ki a faluba! Hódmezővásárhely, 1930. Törekvés ny. 8 p. (A Bartha Miklós
Társaság füzetei 1.) 



Az 1928-as esztendő rendkívül  eseménydús  Fábián doktor  életében.  Mint  ügyvezető

elnököt ez év nyarán a sarlósok meghívták a gombaszögi táborozásra, ahol előadást tartott a

falu sorsdöntő kérdéseiről; ’Új Magyar Föld’ címmel folyóiratot indított, amelynek ő írta a

programadó cikkét; megjelent ’A Híd’ kiadásában az egyetemes magyar ifjúság közös Ady

Endre-ünnepsége alkalmából az ’Ifjú szívekben élek’ című172 szép kötet, benne Fábián Dániel

’Középosztályunk  és  a  parasztság’ című  írása,  amely  egy  Ady-vers  és  egy Móricz-esszé

között kapott helyet. Végül, de nem utolsósorban ekkor ismerkedett meg és kötött barátságot

József Attilával. 

A  lelkes  literátor  szervező  ugyanakkor  a  szociálhigiéne  iránt  is  megőrizte

fogékonyságát.  Johan  Béla  professzor  irányításával  1927-ben  megkezdte  működését  az

Országos Közegészségügyi Intézet, első teendői közé tartozott a skarlátprofilaxis és -terápia

minél szélesebb körű bevezetése.  Megelőzésre Gabricsevszkij-féle baktériumemulziót vagy

Dick-féle  tiszta  toxint,  gyógyításra  Moser  szerinti  szérumot  alkalmaztak.  Biztató

eredményeikről  Johan  Béla  a  ’Monatsschrift  für  Kinderheilkunde’  1927.  évi  decemberi

számában számolt be.

A  főváros  után  a  vidék  következett,  Fábián  Dániel  rövidesen  Hódmezővásárhelyen

irányította  a  vörheny  elleni  védőoltásokat,  de  szemei  túlláttak  az  ampullákon.  Szociális

intézkedésekkel,  munkalehetőségek biztosításával,  felvilágosítással  vélte  megoldhatónak az

agrárproletárok gondjait.  Kétségtelenül a nyomor-kor mitizáló faluromantikájának hatására,

de tetteket követelt, s ebben lényegesen különbözik az üres szólamok hangoztatóitól.

Irodalmi intenciói az injekciózás mellett is igen intenzívek voltak. 1929. február 27-én a

Vigadóban megrendezték az „Új Magyar Föld”-estet. Igen ígéretes előadók: Németh László,

Illyés  Gyula,  József Attila,  Kodolányi  János,  Féja Géza (a  felsorolást  folytathatnánk),  s  a

filológusok szerint ez az időpont a népi irodalom zászlóbontásának tekinthető. A zászló színe

persze  különböző  árnyalatú  volt,  de  magasan  lobogott.  Fábián  Dániel  1928-ban  tartott

’Európa jövője és a magyar paraszt’  című előadása erősen vitatott (s azóta megcáfolódott)

koncepciójának  a  módosult  visszhangja  tükröződik  az  akkor  még  kezdő  írók  műveiben.

Ugyanez  év május  25–26-án doktorunk a mindig  karakán Kassákot  kísérte  el  Pozsonyba.

Szeptember hónapban a Cseh-Szlovákiai Magyar Akadémikusok érsekújvári kongresszusán a

Bartha Miklós Társaságot képviseli, s ahogy Tasi József írja: „a Berecz Kálmán főtitkár által

megfogalmazott meghívókat is Fábián juttatta el a magyarországi és erdélyi (!) haladó ifjúsági

szervezetekhez”. 

172 Ifjú szívekben élek. A magyar fiatalság hitvallása Ady Endre költészetének történelmi tanulsága mellett. Bp.,
1928. A Híd. 63 p. 



1930 tavaszán Hódmezővásárhelyre  utazott,  ahol  –  köztük József Attila  is  –  kedves

ismerősként fogadták a tűvel-tollal-szóval egyaránt jól bánó elnök-orvost. Nevezetes dátum:

május 20. József Attila ekkor sógoránál, Makai Ödön ügyvédnél lakott; a kivételes költőzseni

és  a  szociális  gondokon  töprengő  orvos  akkor  írta  meg  közösen  a  ’Ki  a  faluba!’  című

kiadványt,173 egyrészt a sarlósok megrendelésére, másrészt közös szemléletük bizonyítására.

Mindketten voltak annyira önérzetesek, hogy csak „megrendelésre” nem készítették volna el.

A szerény kiállítású füzet a falukutatást, a folklór megismerését és megmentését propagálja az

ifjúságnak.  Kodály  Zoltánra  hivatkoznak,  aki  szerint  „a  magyar  intelligencia  előbb  eljut

Párizsba,  mint  a  magyar  faluba”.  Vagy  „az  emberiségnek  éppen  magyar  mivoltunkkal

tartozunk”. A hatoldalas kis röpiratban legfontosabb „A falu társadalmi és gazdasági rajza”

című fejezet, amely racionális szociológia, felhívás szociológiai paraméterek készítésére. 

A várt visszhang nem maradt el.  Jobbról balról egyaránt támadták.  A kolozsvári ’Korunk’

hasábjain Haraszti Sándor „magyar eszereknek” minősíti a szerzőket. Van benne igazság. A

hang  néha  az  orosz  szociálforradalmárokéra  emlékeztet,  nemhiába  hivatkoznak

Dosztojevszkij  misztikus  messianizmusára.  Jobbról  Győry  János  döfködte  Szekfü  Gyula

173 Fábián Dániel – József Attila: Ki a faluba! Hódmezővásárhely, 1930. Törekvés ny. 8 p. (A Bartha Miklós
Társaság füzetei 1.)



’Magyar  Szemlé’-jében  az  ’Elképzelt  parasztklasszicizmus’ c.  bírálatával.  „Józan

maradiságát” József Attila utasította el imponáló érveléssel.

Fábián  Dániel  örökké büszke  volt  rá,  hogy az  általa  szerkesztett  ’Új  Magyar  Föld’

méltatta először nagy költőként József Attilát. Doktorunk átmenetileg a hódmezővásárhelyi

kórházban dolgozott, ahol a lokális irodalmi élettel jobban összeismerkedett. Majd Szegedre

utazott  József Attilával Móra Ferenchez látogatóba.  Ám a csodás tollú tudós író csak egy

szelíd mosolyra méltatta őket, ami ugyancsak hihető. Ellentétben Juhász Gyulával, Mórának

alig volt kapcsolata írókkal, pláne fiatalokkal. Fábián dr. barátságot kötött a szegedi folklór

boldog emlékű gyűjtőjével, Bálint Sándorral. 

1930 választóvonal Fábián Dániel életében. Miután Bajcsy-Zsilinszky az ’Előörs’ című

lapban  írt  a  magyar  mezőgazdaság  válságáról,  a  magyar  „botosispán-képezdékről”,  a  43.

számban megjelent ’A mezőgazdasági érdekképviselet és a parasztság’, a 45. számban pedig

’A  mezőgazdasági  munkáskérdés  történelmi  fejlődés’ című  cikke,  a  jobboldal  nyomására

József  Attila,  Kodolányi  János  és  Gál  István  társaságában  kilépett  a  Bartha  Miklós

Társaságból,  1931-ben  már  csak  a  maga  és  néhány  barátja  nevében  üdvözli  a  sarlósok

pozsonyi  kongresszusát.  Közben  orvosként  bentlakó  sebész,  majd  díjtalan  gyakornok  az

Ádám professzor irányítása alatt működő III. sz. Sebészeti Klinikán. 

Kapcsolata József Attilával sohasem szakadt meg, bár útjaik elágaztak. Ahogy Fábián

dr. visszaemlékezik – s ebben a dedikálás dátumai is segítették –, 1932 novemberében kapta

meg  a  ’Külvárosi  éj’ ajánlósorokkal  ellátott  kötetét;  1933-ban  a  ’Nem  én  kiáltok’ és  a

’Nincsen apám sem anyám’  című remekművekért az orvosbarát pénzt adott, amiért a költő

kissé megneheztelt. A  ’Medvetánc’  című gyűjteményes kötetet 1934. december 2-án József

Attila személyesen vitte el neki a művészek gyülekezőhelyére, a Japán kávéházba. Néha itt

találkoztak, hosszú hallgatásokba merülve.

Következzék a legkényesebb pont, a tragédia bekövetkezése előtti állapot rögzítése az

orvosbarát  retinájával.  József  Attilát  1937 augusztusában szállították  a  Ráth György utcai

Siesta-szanatóriumba, ahol Fábián Dániel és Ignotus Pál 1937 novemberében látogatták meg

utoljára.  A szanatóriumbeli  mostoha  állapotokról  már  sok szó  esett,  amit  Fábián  dr.  már

korábban is tapasztalt. Amikor meglátogatták, a költő zavart állapotban szónokolt. Idézzük az

orvos visszaemlékezését: 

„Ha azt  kérdezné  valaki  tőlem:  észrevettem-e  szónoklatának  tartalmában  vagy

formájában valami kórosat, azt mondanám, hogy beszédjének tartalma egészséges

volt,  de  hogy  a  kis  szoba  teréhez  viszonyítva  hangja,  agresszivitása,



kézmozdulatai arányosak voltak-e? – arra feleletem: nem! Attila hite, bizakodása,

harci kedve ebben az órában olyan erővel lobbant fel, mint még sohasem. Csak

azért, hogy néhány hét múlva a halál vaskerekei alá vesse magát…” 

Nem  bocsátkozunk  a  betegségének  újabb  megfejtési  kísérletébe,  hiszen  egyrészt  a

kezelőorvos,  Bak  Róbert,174 másrészt  a  kitűnően  képzett  pszichiáter,  Varga  Ervin175 már

megtették. Betegsége körül a vita 1978-ban ismét fellángolt, de a Biblia szavaival: „semmi

sem tisztáztatott”. Fábián doktor kétségtelenül nem volt pszichológus, azonban orvosként és

barátként egyaránt ismerte, s ez az előnye az utódiagnosztikákkal szemben mindig megmarad.

A szörnyűség évében Engel Károlyt  és feleségét  Fábián dr. bújtatta,  de nem egy ép

lábszárra tett gipszcsizmát, a nyomaték kedvéért. Őket nem hajtották el. A fordulat éve után

különböző rendelőintézeteknél volt sebész főorvos, főleg a visszerekkel és lábszárfekélyek

gyógyításával foglalkozott sokat, a Holland Thrombosis Szolgálat mintájára.

Nyugdíjazása  után  ismét  tollat  fogott,  1974-ben jelent  meg  a  József  Attiláról  szóló

könyve.176 Megállapításainak  bizonyos  hányadával  lehet  vitatkozni,  azonban  vitathatatlan,

hogy  alapművel  van  dolgunk,  adatai  első  kézből  valók.  Mire  az  irodalomban  végképp

megtalálta  volna  a  helyét,  már  késő  volt.  Írt  a  Bajcsy-Zsilinszky-emlékkönyvbe,

szülőfalujának  változásairól  a  ’Kortárs’-ban,  József  Attila  a  másik  nagy  költőszerelmére,

Petőfire  emlékeztette,  plutarkhoszi  párhuzamosságot  akart  egy  tanulmányban  kimutatni

közöttük, de közbeszólt az infarktus: előbb figyelmeztetőleg és fegyelmezőleg, 1980. március

8-án azonban végleg.177

Zárkózott  és  szerény  ember  volt,  József  Attila  fénye  életének  jelentéktelenebb

szereplőire néha jobban rávilágított,  de Fábián Dánielt  ez nem zavarta.  Könyvében semmi

szenzáció,  és  ettől  (is)  szenzációs.  Az  1957-ben  közreadott  ’József  Attila  Emlékkönyv’178

174 Bak  Róbert:  József  Attila  betegsége.  =  Szép  Szó  6  (1938)  pp.  105–113.;  Bak  Róbert:  A  személyiség
szétesésének kórlélektanához. = Orvostudományi Közlemények 1 (1940) pp. 23–24. Lásd még:  Stark András:
„Köztetek lettem bolond”. Bak Róbert József Attila-patográfiájának újraértelmezése. = Valóság 22 (1979) No. 5.
pp. 77–89.;  Bókay Antal  – Jádi Ferenc:  „Szurkálnak,  óvnak tudós orvosok…”. József  Attila betegsége  Bak
Róbert patográfiáinak tükrében. = Jelenkor, 1981. No. 9. pp. 822–832.
175 Varga Ervin: Pathográfiai tanulmány József Attiláról. = Ideggyógyászati Szemle 19 (1966) pp. 195–204.
176 Fábián Dániel: József Attiláról. Fénynyomat.  Bp., 1974. Kossuth. 210 p.; Fábián Dániel: József Attiláról.
Vál., szerk. és az előszót írta: B. Bernát István. [Bp.], 1989 [1990]. Múzsák. 179 p. – Benne:  Fábián Dániel:
József Attila betegségéről, pp. 99–139. (– a szerk. megj.) 
177 Fábián  Dániel  életművét  elemző  további  szakirodalmi  forrásokból:  Fábián  Dániel.  (1901–1980).  =
Orvostörténeti  Közlemények.  Vol.  89–91.  (1980)  p.  343.;  Tasi  József:  Búcsú  Fábián  Dánieltől.  =  Élet  és
Irodalom, 1980. No. 11. p. 8.; Fitos Vilmos: Fábián Dániel életműve és a Bartha Miklós Társaság. = Hitel, 1989.
No. 15. pp. 58–61. (– a szerk. megj.) 
178 Fábián Dániel: József Attila a Bartha Miklós Társaságban. In: József Attila emlékkönyv. Szerk.: Szabolcsi
Miklós. Bp., 1957. Szépirodalmi. pp. 228–233. 



számára  megírta  a  költő  szerepét  a  Bartha  Miklós  Társaságban.  József  Jolán  adatainak  a

„megbízhatóságára” vonatkozó megállapításait azóta a József Attila-kutatás igazolta.

A bölcsészek mind a József Attila-kutatásban, mind a népi irodalom megszervezésében

gyakran említenek egy Fábián Dániel nevű sebészorvost, akiről az orvosoknak is illő tudni,

hogy ki volt.
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