
III. fejezet

Írók az orvoslás vonzásában



Helischer József432

Az orvosi  ritkaságok  gyűjtésének,  a  „medicinális  bibliofiljának”  nagy hazai  hagyományai

vannak. Műkedvelő művelői között nem orvosok is akadnak. Közéjük tartozott az esztergomi

Helischer (vagy Heliser) József (1779–1844), aki szerény anyagi lehetőségeihez mérten igen

értékes kollekciót hagyományozott  szeretett városára. Európát végig gyűjtő ősei és rokonai

(természetesen nem vér szerinti kapcsolatról van szó) között akadnak hungáriai hírességek,

akikkel  csak szándékában versenyezhetett.  Az eredmény mégis  meglepő,  különösen ami a

latin és német nyelvű orvosi szakkönyvek számát illeti. Jelezvén, hogy hercegi bibliotéka és

hercegprímási palota nélkül (sőt annak szomszédságában) is csodát művelhet a szívós gyűjtői

szenvedély.

Nem akárkik nyomába lépett  a múlt  század reformkori  éveiben.  Ha csak Zsámboky

János nevét említjük mindjárt  elámulhatunk a vállalkozás merészségén. Ő ugyanis minden

idők egyik leghíresebb orvosi könyvgyűjtőjeként a XVI. századi török-dúlta hazájától távol,

Európa szerencsésebbik felében tett máig tartó hírnévre szert. Elsősorban orvos-történészként

(esetében  a  kettő  külön  értendő),  mert  egyrészt  az  „Icones  medicorum”,  valamint  az

„Emblemata”  című  latin  nyelvű  forrásműveit  a  hivatásos  és  műkedvelő  orvostörténészek

napjainkig  világszerte  használják,  másrészt  ő  adta  ki  először  Bonfini  történeti  munkáját

Magyarországról („Rerum Ungaricarum Decades Quattuor” Bázel, 1568), összegyűjtötte és

„sajtó  alá  rendezte”  Janus  Pannonius  költeményeit  (Bécs,  1567),  hogy  csak  a

legismertebbeket említsük. A máig tartó hatás elsősorban az „Icones...” címűre vonatkozik,

teljes titulusa: „Icones Veterum Aliquot Recentium Medicorum Elegiolis Suis Editae. Opera”,

amelynek első kiadása Antverpen nyomdájában jelent meg (1574), majd ugyanott 1589-es és

1603-as dátummal, példáját követte Amszterdam két kiadással (1612 és 1615), végül napjaink

facsimile-buzgalma 1985-ben újra megjelenéshez segítette. Aztán hogy ez a derék doktor még

érdekesebb legyen számunkra, Tinódi Krónikáját 1558-ban ő ültette át latin prózára („Rerum

Ad Agriam Anno MDLII.  gestarum,  breuis Narratio”),  hogy a magyarul  nem tudó Miksa

császár a Tinódi Lantos Sebestyén által neki ajánlott művet olvasni tudja. Zsámboky (1531–

1584) bibliotékája 3000 kódex értékű orvosi ősnyomtatványból állott,  ezt vette meg potom

pénzért II. Rudolf, Habsburg uralkodó, s ez a gyűjtemény képezi a bécsi Nationalbibliothek

alapját. Azt csak mellesleg említjük meg, hogy a derék magyar orvos 26 éves korában már a
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bolognai egyetem tanára volt, s a tizenegy nyelvben tökéletesen járatos doktor a bécsi udvar

császári kezelője, belső tanácsosa, és hivatásos történetírója lett.

Az  „Icones”  azért  olyan  közismert,  mert  benne  megtalálható  az  ókor  és  középkor

valamennyi orvoshírességének arcképe, így a régmúlt idők orvostörténetét tárgyaló könyvek

mindegyike  ebből  idézi  az  illusztrációkat.  Máig  tartó  hírnevére  jellemző,  hogy  a  francia

szerző-triász  Soumia–Pecker–Ruillére  kilenc  kötetes  orvostörténeti  művében  ugyanannyi

ismertetés található róla, mint Semmelweis Ignácról, ami francia orvostörténészek esetében

nem  kis  teljesítmény.  Ráadásul  az  anyák  megmentőjét  „osztrák–magyar”-nak  állítják  be,

Zsámbokyt  viszont  meghagyták  nekünk.  Ennyit  minden  idők  leghíresebb  magyar  orvos-

könyvgyűjtőjéről!

Aztán szenvedélyes bibliofil volt a XVIII. század elején az erdélyi protomedicus, vagyis

országos főorvos Köleséri Sámuel, aki közegészségügyi teendői és hagyományosan „kötelező

könyvkiadói”  ténykedései  mellett  főúri  családok,  köztük  gróf  Károlyi  Sándor  háziorvosi

szerepét is betöltötte.

A korabeli rossz nyelvek szerint könyvtárát úgy szedte össze, hogy egyik felét kölcsön

kérte és nem adta vissza, a másikat pedig egyenesen lopta (volna), lásd Gortvay Györgynek

„Az újabbkori magyar orvosi művelődés és egészségügy története” c. munkáját.

Úgy néz ki, minden századnak megvolt a maga híres magyar orvos-könyvgyűjtője. A

XIX.  században,  amelynek  hősünk,  Helischer  József  is  a  gyermeke  volt,  a  romantika

szekulumához  illően  akadt  egy  fanatikus  és  fantasztikus  magyar  orvos-műgyűjtője,  id.

Elischer Gyula szülész-nőgyógyász főorvos személyében. Az ő nagybátyjának (tehát ismét

egy nem-orvos besegítő)  jutott  eszébe  az a  képtelennek induló  és  mégis  életképessé  váló

csodaötlete, hogy hazáját egy Goethe-gyűjteménnyel ajándékozza meg. Még a német egység

megvalósulása előtt kezdte látogatni Weimart és környékét jó monarchiabeli pengőforintokkal

a  zsebében,  hogy  a  németség  legnagyobb  költőjének  és  legegyetemesebb  szellemének

relikviáiból valamit összegyűjtsön. Csak példaként említjük, hogy ekkor hazánkban már pl.

Petőfi-kéziratot  szerezni  lehetetlenségnek számított.  Elischer  Gyula  Goethe-gyűjtése  mégis

oly fenomenálisra sikeredett, hogy ma világcsodájára járnak. A 4000 katalogizált tételből álló

kollekció  hihetetlen  darabokat  tartalmaz.  Ilyenek  pl.  Goethe  két  levele  a  titáni  zsenitárs

Beethovenhez,  természetesen  az  ikertárs  Schiller  címére,  továbbá  a  lipcsei  fiziológus

professzor, Carl Ludwig személyéhez, akinek azonos nevű fia lett egy világhírű élettani iskola

megteremtője, ahonnét később három Nobel-díjas orvos is kikerült (Koch, Behring, Pavlov).

Az  Elischer-gyűjtemény  vázlatos  ismertetése  talán  érzékelteti,  mit  jelent  egy  kicsi

országban egy nagy kollekció megteremtése.



Nem állíthatjuk természetesen,  hogy a derék esztergomi Helischer  József a fentieket

megközelítő  értékű  könyves-kéziratos  kincstárat  szorgoskodott  volna  össze,  ám  hasonló

szándék vezérelte, a nagyokéhoz viszonyítva sem lebecsülendő eredménnyel.

Ejtsünk pár szót az életéről.

Esztergomban született 1779. április 12-én. Középiskoláit ugyanitt végezte, utána Pestre

költözött bölcsésznek. A filosz filozófiából viszont csak a tehetősebbek tudtak megélni, míg

Helischer  rövidesen árvaságra  jutván önmagát  volt  kénytelen  taníttatni.  Így került  haza  a

városi főhivatal egyik megüresedett írnoki állásába, ahol a maga is árva félig diák, az árvák

ügyével foglalkozott. Szorgalmának eredményeként 1829-ben városi tanácsossá választották,

s ezt a hivatalát látta el páratlan lelkiismerettel az 1844-ben bekövetkezett haláláig. Kezdetben

csak pénzt gyűjtött, majd amikor eladásra került a királyi ügyigazgató, Subich Ferenc 2538

kötetből,  valamint  kéziratokból  és  térképekből  álló  gyűjteménye,  a  derék  Helischer

megvásárolta  és  végrendeletileg  a  városra  hagyatékozta:  gondozására,  fejlesztésére  3000

váltóforintot biztosított.

Mint  említettük,  a  Helischer-gyűjtemény  nem  utolsósorban  orvostörténeti  jellegű.

Megtalálható benne az egyik első magyar füveskönyv, gyógyfüves-könyv kézzel írott korai

másolata.  Beythe  András  németújvári  protestáns  prédikátor,  valószínűleg  Melius  Juhász

„Herbárium”-ának (Kolozsvár, 1578) sikerén felbuzdulva 1792-ben Bécs szomszédságában

botanikai  művet  adott  ki  („Fives-könyv”,  Németújvár,  1595),  ezt  másolta  le  egy névtelen

szerző 1705-ös dátummal, valószínűleg az Esztergom körül zajló Rákóczi-féle felkelés idején,

valakinek kölcsönkért és vissza is adott példányából.

Melius  Juhász,  Beythe  András,  majd  Diószegi  Sámuel  példája  bizonyítja,  hogy  a

protestáns prédikátorok mennyit törődtek a gyógyfüvészettel.

Visszatérve  a  Helischer-gyűjteményre:  igen  becses  darab  a  Schraud  Ferenc-féle

háromkötetes  „Pestis  szirmiensis”,  pontos  címén  a  „Historia  pestis  Szirmiensis  annorum

1795. et 1796. (Buda, 1802), mint a kor igen hiteles járványtörténeti dokumentuma.

Nagyon  értékesek  az  orvosi  disszertációk.  Valamikor  ugyanis  a  Pázmány  Péter

alapította, majd Mária Terézia által orvosi fakultással is kiegészített nagyszombati egyetem –

mely később Budára (1777), illetve Pestre költözött (1784) – orvosi karán a doktorandusok

1770–1784 között disszertációkat írtak, melyek meg is jelentek. E disszertáció volt avatásuk

feltétele.  1784-ben a  kalapos  király  ezt  a  gyakorlatot  megszüntette,  1816  és  1848  között

azonban újra kötelező lett a kinyomtatott avatási értekezés (inauguralis dissertatio). Nem egy

közülük maradandó értékűnek bizonyult, így pl. a szintén esztergomi Feichtinger Sándoré, aki

– noha később botanikusként írta be nevét az orvostörténetbe – megírta az első magyarországi



zoológiai  témájú  disszertációt  („Animalia  vertebrata  Hungariae  obtutu  pharmacologico

considerata”, Buda, 1840), majd az „Esztergom megye flórája” című művét.

Megtalálhatóak  a  gyűjteményben  az  1861-től  megjelenő  és  az  „Orvosi  Hetilap”-pal

konkuráló „Gyógyászat” szépen bekötött évfolyamai, s kriminalisztikai szuplementumként az

„Államorvos” melléklete  is.  Külön kincsnek számít  egy kis orvosi napló,  amely Lőrinczy

Rezső városi főorvos tulajdonát képezte. E kisméretű diárium egyik oldalán 1848. szeptember

4-i bejegyzéssel olvasható azon emlékezetes és szomorú mementó jellegű momentum, amikor

a legnagyobb magyar az esztergomi hajóhídról szuicid szándékkal a Dunába vetette magát.

Szándékának  tragikumát  az  sem csökkenti,  hogy Széchenyi  István  gróf  igen  kitűnő  úszó

hírében állott. Lőrinczy doktor, mint városi tisztiorvos, az eseményt egyszerű, mindennapos

szürke  tényként  regisztrálta.  Ez  mindenképp  a  hitelességét  erősíti.  Lőrinczy  naplója  már

Helischer halála után került a gyűjteménybe, amelyből az is kiderül, hogy 1844-től a város

nemcsak megbecsülte, hanem gyarapította is a könyvtárat. 

Valószínű viszont, hogy még a gyűjtő életében került a polcra Pápai Páriz Ferencnek, az

erdélyi  Hippokratesnek,  a  „Pax  corporis”  könyvéből  egy  1701-es  lőcsei  és  egy  1774-es

kolozsvári kiadású példány. Mint ismeretes, ez volt a legelső önálló magyar nyelvű orvosi

munka, amely 84 év alatt 11 kiadást ért meg.

Hősünk életében általában még az orvosok voltak a természettudományos gondolkodás

megtestesítői.  S  Esztergomban,  az  éppen  épülőben  lévő  Bazilika  árnyékában,  a  teológiai

művek tömkelegének megjelenése idején Helischer tudatosan a természettudományos művek

gyűjtését tűzte ki célul.

Más területen  az eklézsia  bibliotékájával  aligha  versenyezhetett  volna.  Persze azt  se

higgyük,  hogy a tudós papok csak a  teológiai  textusok magyarázásával  és  értelmezésével

foglalkoztak.  Bámulatos  volt  természettudományos  érdeklődésük.  Ennek bizonyságaként  a

nagy bibliotékából ugyanis szinte rekonstruálni lehetne az Országos Orvostörténeti Könyvtár

anyagát, legalábbis a XIX. század közepéig. Ami természetesen nem csökkenti a Helischer-

kollekció orvostörténeti jelentőségét.

Ami  a  térképeket  illeti,  újfent  Zsámboky  munkásságára  kell  visszautalnunk:

személyében a hazai kartográfia egyik úttörőjét is tiszteljük. Maga Helischer szintén készített

egy latin nyelvű vármegyei monográfiát, címe: „Descripitio comitatus Strigoniensis”, 1827-es

dátummal.433 

Vagyis ugyanazon esztendőben, amikor Mathes Jánosnak az „Arx Strigoniensis eiusque

res  memorabiles”  című,  szépen illusztrált  monográfiája  Beimel  József  helyi  nyomdájában

433 A mű Prokopp Gyula fordításában olvasható az Esztergom Évlapjai 1988-as kötetében.



megjelent.  Ismeretes Helischernek az 1838-as árvízről írott  kis műve („Rövid tudósítás az

1838. évi árvízről, annak következményeiről, a kárvallottak számára befolyt segedelemről és

ezeknek felosztásáról”, Esztergom, 1839), s ne feledjük megemlíteni, Szinnyei a név Heliser

változatát használja.

Szabad legyen megemlíteni  egy kedves,  de mégsem hízelgő  kis epizódot.  Amikor a

fővárosban a szakkönyvtárosok hírét vették az esztergomi Helischer-gyűjteménynek, rögtön a

Goethe-kollekció  „vidéki  meglepetését”  sejtették  benne,  Elischer-Helischer  alapon.  Ami

mégis  azt  jelenti,  többet  kell  tennünk  ennek  a  derék  esztergomi  gyűjtőnek  országos

megismertetéséért,  hogy  még  ekkora  hasonlatosság  mellett  se  legyen  a  neve  másokéval

összetéveszthető.

Hogy ne csak egy, Esztergomban a szigeten eldugott kis utca őrizze emlékét, no meg

azért is, hogy az esztergomi Babits Könyvtárba járók is többet tudjanak a valódi alapítóról.



Fáy András és a honi egészségügy434

A „haza  mindenesének”  titulált  táblabíró  íróember435 a  magyar  reformkor  különös  alakja.

Egyik méltatója jellemezte talán a legtalálóbban: „zsinóros atillája, csizmája és pipája még a

hűbéri múlté. Eszméi és alkotásai azonban a jövőt jelzik.” A romantika honmentő mámorán

nőtt nagy nemzedéknek bizonyára ő a leggyakorlatiasabb elméje. Ösztönös közgazdász, aki

nemes  ember  létére  megismerte  a  „nemtelen”  pénzügy  jelentőségét.  Míg  eszelős

orvoskortársa,  Hugó  Károly  színpadra  vitte  (francia  recept  szerint)  a  bankár  és  a  báró

dilemmáját, addig Fáy András (1786–1864) az életben megoldotta; létrehozta az első hazai

takarékpénztárat.  A  tőkealap  sikerén  felbuzdulva  életbiztosító  intézetet  akart  alapítani,  az

életbiztosításhoz  viszont  halálozási  táblázatok  kellettek.  Így  került  a  közegészségügy

érdeklődésének amúgy is tág tárgykörébe.

A  medicinával  való  kapcsolata  azonban  nem  előzmények  nélküli.  Gvadányi  a  kor

kedvelt  írója  volt,  a  ’Pöstényi  förödés’ (1787)  humorán436 jól  mulattak  a  konzervatív

lateinerek  és  a  literátus  hajlamú  reformerek,  akik  maguk  is  szívesen  látogatták  főleg  a

felvidéki  fürdőket.  Gróf  Desőfi  József  (Dessewffy  József)  a  ’Bártfai  levelek’ lapjain437

számolt be Döbrentei Gábornak, miként lehet kádfürdés és ivókúra közben eszmét cserélni az

idelátogató  monarchiabeli  lengyelekkel,  álmodni  a  függetlenségről,  vagy gazdát  cserélni  a

hatalom alatt. Desőfi könyve Sárospatakon jelent meg, itt diákoskodott a pesti parvarista Fáy

András, akit különösen a színházpártolás terén fűzték szoros szálak a nagy erdélyi szellemi

szervezőhöz. Desőfi levelei 1817-ből datálódtak, s ekkor jelentkezett a hallatlan jelentőségű

’Tudományos Gyűjtemény’ első évfolyama.

A  nagyhírű  folyóiratot  kicsit  jellemzi  az  1819.  évi  V.  füzet,  amelyben  Eszterházy

Károly  egri  püspök  életrajza  után  a ’Magyar  Juhjászol  és  Juhszámozó  Mesterség’ című

értekezést olvashatjuk. Ez utóbbi korántsem lebecsülendő tudomány, ha meggondoljuk, hogy

esetleg 10 ezer darabot kell rejtjelesen, ugyanakkor könnyen megjegyezhetően „billogozni”.

Rövid recenziók és példásan tömör összefoglalók jellemzik a periodikát, amelynek 1819. évi
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VI. füzetében már Fáy András nevével is találkozunk. Értekezésének címe:  ’Parád leírása

több tekintetből’.438 Bizony, elfogult Losteiner Károly parádi fürdőorvos, amikor az 1885-ös

kiadású kis balneológiai monográfiájában meg sem említi Fáy András nevét.439

A nemes nemzetes Fáy András pesti író és Pest megyei táblabíró Kitaibel Pál kémiai

vizsgálataira, valamint az ott szerzett saját tapasztalataira támaszkodva írta meg értekezését.

Serkentő  felhívásként,  hogy a  nála  illetékesebb  orvosok  kövessék  példáját;  az  Egertől  és

Gyöngyöstől  egyforma  távolságra  fekvő  palócföldi  fürdő  ismertebb  legyen  a  haza

balneológiai térképén. „A’ Fürdőháznál négy fürdőszobákban nyolcz kád vagyon. A’ sárga

agyaggal vegyes timsós víz hosszú vékony facsökön szivárog le a szomszéd hegyoldalról –

amely  különösen  alkalmas  ficamodás,  elgyengült  végtagok,  megrögzött  rheumák,  sőt

valóságos köszvények gyógyítására.” Igen kiváló a „csomódzásra”, amely alatt skrofulát ért a

szerző.

Tőle  tudjuk,  hogy orvos  Gyöngyösig  és  Egerig  nem lakott,  a  fürdőszobák  keskeny

rekeszek,  nincsenek  srófos  csövek  a  víz  hőmérsékletének  szabályozására,  hiányoznak  a

megfelelő pihenőhelyek. Nem messze van az Orczy família timsóbányája és fűrészmalma,

egyelőre  ezek  „provideáltatnak”.  Pedig  a  fa  hamarabb  elfogy,  mint  a  víz,  s  nehezebben

pótolható.  Belső  használata  az  emésztést  javítja,  a  beleket  tisztítja,  szénsavtartalma  az

Aachen-i  savanyúvízhez  teszi  hasonlóvá.  A  nép  már  korábban  megfigyelte,  hogy  a

szarvasmarha legelés után milyen szívesen siet a forráshoz, szinte kívánja ezt a vizet. 

A  „naftás  (kénes)  víz  a  savanyúságot  elöli,  a  gyomorgörcsöt  enyhíti,  és  ezeknek

fájdalmait szünteti”. Mai szóhasználattal: a savtúltengésből eredő panaszokat enyhíti. Bizony,

aki Bártfa, Füred vagy Vihnye pompájához szokott, annak Parád csalódást okozott. Nem a

vize, hanem a vendéglátás szegényessége révén. Csak az uraságon múlik, hogy Parádon is

„Theatrumok,  Concertek  és  bálok”  legyenek.  Vagy  talán  nem  szükséges  a  gyógyulni

akaróknak? Parád olcsó hely, a köznépnek való, de több orvosi hírverést érdemel – írta Fáy

András 1819-ben. 

1828-ban  jelent  meg  Pesten  a  ’Hasznos  Házi  Jegyzetek’  című  könyve,440 amelynek

fontos része, az  ’Orvosi Házi Jegyzetek’, ezeket maga Fáy gyűjtötte 1826-ban. Az  ’Orvosi

Házi  Jegyzetek’ afféle  használatos  és  könnyen  beszerezhető  gyógyszerek  receptjeinek

438 Fáy András: Parád leirása több tekintetből. = Tudományos Gyűjtemény 3 (1819) No. 6. pp. 20–24. 
439 Losteiner  Károly:  Parád  gyógyhely  Hevesmegyében  kénsavas-vasas-timsós  fürdőkkel,  égvényes  kénes-
savanyuvizü forrásokkal. Orvosok és fürdővendégek számára. Pest, 1885. Kilián Fr. biz. 86 p. 
440 Fáy András: Hasznos házi jegyzetek. Pesten, 1828. (2. jav., bőv. kiad.: Pest, 1833. Ifj. Kilián György. 200 p.;
3. kiad.: 1–2. köt. Pesten, 1851. Ny. Kozma Vazulnál. VIII,  9–224 p.; 180, XXXV p.) ; Új kiadása: Hasznos
tudnivalók.  Hasznos  házi  jegyzetek.  Gyüjtögette  Fáy  András  1826.  +  Hasznos  tudnivalók  innen-onnan.
Összegyüjtötte Vajda Ferencz 1899. Szerk., utószó, jegyz.: Juhász István. Bp., 1986. Magvető. 537 p. (Magyar
Hirmondó)



gyűjteménye.441 ’A  mutató  jegyzet  foglalata’ szerint  296  darab  emberorvosi  és  92

állatgyógyászati  vényt  tartalmaz,  régi szokás alapján a főfájástól  a csizmatörésig,  ahogy a

’Pax  corporis’  lapjain  is  található.  Fogfájás  ellen  pont  20  receptet  sorol  fel  a  szerző,  a

fokhagymát, reszelt tormát és borsot konstans matériaként alkalmazva. Név szerint egyetlen

orvost említ, Szombathy Józsefet, aki azonos a derék Cseh-Szombathy doktor személyével.

Nézzük, mit ajánl külső aranyérre. „Főzz szilvából vagy almából pépet, tedd a fájós részre

azon melegen – azonnal a vakarany érből folyó  arany ér válik.”  Vagyis  a gyulladt  nodus

kifakad. Aranyeres fájdalmak ellen „búzakorpát belsőleg”. A renyhe bélműködésre manapság

ismét  „felfedezték”.  Vízi  betegségre  (decompensatio)  kék  liliom  gyökerének  decoctumát

kommendálja, vagy mozsárban megtört gyékénygyökér főzetét, amely állítólag megindítja a

vizeletet.  Fáy  könyvében  főleg  botanikai  alapanyagok  dominálnak,  de  kémiai  szerek  is

akadnak,  pl.  kénes  kenőcs  rüh  ellen.  A  füvek  készítésének  megvan  a  maga  szertartása,

amelynek  pszichés  hatását  aligha lehetne  tagadni.  Quod erat  demonstrandum: Fáy András

rendelkezett bizonyos orvosi műveltséggel. Valóban érdemes volna kideríteni, melyek voltak

Fáy  forrásművei,  és  összehasonlítva  feldolgozni  a  jeles  könyv  kéziratos  másolatainak

különböző változatait.

Egy alig ismert balneológiai munka és a még érdekesebb ’Orvosi Házi Jegyzetek’ után

fogott Fáy a halálozási statisztika honi feldolgozásához.

1847-ben mintegy 700 kérdőívet küldött szét a papokhoz, hogy az 1837–1846 közötti

tíz esztendő halálozásáról képet kapjon. Megfelelő arányban a városi, nagyobb mezővárosi,

kisebb  mezővárosi  és  falusi  egyházi  közösségek  között.  Előtte  azonban  tanulmányozta

Süssmilch,  Baumann,  Malthus  és  Bernoulli  népességtani  műveit.  A  honi  különbözőség

azonban csakhamar szembetűnt. Igaz, a női nem életkora akkor is meghaladta a férfiakét, s

hangsúlyozza  is,  hogy  a  francia  forradalom vívmányai  folytán  átlag  három évvel  nőtt  a

továbbélés  esélye.  Ám ami  a  foglalkozásokat  illeti,  a  szellemiek  között,  40  év  fölött  az

orvosok halnak leghamarabb! Kísértetiesen a mát idézve. Gyakori az öngyilkosság, vízbefúlás

és a gyermekágyi láz. 

Micsoda sorsszerűség, hogy ugyanabban az esztendőben foglalkoztatta ez utóbbi Pesten

Fáy Andrást és Bécsben Semmelweis Ignácot.  Fáy a Semmelweis-könyvek névmutatóiban

sem szerepel.  Ajánlom egy  jövendő  mű  írójának  szíves  figyelmébe  Fáy  András  ’Adatok

Magyarország bővebb ismertetésére’ című könyvét.442 Igaz,  az első kiadás (1854) ma már

bibliofil  ritkaság,  de  a  Pesti  Hazai  Első  Takarékpénztár-Egyesület  1943-ban  fakszimile

441 Idézi: Daday András: Fáy András orvosi házi jegyzetei. In: Daday András: Kuriózumok az orvostudomány
magyarországi történetéből. Bp., 2002. Akadémiai Kiadó. pp. 484–489. (– a szerk. kieg.)
442 Fáy András: Adatok Magyarország bővebb ismertetésére. Pest, 1854. Kozma Vazul bet. 88 p., 7 t.



formájában ismét megjelentette. Belőle megtudható, hogy Halley, a híres csillagász szintén

foglalkozott népességtannal.

Fáy  erre  a  megállapításra  jut:  Magyarországon  a  mezővárosok  mortalitása  a

legkedvezőbb. Nincs túlzsúfoltság, van orvos és tanult bába, némi ipar és kereskedelem révén

tűrhető  a  megélhetés.  Statisztikai  táblázatai  1847-ben  készültek,  de  megjelenését  a

szabadságharc  eseményei  már  nem tették  lehetővé.  Már betöltötte  62.  életévét  és  pusztán

maga  ez  a  kor  a  Deák  Ferenc-i  visszavonulásra  predestinálta.  Mikor  kimutatása

megjelenhetett,  az  életbiztosító  intézet  vált  (sajnos)  időszerűtlenné.443 Egy  egész  nemzet

számára. 

Micsoda keresztező életutak!  Toldy Ferenc a medicinától  jutott  el  a literatúráig,  Fáy

András viszont fordított: az irodalmárban ébredt fel a tartós érdeklődés az egészségügy iránt.

Balneológiai  monográfiája,  hasznos  orvosi  jegyzete  és  halálozási  statisztikai  táblái  a

bizonyítékok rá. S akkor még nem szóltunk orvosregényéről, hiszen az már szépirodalom. 

Úgy gondoljuk, a balneológiai és a Semmelweis-i bibliográfiából nem hiányozhat Fáy

András neve. Akkor még hihetőbb lesz, hogy a haza mindenese volt.

További, életművét elemző szakirodalmi forrásokból: 

Badics Ferenc: Fáy András életrajza. Bp., 1890. MTA. VIII, 671 p.

Erdélyi Pál: Fáy András élete és művei. Bp., 1890. Neuwald. 351 p.

443 Lásd  bővebben:  Horváth  Imre  – Garai  Judit  –  Vértes  László:  Fáy András  akadémikus  az  életbiztosítási
szakember. = Orvosi Hetilap 142 (2001) No. 28. pp 1510–1514. (– a szerk. megj.) 



Egy különös medikusköltő Kazinczy köréből – Ungvárnémeti Tóth László444

Ungvárnémeti Tóth Lászlót (1788–1820) Weöres Sándor fedezte fel nekünk a rangrejtve írott

’Psyché’ c. remekművében.445 Rangrejtve, mert a mitológiai nevű hölgy pajzán verseit maga

Weöres  költötte  utolérhetetlen  posztkonzsenialitással.  Psyché,  azaz  Lónyai  Erzsébet

gyermekkori  játszópajtása,  később  támogató  barátja,  barátnője  és  költőtársa  volt  ennek  a

tragikus  sorsú  medikuspoétának,  akit  a  nagy  Kazinczy  megkülönböztető  tiszteletű

barátságával tüntetett ki, aki görögül és magyarul egyaránt nagyszerűen verselt, két értékes-

érdekes  kötet  maradt  utána  és  orvossá  avatása  előtt  halt  meg  Bécsben,  fiatalon.  Weöres

kötetében  az  Ungvárnémeti  Tóth-féle  költeménybetétek  eredetiek,  de  nem

„orvosközpontúak”,  ám  bennünket  ezek  érdekelnek  elsősorban.  Epigrammáiból  pedig

valóságos  kis  orvostanári  panoptikum  állítható  össze.  Még  egyszer  aláhúzzuk:  ezeket  a

verseket  párhuzamosan  írta  ógörögül  és  „újmagyarul”,  hiszen  költői  nyelvünk  alapos

pallérozása esik az ő korára, Kazinczy és Csokonai Vitéz idejében.

Ungvárnémeti  (másutt  Ungvár-Németi)  Tóth  László  1788.  február  17-én  született  a

Borsod megyei Kistokajon, apja lelkész volt. Közel esett Sárospatak, egy papfinak nem volt

nehéz iskolát és pályát  választani,  kivált ha a családi ösztönzés is besegített.  22 esztendős

korában már a híres kollégium tanára, különösen a poétika és a lingvisztika iránt tanúsított

rendkívüli  fogékonyságot.  A klasszikus nyelveket hamar elsajátította, ezek azonban iskolai

tantárgyak  voltak,  „ércnél  maradandóbb”  emlékei  az  ókornak,  de  gyakorlati

használhatóságban ugyancsak korlátozottak.

A hatalmas  Habsburg-birodalom talán  egyetlen  összetartó  ereje  (az  abszolutizmuson

kívül) a német nyelv volt, a fiatal tanár felismerte, hogy beszédet tanulni és tanítani lehetőleg

nem könyvből  kell.  A költő  (mert  ekkor  már  verselt)  mint  kotlós  a  csibéket,  maga  köré

gyűjtötte  diákjait,  és  átmentek  a  nem  távoli  Eperjesre  magolás  nélkül  szemelgetni

kultúrkörünk  legfontosabb  idegen  nyelvéből.  A  haszon  kétszeresnek  bizonyult.  Szép

szókinccsel  tértek  vissza  a  színmagyar  Patakra,  a  professzor  ugyanakkor  megismerkedett

Széphalom  irodalom-püspökével,  Kazinczy  Ferenccel.  Az  ismeretségből  barátság  lett,  a

barátságból levelezés, a levelezésből irodalomtörténet.

444 Forrás: Szállási Árpád: Egy különös medikusköltő Kazinczy köréből. [Ungvárnémeti Tóth László]. = Orvosi
Hetilap 119 (1978) No. 8. pp. 480–481.
445 Weöres  Sándor:  Psyché.  Egy  hajdani  költőnő  írásai.  Bp.,  1972.  Magvető.  294  p.  (Több  kiadásban  is
megjelent)



Eperjesen  lett  szerelmese  a  görög  irodalomnak  Carlowsky  tanár  úr  könyvtárának

köszönhetően.  Pataki  tanártársai  nem nézték  jó  szemmel  ezt  az  elkülönülő  kiemelkedést,

természete  sem  lehetett  valami  türelmes,  a  súrlódások  elkerülhetetlenek  voltak.  Ha  egy

személy száll szembe a többséggel, mindig ő húzza a rövidebbet. Ungvárnémeti Tóth László

1814-ben  nem  éppen  barátságos  búcsút  mondott  a  híres  kollégiumnak,  sőt  az  egyházi

pályának is. Pestre ment,  és beiratkozott  az orvosi fakultásra.  Saját  bevallása szerint nagy

szerepe volt  ebben egy öreg eperjesi  orvosnak,  Krieger  doktornak.  A sárospataki  papokat

ezzel még jobban felingerelte, s ahol tehették, támadták.

1816  nevezetes  esztendő  rövid  életében.  Letette  alapvizsgáit,  vallást  változtatott,  és

megjelent  az  első  verseskötete.446 Időmértékes  ódái  a  fiatal  Berzsenyire  emlékeztetnek,

pontosabban  Horatius  hatására.  Csakhogy  ő  nem  Maecenas  dicsőségét  zengi,  hanem  pl.

Cseresnyés  Sándor  barátjáét,  akivel  jóban-rosszban  együtt  voltak.  Azét  a  Cseresnyés

Sándorét,  aki  később  Veszprém  megye  tisztiorvosa  lett,  és  Vörösmarty  Mihály  szűkebb

köréhez tartozott. Meg Révai Miklósét, és Kazinczyét:

„Hogy rosszul ne beszélj, olvasd a’ Révay könyvét;

Hogy szépen szólhass, erre Kazinczy tanít.” – írta intően.

Vallásváltoztatása  nem  volt  kompenzáló  pápistaság,  bizonyíték  rá  a  XXII.  epigrammája,

amelyben így ír a protestáns polihisztorról: „Páriz Pápait én úgy nézem, mint egy ereklyét!”

Valamely meggyőződésről a barátság kedvéért sem mondott  le. A híres-hírhedt Mondolat-

vitában (Somogyi Gedeon kontra Kazinczy) főleg Pápai Páriz szótárára támaszkodva foglalt

állást a nagyon tisztelt  széphalmi Mester ellen a  ’Glossák’  című kolligátumában, ami nem

jelenti,  hogy  nem  volna  neológ,  legalábbis  versei  ezt  bizonyítják,  csak  a  végletektől

idegenkedett.  A  magyar  nyelvben  oly  sok  e  magánhangzó  az  akkori  nyelvészeket  is

foglalkoztatta. Ungvárnémeti ugyanazt ajánlja, mint Révai, s amit a nép ösztönösen tesz, néha

ö, máskor ü, avagy i betűket tűzdel a rengeteg e helyébe.

A másik nevezetes dátum az 1818-as esztendő. Betöltötte a 30. életévét, átment Bécsbe

a medicina befejezésére, és megjelent a második, most már kétnyelvű kötete ’Ungvárnémeti

Tóth László Görög Versei’  címmel.447 Ódáihoz prózai kommentárt is csatolt.  Például a VI.

ódában olvasható:  „Pest,  a’  szép tudomány Pannoni műhelye”,  magyarázatául  felsorolja a

446 Ungvárnémeti Tóth László versei. Glossák. Vagy A’ gáncsos magyar szovak, néhány hellen, ’s latán históriai,
vagy mythószi nevekkel. Pesten, 1816. Ny. Trattner János Tamás. 202 p.
447 Ungvárnémeti Tóth László Görög versei. Magyar tolmácsolattal. Pesten, 1818. Trattner János Tamás betűivel.
XX, 170 p.



következő  neveket:  Révai,  Winterl,  Mitterpacher,  Kitaibel,  Tolnai,  Kelemen,  Fejér,  Bene,

Albert,  Lenhossék,  Schuster,  Stáhly  stb.,  „mind  ollyan  tudós  Fők,  kikkel  a’  Külföld  is

dicsekedhetnék”. 

Külön méltatja Széchényi Ferenc grófot, a Nemzeti Múzeum megalapítóját. Benét, Stáhlyt,

Winterl Jakabot egy-egy ódával tiszteli meg, de némely külföldire is sor kerül. Így Burdach,

Hildebrand, Oken, bécsi tanárai közül a szülész Boer:

„Zeusznak bábáskodva Hephaest nagy bajjal ugratta

A’ bölcs Szüzet elő; Boer az asszonyokat,

Bölcsen bábáskodva, nagyon könnyíteni tudja:

Hátra Hephaest! Bécsnek Boere érdemesebb”,

továbbá a szemész Beer, aki „Sok szemről, mint Asklipiósz, a’ hájogot elosztá”. Költeményei

különböző lapokban is napvilágot láttak, így a Pozsonyban megjelenő ’Magyar Kurír’ és a

’Tudományos  Gyűjtemény’  irodalmi  melléklete,  a  ’Szépliteraturiai  Ajándék’  hasábjain,

amelyet  akkor  Szemere  Pál,  Kazinczy  pesti  „képviselője”  szerkesztett.  Írt  latin  verseket,

poétai  leveleket  Czinke  Ferenc egyetemi  tanárhoz,  Révai  Miklós utódjához,  jegyzeteket  a



görög líráról,  mindezeket  1830. augusztus utolsó napjáig. Szinnyei  szerint orvossá avatása

előtt „koleraféle bajban” halt meg.

Kazinczy a csodálatát iránta versben fejezte ki. Lónyai–Weöres fiktív visszaemlékezése

szerint a különös medikus-költő nemi betegségben is szenvedett, ami nem elképzelhetetlen. A

lényeg azonban a mű, amely a gazdag magyar líra történetében is egyedülálló jelenség. Ez a

hellaszi  áhítat  Pindarosz  nyelvén,  berzsenyis  ódákban,  szimonidészi  epigrammákban.  Egy

medikus tollából,  aki  meghalt,  mielőtt  orvossá avatták volna.  Másfélszáz év után azonban

feltámadt, hála Weöres Sándor kifogyhatatlan költői leleményességének.

További, életművét elemző szakirodalmi forrásokból: 

Toldy Ferenc: [Ungvárnémeti] Tóth László. In: Toldy Ferenc: Magyar költők élete. 2. köt.
Bp., 1871. Ráth. pp. 88–90. (Toldy Ferenc összegyűjtött munkái 4.)

Rákóczy  Géza:  Ungvárnémeti  Tóth  László.  Irodalomtörténeti  értekezés.  Sopron,  1892.
Litfass. 50 p.

Weöres Sándor: Egy ismeretlen, nagy magyar költő (Ungvárnémeti Tóth László). = Diárium 4
(1943) No. 12. pp. 271–273.

Weöres  Sándor:  Ungvárnémeti  Tóth  László.  In:  Három  veréb  hat  szemmel.  Antológia  a
magyar  költészet  rejtett  értékeiből  és  furcsaságaiból.  Összeáll.,  sajtó  alá  rend.,  magyarázó
jegyz. és utószóval ell.: Weöres Sándor. 2. bőv. kiad. 2. köt. Bp., 1982. Magvető. pp. 315–
318.

Tóth  Sándor  Attila:  „Az  istenűlés  dicsősége”.  Ungvárnémeti  Tóth  László  költői  portréja.
Szeged, 2001. Gradus ad Parnassum. 183 p. (A magyar irodalom kismesterei)

Ungvárnémeti Tóth László művei. Sajtó alá rend.: Merényi Annamária, Tóth Sándor Attila.
Bp., 2008. Universitas. 801 p. 

Dörnyei  Sándor: „Hippokrát fia”.  Ungvárnémeti  Tóth László útja az orvosi pálya felé.  In:
Három  orvostörténész  köszöntése.  Tanulmánykötet  Birtalan  Győző,  Karasszon  Dénes  és
Szállási Árpád tiszteletére. Bp., 2010. Johan Béla Alapítvány – MOT – SOMKL – MATI. pp.
37–47. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 86.) 



A költő Vajda Péter mint népszerűsítő orvosi szakíró448

„Oh e hazában olyan sok jeles

Sírján ingatja vándor fuvalom

A feledésnek tüskebokrait…”

E mottónak szánt sorokat Petőfi Sándor írta 1846 telén Vajda Péter (1808–1846) halálára. Az

ifjú titánpoéta benne a függetlenség hősét siratta el. Egy másik költő még Petőfinél is jobban

sajnálta, hiszen közeli rokonát, jótevőjét, szellemi irányítóját vesztette el örökre, akinél Pesten

két esztendeig lakott,  és általa ismerkedett  meg az irodalmi élettel.  Ez a közelről  érdekelt

költő Vajda János, később az Arany és Ady közötti korszak magányos óriása.

Vajda  Péter  a  Veszprém  megyei  Vanyola  községben  született  1808.  január  20-án.

Középiskoláit Sopronban és Győrött végezte, majd beiratkozott a pesti orvosi fakultásra. A

reformkor  felidézte  nemzeti  érzés  hevületében utólag úgy tűnik,  a  természettudományokat

képviselő  medikusok  között  legalább  annyi  volt  a  verselő,  mint  –  az  egyoldalúság  ellen

tüntetve  –  manapság.  Így  például  Vajda  Péter  és  Garay  János,  akik  végül  is  a  literatúra

kedvéért  otthagyták  a  medicinát.  Garay átiratkozott  a  jogra,  Vajda Péter  pedig – ma már

nehezen tisztázható körülmények között – az 1831–32. évi kolerajárvány alkalmával kitört

diákzendülés szervezésének a gyanúja miatt az egyetemről távozni kényszerült.

Azonban, mint az alábbiakból kiderülni kívánkozik, nem lett obsitosa a medicinának.

Az első orvosi könyvének már a címe is merészül bizarr: ’A’ férfiasság. Oktatás, mint kell a’

hímerőt vagyis férfiúi tehetséget kifejteni, gyakorolni ’s vissza szerezni. A’ hajdan és jelenkor

tapasztalásai szerint ifjak és férfiak számára írta Vajda Péter’.449 A könyv a biedermeieri

álszemérem  és  a  lelkiző  romantika  korát  tekintve  meglepően  józan  biológiai  szemléletű.

Párhuzamot  von  a  növény-  és  állatvilág  szaporodási  hasonlatossága  (s  természetesen

különbözősége)  között,  misztikaoszlató  nyíltsággal,  tőmondatos  érthetőséggel.  „A’ nemzés

míveletének józanul bátorságosan mellékindulat nélkül szükség történnie”, ami alatt nem a

szerelmi szenvedély veszélyét, hanem inkább az oktalan félelem gátló hatását érti.

448 Forrás: Szállási Árpád: A költő Vajda Péter mint népszerűsítő orvosi szakíró. = Orvosi Hetilap 118 (1977)
No. 14. pp. 817–818. 
449 ’A’ férfiasság. Oktatás, mint kell a’ hímerőt vagyis férfiúi tehetséget kifejteni, gyakorolni ’s vissza szerezni.
A’ hajdan és jelenkor tapasztalásai szerint ifjak és férfiak számára írta Vajda Péter. Kassán, 1835. Ny. Werfer
Károly. 73 p.



Nagyon  érdekes  (bárki  ellenőrizheti  a  31–32.  oldalon),  hogy  a  fehér  embert  az

elpuhulástól, „fekete testvéreinket” pedig a járomba fogástól félti.  Íme a négerkérdés korai

jelentkezése.

A szexualitásban nemcsak a fajfenntartás módját látja:

„A’ természet czélja örökre az marad, hogy fajunkat szaporítsuk. Ezért kötötte a’

nemzés munkálatát a’ legnagyobb gyönyörrel öszve; ezért ada meg egy könyen

nem  győzhető  ösztönt  mind  a’  férfiú  mind  a’  nő  vérébe,  ezért  teremté  a’

mindenben nyakaskodó ember számára a’ szerelmet, hogy előbb a’ lélek lélekkel

olvadva össze vonja maga után a’ test egyesülését.” 

Persze a szertelenséget nem helyesli, megint csak nem álerkölcsi, hanem biológiai alapon: 

„Mértéket tartani okos gazdálkodás; általa a’ test erős marad, az idegek megtartják

ingerlékenységöket,  s  a’  hím  hosszan  férfiú  maradhat,  pirulni  nem kénytelen,

hanem erejében büszke.” 

Felesleges bizonygatni, mennyire okos írás ez, s érvényes akár napjainkra is. 

Ugyanabban az évben, ugyanabban a városban jelent meg  ’A szépítés mestersége…’

című kozmetikai tanácsadója,450 amely nyelvünkön ugyancsak úttörő jellegű.

Talán legjelentősebb szakkönyve az 1836-ban Pesten megjelent ’Növénytudomány’.451 E

könyvről  Gombocz  Endre  növénytan-történetében  említést  sem  tesz,  pedig  egyik  jeles

botanikus professzorunk szerint jóval több egyszerű kompilációnál. Tulajdonképpen az 1807-

ben megjelent  Diószegi–Fazekas-féle ’Füvészkönyv’  és  Barra István  ’Növénytan’-a  (1841)

közötti  összekötő kapocs.  Annál  is  inkább, mert  míg  a  híres debreceni  herbáriusok Linné

rendszerét, a pesti Barra főorvos Decandolle beosztását követi, addig Vajda Péter mindkettőt.

Sőt  ismerteti  Jussieu  és  Oken osztályozását  is.  Nyelvét,  mint  ahogy az  előszóban  is  írja,

„Pólya  doctor  úr  természettudományi  mívszótárából” vette.  Hatástant  nem ír,  függelékül

azonban tanácsokat ad a növénygyűjtemények készítéséhez. Ebből az derül ki, hogy ő maga is

gyűjtő volt. 

450 Vajda Péter: A szépítés mestersége. Útmutatás a kellemetességek megszerzésére s kifejtésére, a bőr, (az arcz,
kezek, nyak, mell, stb.) a hajak, bajusz, szemek, fogak stb. épen tartására, szépitésére s hibáknak elhárítására.
Egy toldalékkal különbféle ékességszerek készítés módjárul. Kassán, 1835. Literaturai Intézet. 91, 3 p.
451 Vajda  Péter:  Növénytudomány.  Magyar-latin  füvésznyelv  és  rendszerisme.  Orvosok,  gyógyszerészek,
kertészek s kiváltképpen a füvészet tanitó nélkül tanulni akarók számára. 368 ábrával. Pesten, 1836. Heckenast
Gusztáv. IV, 236 p., 8 t.



Több orvosi vonatkozású könyvet nem írt.  ’Őszinte beszédek’ című kötetében452 még

olvasható a „növény-, állat-, ember-nevelésről”,  de ez már erősen elhajlás a szépirodalom,

pontosabban a bölcselkedés felé. Aztán termékeny szépirodalmi évek következnek. Írt verset,

prózát,  szorgalmasan  fordított,  főleg  Shakespeare-t.  Igazi  reformkori  közíró  volt,  minden

kérdésben otthonos, a javító szándékokban illetékes. Nem is nézték jó szemmel az illetékesek,

s azért  vonzódott  hozzá Petőfi  Sándor.  Meg rokona, a radikális  szemléletű  remete,  Vajda

János.

Megemlítendő, hogy 1837-ben az Akadémia, 1840-ben a Kisfaludy Társaság tagja lett.

1841-ben a Magyar Természettudományi Társulat őt választotta első főtitkárává, de amikor a

társulat a Királyi jelzőt felvette, ő tüntetésképpen kilépett, és elfogadta a szarvasi gimnázium

meghívását, ahol 1842–46 között tanított.

A  költőt-írót  számon  tartja  az  irodalomtörténet,  s  csak  a  medikusévei  miatt  nem

osztozna vele az orvostörténet.  De nem lett  végképp hűtlen a medicinához sem, ez irányú

műveit  Győry  bibliográfiája  annak  rendje-módja  szerint  besorolja.  Karaktere  jellemzéséül

idézzük tovább Petőfit: 

„Az én könyűim hadd omoljanak

A függetlenség bajnok férfiáért,

Ki e hajlongó, görnyedő időkben

Meg nem tanúla térdet hajtani,

Ki sokkal inkább hajtá le fejét a

Szabad szegénység kőszikláira…”

Sok baja volt a cenzúrával, felvilágosító beszédeiért sokat zaklatták. Szarvason hunyt el 1846.

február  10-én.  Nem volt  sem jelentős  költő,  sem jelentéktelen  közíró.  Orvosi  könyvei  ez

utóbbit feltétlenül bizonyítják.

További, életművét elemző szakirodalmi forrásokból: 

Széchy Károly: Vajda Péter élete és művei. Bp., 1892. Eggenberger. VI, 343 p. 

Tordai  György:  Vajda  Péter,  a  Társulat  első  titkára.  =  Természet  és  Társadalom
[Természettudományi Közlöny] 115 (1956) No. 3. pp. 164–166.

452 Vajda Péter: Őszinte beszédek. Kassán, 1837. A literaturai intézetben. 179 p. 



Hanzó Lajos: Vajda Péter. Békéscsaba, 1958. Békés M. Tanács. 152 p., 6 t.

Elek László: A természettudományos műveltség kezdetei hazánkban a Természettudományi
Társulat működési engedélyének megadásáig. = Békési Élet 1 (1966) No. 2. pp. 1–4. 

Vajda Péter  Tudományos  Ülésszak.  Pápa  – Vanyola,  1971.  [május  16–18.].  Szerk.:  Rácz
István, Miklós Róbert. Bp., 1971. TIT. 123 p.

Vajda Péter válogatott művei. Vál. és sajtó alá rend.: Lukácsy Sándor. Bev.: Fenyő István.
Veszprém, 1972. Veszprém M. Tanács. 291 p. 

Elek  László:  Vajda  Péter  élete,  irodalmi-közéleti  tevékenysége,  pedagógiai  munkássága.
Szarvas,  1996.  Vajda Péter  Gimnázium és Szakközépiskola  – Szarvasi  Öregdiákok Baráti
Köre. 297 p., [2] t.

Vajda Péter művei. Vál., a szöveggond. és a jegyz.: Mudra Viktória, Zákány Tóth Péter. Bp.,
2004. Kortárs. 1326 p. (Magyar remekírók)

Cuvier híres állattanának Vajda Péter által készített magyar fordítása.

A lefordított 2. kötet szövege kéziratban maradt



Porzó és hamu – Ágai Adolf453

Forgó  bácsi,  Porzó,  dr.  Tőkés,  Csicseri  Bors  –  változatos  írói-szerkesztői  álnevek  mögül

egyazon joviális tekintet tűnik elő, az Ágai Adolfé (1836–1916), aki apja kívánságára szerzett

bécsi  orvosi oklevelét  korán talonba tette,  hogy a saját  kedve szerint  Pesten író lehessen.

Irodalomba  érkezése  az  asszimilálódni  törekvő  zsidó  származású  polgáré.  Kedves  írói

anyanyelvéül az Arany Jánosét választotta, majd Jókai nyomából elindulva a liberális sajtó

kedvelt műfajainak, a tárcának és élclapszerkesztésnek lett a reprezentánsa, valamint a Móra

előtti gyermekirodalom Benedek Elek mellett legnépszerűbbje.

Nagyatyja még egy cár ellenes lengyel összeesküvés szerencsétlen részese, soha vissza

nem  térő  szibériai  száműzetéssel.  Atyja,  Rosenzweig  József,  13  éves  korában  menekült

Magyarországra.  Pártfogókra,  köztük  Klauzál  Gáborra  lelve,  orvosi  diplomát  szerzett,  s

először a horvát anyanyelvű Jankováczon telepedett le. Itt született Adolf nevű fiúk, 1836.

március  31-én,  aki  szülőfalujában,  majd  az  Eszék  melletti  Orahoviczán  4  éves  koráig

úgyszólván magyar szót alig hallott.  Sorsforduló volt 1840-ben a magyar  nyelvű Péczelre,

majd véglegesen Abonyba való költözésük, ahol apja községi orvos,  fiát  magyarrá  nevelő

patrióta,  és  a  Vörösmarty–Petőfi–Arany  triásznak  a  mainzi  héber  nyelvű  irodalmi  lapban

tolmácsolója lett.

Fiának  az  iskoláit  úgy  válogatta  és  váltogatta,  hogy  a  benne  rejlő  tehetséget  ne

gyeplőzze az egyhangúság. Az első két osztályt Abonyban, a többit a pesti piaristáknál, az

utolsót pedig – egy kis szolnoki kényszermegszakítással – Nagykőrösön végezte.  Pesten a

szabadságharc  gyermeki  szemtanúja.  Látta-hallotta  Petőfit,  Jókait,  Vajdát  és  a  Várban  az

olaszföldi osztrák katonafoglyokat,  „akik a vereség fölött  való boldogságukban a Nabucco

nagy kardalát énekelték s erősen barátkoztak a győztes ellenséggel”. Aggódó szülei ekkor a

szomszédos  Szolnokra  hozták  át,  itt  osztálytársa  volt  az  iskola  verhetetlen  eminense,  a

későbbi  neves  orvostanár,  Balogh  Kálmán.  Együtt  határozták  el,  hogy  12  éves  fejjel

felcsapnak  a  honvédseregbe,  de  a  szülők,  megneszelve,  hazaparancsolták  az  ifjú

„önkéntesjelölteket”. A bukás után egyszer megszállt náluk a bujdosó Vörösmarty.

A  pesti  piaristákhoz  visszament,  de  nem  érzi  jól  magát  tovább  ott,  ahol  a  francia

történelmet  csak  XIV.  Lajosig,  a  magyart  Mária  Teréziáig,  az  irodalmat  Berzsenyiig

tanították. Apja beleegyezésével az utolsó évre érni a „kis magyar Athénbe”, Nagykőrösre

453 Forrás: Szállási Árpád: Ágai Adolf. = Orvosi Hetilap 115 (1974) No. 26. pp. 1542–1544.



ment. Irodalomtanára a csizmában járó olimposzi lény, Arany János, a többiek Szász Károly,

Ács Zsigmond, Szilágyi Sándor, megannyi nagyság. Az új diák első írása természetesen vers,

és  persze,  hogy  ballada.  Szorongó  reménykedéssel  mutatta  meg  Arany  tanár  úrnak,

beküldhető-e a ’Divatcsarnok’ c. lapba. „Bátran, jelent már ott meg rosszabb vers is ennél” –

hangzott a lakonikus válasz.

A  falusi  orvos-apa  a  veszélyesen  irodalmár  fiát  „rájózanította”  1854-ben  a  pesti

medicinára.  A  Bach-korszak  lakáj-dékánja  kapva-kapott  a  „nem  magyar  származású”

hallgatón,  hogy  besúgót  idomítson  belőle.  Ezen  az  Arany  János-élménnyel  megtelt  ifjú

annyira megütközött, hogy meg sem állt a bécsi orvoskarig. A császárvárosban első dolga volt

magyar olvasókört szervezni, és előfizetőket gyűjteni Arany János ’Koszorú’ c. lapjára.

A  szünidőkben  Nagykőröst  sohasem  hagyta  ki.  Szépen  hegedült,  és  diák-tanár

összejöveteleken  mindig  a  csodált  Tanár  Úr  fülébe  akarta  húzni.  „No,  ha  orvos  leszel,

legalább hegedűszóval kísérheted halottaidat a temetőbe” – évődött a Toldi írója. Ezt a kedves

élcelődést később visszakapta, mert Pákh Alberttal azt híresztelték, hogy Bécsben most fog

németül megjelenni a Toldi estéje ezzel a címmel: ’Soirée bei dr. Franz Schedel’.

Bécsi  szabad  idejükben  kijártak  a  döblingi  tébolydához,  figyelni  a  kerítésen  át  a

legnagyobb magyar árnyát. Bécsben többirányú elfoglaltságra osztotta be idejét. Látogatta –

ha nem is teljes szívvel – az orvosi fakultást. Nagy élménye Skoda, a diagnosztika klasszikusa

és a terápia szkeptikusa, aki Ágai szerint inkább a halál magyarázója volt mint ellenfele, de

Rokitansky  eredményeit  „ráfordította  az  életre”.  Visszaemlékezésében  elénk  varázsolja  a

kerek képű, szemüveges, a németet cseh dialektusban beszélő, sörkedvelő belgyógyász tanárt,

aki „demokrata volt, ami alatt a tömeg arisztokráciáját értette, egy méltóságot ismert csak, az

ember fönségét”. Ismerkedett a német nyelvű irodalmi körökkel, kereste a kapcsolatot az itt

élő  magyarokkal  (Kecskeméthy  Aurél,  Dóczi).  Még  1854-ben  áttért  a  prózára,  és  még

ugyanez évben megjelent a ’Hölgyfutár’-ban az első „jókaizált” írása. Aztán a ’Bécsi levelek’

következtek a ’Hölgyfutár’ és a ’Vasárnapi Újság’ hasábjain. Ezek a levelek – ahogy Steiner

Lenke megállapította – a francia feuilleton, a Heine-féle Reisebilder és Petőfi útinaplóinak a

keveréke. Bejárta úgyszólván egész Európát, de mindenünnen visszavágyott a sokat szidott,

és nagyon szeretett Pestre.

Mikor  1860-ban  a  diplomáját  megkapta,  hazatérve  gyermekorvos  akart  volna  lenni.

Másfél éven át kísérgette napi vizitre Bókai János tanárt, akit „elsősorban a beteg érdekelt,

csak azután a casus”. Együtt gyűjtöttek, hogy tető alá kerüljön az Üllői úti gyermekkórház. A

gyermekorvos sokszori lehangoló tehetetlensége miatt azonban inkább a kis páciensek betűvel

való vigasztalását választotta. Itthoni írásait a Jókai-féle ’Üstökös’ és Tóth Kálmán ’Bolond



Miska’ c. élclapja hozta, egyikben stílszerűen Tallérossy Zebulon, a másikban az esetlenül is

talpraesett Spitzig Iczig álnév alatt.

Szerkesztői  korszaka  a  kiegyezés  után  kezdődött.  Az  1868-ban  indult  Deák-párti

’Borsszem Jankó’ redaktora rövidesen Csicseri Bors, azaz Ágai lett. A ’Magyarország és a

Nagyvilág’  c.  lap  felelős  szerkesztője  1870–79  között  szintén  Ágai.  A  ’Kis  Lap’  c.

gyermekújság Forgó bácsija 1871-től az 1904-es megszűntéig szintén ő. A benne szunnyadó

gyermekorvos  néha  kikívánkozik  a  gyermekújság  lapjaira.  Szózatot  ír  a  szülőkhöz  a

gyermekek leveleiből. Irodalmi pályázatot hirdet a kis olvasóknak, őneki köszöni indulását

Csathó  Kálmán.  Hogy kiket  csábított  írni  a  három lapjába,  imponáló  szerkesztői  bravúr.

Borsszem Jankó: Gyulai Pál, Vas Gereben, Berczik Árpád, később Kozma Andor, Vikár Béla,

Ambrus Zoltán. Itt kezdte költőként Szép Ernő, szerkesztőként Heltai Jenő.

’Magyarország  és  a  Nagyvilág’:  Arany János,  a  két  Ábrányi,  Kiss  József  és  Dóczi

Lajos.  A  ’Kis  Lap’:  Benedek  Elek,  Krúdy  Gyula,  Feleki  Sándor,  Kunos  Ignácz,  Thaly

Kálmán. Mindenki minden irányból, csak jó írás legyen. Ágai humorista fantáziájának tipikus

figurái: az adomázó galíciai, Seiffensteiner Salamon, a bugaci „nikszdajcsos” kuruc, Mokány

Berci, a tehetetlen rendőr, Mihaszna András, a fontoskodó bürokrata, Sanyaró Vendel, és így

tovább, akik afféle göregábori történetekkel szórakoztatták a XIX. század végi olvasókat.

A  szerkesztő  mellett  a  tárcaíró  Ágai  a  legmaradandóbb.  Kötetben  ’Porzó

tárczalevelei’454 és  ’Utazás Pestről Budapestre 1843–1907’455 címmel jelentek meg. Értékes

és érdekes kultúrtörténeti dokumentumok. Arany László szerint „nemcsak az irodalom terén,

hanem a magyar  társadalomban is  új  világ ez”.  Se szeri,  se száma humoros naptárai  már

hígabbak.  Mókás  figurái  a  Népszínházban  is  színre  kerültek  1902-ben,  Blaha  Lujza  sem

vonakodott  fellépni  benne.  Társszerzője  egy  másik  Arany  János-tanítvány  orvos,  Balogh

Tihamér,  Almási  Balogh  Pál  fia.  Fordítani  Ágai  a  szép  nem  szépírásaiból  szeretett,  így

George  Sand  egyik  regényét,  és  Apraxin  Júlia  orosz  származású,  franciául  író,  magyar

grófnőtől.

A ’Nyugat’-ban az első méltatást Szini Gyula írta róla 1912-ben,456 az utolsót halálakor,

1916-ban, Schöpflin Aladár.457

454 [Ágai Adolf]: Porzó tárcza-levelei. Rajzok a társas életből, a család köréből, utivázlatok stb. 1–2. köt. Bp.,
1877. Athenaeum. XVI, 398 p.; 424 p.
455 Utazás Pestről Budapestre. 1843–1907. Rajzok és emlékek a magyar főváros utolsó 65 esztendejében. Irta
Porzó [Ágai Adolf]. Képeit rajzolták Bér Dezső, Garay Ákos, Homicskó Athanáz és Mühlbeck Károly.  Bp.,
1908. Pallas r.-t. 446, [2] p., 28 t. (Reprint: Bp., 2004. Fekete Sas. – a szerk. megj.) 
456 Szini Gyula: Ágai Adolf. = Nyugat 5 (1912) Vol. I. No. 5. pp. 465–466.
457 Schöpflin Aladár: Ágai Adolf. = Nyugat 9 (1916) Vol. II. No. 19. pp. 495–497.



Átélte  gyermekfővel  ’48-at,  és  megérte  a  hosszú  béke  megszakadását.  A ’Kis  Lap’

régen megszűnt, egykori olvasói a frontokon hullottak. Nyolcvan évéhez még egy háborús

nyarat  kapott  kegyetlen  ráadásnak,  és  1916  őszén  Forgó  bácsi  végleg  abbahagyta  a

lapszerkesztést.  Belekerült  a  lexikonokba,  ahova  picike  módosítás  kívánkozik.  Ugyanis,

hacsak másfél esztendeig, de folytatott orvosi gyakorlatot. Mégpedig nem akárki: Bókai János

mellett.

Ágai Adolf további munkáiból: 

Ágay Adolf: Por és hamu. Barátaim s jó embereim emlékezete. Bp., 1892. Athenaeum. 366 p.

Porzó [Ágai Adolf]: Igaz történetek. Húsz elbeszélés. Bp., 1893. Lampel. VII, 317 p.

További, életművét elemző szakirodalmi forrásokból:

Feleki Sándor: Dr. Ágai Adolf. = Egyenlőség, 1890. No. 39. (szept. 26.) pp. 11–14.

Sebestyén Károly: Ágai Adolf doktor. = Budapesti Hírlap, 1916. No. 264. (szept. 22.) pp. 2–3.

Molnár Jenő: Az öreg doktor. = Pesti Napló, 1916. No. 265. (szept. 23.) pp. 5–6. 

Alexander Bernát gyászbeszéde Ágai koporsójánál. = Egyenlőség, 1916. No. 39–40. (szept.
27.) pp. 10–11. 

Ágai Adolf szerepe a zsidóságban. = Egyenlőség, 1916. No. 39–40. (szept. 27.) p. 13.

Schächter Miksa: Ágai Adolf dr. és a zsidóság. = Múlt és Jövő 5 (1916) No. 11. pp. 439–444.

-R [Schächter Miksa]: Ágai Adolf dr. = Gyógyászat 56 (1916) No. 40. pp. 460–461.

Gerő Ödön: Ágai Adolf. = Izraelita Magyar Irodalmi Társaság Évkönyve 24 (1918) pp. 52–65.

Kéky Lajos: Ágai Adolf (1836–1916). = Budapesti Szemle 46 (1918) Vol. 173. pp. 189–221.

Löw Immánuel:  Ágai szószedet.  Bev.:  Rubinyi  Mózes (Ágai stílusáról  és nyelvéről).  Bp.,
1924. Magyar Nyelvőr. 32 p. (Klny. a Magyar Nyelvőrből) 

Steiner Lenke: Ágai Adolf. 1836–1916. Bp., 1933. Hamar Ny. 45 p. 



A betűk gyógyszerésze –Tömörkény István458

Közel  egy  időben  (1880,  1886)  két  hazai  patikus  hagyta  abba  véglegesen  a

gyógyszerkeverést: egy felvidéki meg egy délvidéki. Az iglói Kosztka Mihály Tivadar valami

titkos  sugallat  hatására  ecsetet  ragadott,  és  hosszú  kacskaringós  festőúton  Csontváry  lett

belőle. A szegedi Steingassner István pedig Tömörkény István (1866–1917) néven tárcákat-

novellákat kezdett írni. A pályatévesztett drogista kortársak–kartársak tehát a tégelyek mellől

érkeztek a piktúra, illetve a literatúra magaslataira.

Steingassner István 1866. december 21-én született  a ceglédi vasútállomás épületében,

ahol apja, az egykori váltóőr vendéglőt bérelt. Élménydús gyermekkor az ételt-italt kínáló resti

környékén, majd a szegedi és makói diákévek következtek. Nevezetes–szomorú az az esztendő,

midőn ezek az akkor még diákemberek térben közel kerültek egymáshoz. Az 1879-es nagy

szegedi árvíz idején Kosztka Mihály Tivadar egyetemista önkéntes mentőként menti a ment-

hetőket, Steingassner Makóról szekerezett a kiöntött szegedi rokonságért. Hogyan is tudhattak

volna még egymásról? Később se nagyon, annyira elütő (és magányos) egyéniségek voltak.

Nem plutarkhoszi párhuzamos életrajzokról lévén szó, maradjunk a makói diáknál, aki

Verne Gyula, Mark Twain és a ’Vasárnapi Ujság’ betűit, de mindenekelőtt a restibe betérő

pusztai emberek szavait falja, mégsem a redakciók felé tekint. Pedig akkor is jeles irodalmi

élet  volt  Szegeden:  Mikszáth,  Gárdonyi,  Sebők  Zsigmond,  Pósa  Lajos  –  hogy  csak  a

legismertebbeket  említsük.  Steingassner  István  beállt  a  belvárosi  gyógyszertárba

patikussegédnek,  majd  Kistelek  következett.  Itt  környékezte  meg  a múzsa.  S akit  angyali

szárnyaival  egyszer  megérint,  az  könnyen  ördögnek  néz  másokat.  Például  Steingassner  a

főnökét,  akivel  az  Opodeldok  Camphorata  elkészítési  módját  illetően  támadt  néminemű

nézetkülönbsége.  A rövidebbet,  pontosabban a hosszabbat  a patikussegéd húzta,  meg sem

állott Józsi bátyja csengelei tanyájáig. Ott élt pusztafi módjára, míg meg nem ürült Szegeden a

rókusi gyógyszertár vezetői állása. Hívták, és ő szívesen jött.

A nagyszerű költő, Juhász Gyula könyve szerint459 „egy darabig ment is a dolog, igen

tanulmányos  ember  lett  ifjú  Steingassnerből,  aki  a  gyógyszerészeti  szaklapokba  kezdett

cikkeket  irogatni”.  E  sorok írója  átböngészte  a  szóba jöhető  szaklapokat,  de  Steingassner

nevét  egyetlen cikk alatt  sem látta.  Mindez természetesen nem a nagyon szeretett  szegedi

458 Forrás: Szállási Árpád: Tömörkény István (1866–1917). = Orvosi Hetilap 117 (1976) No. 40. pp. 2440–2441.
459 Vö.:  Juhász  Gyula:  Tömörkény  István  élete  és  művei.  Előszó  Ortutay  Gyula.  Szeged,  1941.  Dugonics
Társaság. 76 p.



költő  cáfolására  említtetik  –  hátha  valakinek  több  szerencséje  lesz.  Érdekes  lenne  tudni,

patikusként mik érdekelték ezt a remek novellistát.

Legelső tárcája a ’Szegedi Híradó’ hasábjain tűnt fel (valóban feltűnt) 1884-ben. 1886

februárjától már a lap állandó munkatársa. A gyógyszertárat tehát végképp otthagyta, no meg

a  Steingassner  nevet.  Aztán  1888-ban  bevonult  katonának:  egy  év  a  Balkánon,  egy  a

Délvidéken,  egy pedig  Bécsben.  Leszerelése  után  egyszerre  hívta  a  Megváltóhoz  címzett

gyógyszertár,  és a másik helyi  lap,  a  ’Szegedi  Napló’,  de ő a  feltorlódott  élményeivel  az

utóbbit választotta.

Megkapta az Aradra távozó Gárdonyi helyét, cikkeit és novelláit Hóeke Menyhért vagy

Pista jeligével írta. Lapjának vasárnapi melléklete volt a ’Hüvelyk Matyi’, itt jelentek meg

’Infanterist  Elias  Csamagó dolgai’,  immár  egy sajátos  humor  macskaezüstjét  csillogtatva.

Első  kötete,  a  ’Szegedi  parasztok  és  egyéb  urak’ 1893-ban  már  országos  nevet  szerez  a

szerzőjének.460 A  ’Jegenyék  alatt’ című461 novelláskötet  a  ’Szegedi  Napló’  karácsonyi

mellékleteként jelent meg, s a magyar irodalom eseménye lett. Mikszáth az ’Országos Hírlap’

külső  munkatársául  szerződtette.  E  kötetben  jelentek  meg  a  ’Csata  a  katonával’,  a

tolsztojánusi szektát oly gyönyörűen megjelenítő ’Nazarénusok’, valamint a ’Thurzó útja’. Ez

utóbbi a hófödte tanyai élet végéről vall, ahol orvos híján „maguktól halnak meg az emberek”,

de nyoma sincs ebben Mikszáth csipkelődéseinek a gyógyító mesterség iránt.

460 Tömörkény István: Szegedi parasztok és egyéb urak. Szeged, 1893. Bába Sándor. 343 p.
461 Tömörkény István: Jegenyék alatt. Elbeszélések. Szeged, 1897 [1898]. Engel Lajos. 200 p. (Több kiadásban is
megjelent.)



Krúdy Gyula Csehovhoz hasonlítja Tömörkényt,  nyilván van benne igazság. A nagy

orosz  novellista  az  írásaiban  azonban  sokkal  inkább  orvos,  mint  amennyire  gyógyszerész

Tömörkény.  Legfeljebb  a  dohányboltot  titulálja  „trafikhoz  címzett  patikának”,  volt

szakmájáról az írásaiban alig esik szó. Megrázóan írja le viszont  ’A tengeri város’ című462

novellájában  a  trachomás  vakokat,  akik  a  monarchia  hadseregében  vesztették  el  szemük

világát. Tömörkény tündéri nyelvét, találó jelzőit, figuráinak csavaros észjárását külön kellene

méltatni. Például a ’Pengetés’ című463 novellában a kaszát a világ legszebb kardjának nevezi.

S milyen szakértelemmel ír a pulik és a birkák lelkivilágáról!

A szegedi Somogyi Könyvtár és a Városi Múzeum 1899-ben könyvtárosává nevezte ki.

A kiváló Reizner János mellett részt vett a Szeged környéki ásatásokban, 1904-től, Reizner

halála  után,  ő  a  múzeum  igazgatója,  régésze,  gyűjtője,  nyelvésze  és  a  népélet  hivatott

megfigyelője. Az ’Ethnographia’ és a ’Magyar Nemzeti Múzeum Értesítője’ állandóan hozta

munkáit, amelyek „különösen a temetések rendjével a szegedi határban, a szegedi vízenjárók

életmódjával,  a  tanyai  orvosságokkal  foglalkoztak”  –  olvashatjuk  Juhász  Gyula  postumus

könyvében.464 De elsősorban betűvető, a legjavából. A kor legnagyobb színésznőjének, Jászai

Marinak, és a legmagányosabb öregnek, Görgey Artúrnak a kedvenc írója. A ’Napos tájak’

című kötetében465 a baráberokról, az országút csavargóiról oly művészi megjelenítő erővel ír,

hogy hasonlatért a képzőművészethez kell folyamodnunk: Mednyánszky figuráihoz. „Ehhez a

fajtához hasonlít a kórházi kódorgó is, aki hazudott betegséggel akarja különböző kórházak

betegágyain  élni  át  életét,  csak  hogy ne  kelljen  dolgoznia.”  E Tömörkény-sorok ma  sem

hangzanak ismeretlenül.

A Tisza-parti íróvilág törzshelye a Hungária volt (ez a szegedi Pilvax), az asztalfőnél

Tömörkény. Fehér asztalánál rótta róla a Makóról ide átlátogató Juhász Gyula a szép sorokat:

„Egy halhatatlan cimbora van itt  /  koccint  velem és gondol valamit”.  Jó barátságban volt

Török Aurél antropológussal. Zöld asztaluk a Dugonics Társaságban volt, amelynek 1904–

1916  között  ő  az  elnöke.  1905-ben  egy  közös  felolvasóülésen  ismerkedett  meg  a  kor

legnagyobb  magyar  költőjével,  Ady Endrével,  aki  mindig  nagy elismeréssel  írt  a  szegedi

tanyavilág krónikásáról.

Kötetei  egymást  követik:  ’Vizenjárók  és  kétkezi  munkások’  (1902);  ’Gerendás

szobákból’  (1904);  ’Förgeteg  János  mint  közerő  és  más  elbeszélések’ (1905);  ’Különféle

magyarok  meg egyéb népek’ (1907);  ’Napos  tájak’ (1908);  ’Homokos világ’ (1910);  ’Ne
462 Tömörkény István: A tengeri város. = Szegedi Napló 19 (1896) márc. 11. pp. 1–4.
463 Tömörkény István: Pengetés. = Szegedi Napló 19 (1896) jún. 25. pp. 1–3. 
464 Lásd Juhász Gyula id. művét és sok más mellett: Tömörkény István: Tanyai orvosságok. = Néprajzi Értesítő 8
(1907) No. 3–4. pp. 238–245. c. írást
465 Tömörkény István: Napos tájak. Bp., 1908. Singer és Wolfner. 190 p. 



engedjük a madarat…’ (1911); ’Bazsarózsák’ (1912); ’Egyszerű emberek’ (1914); ’Népek az

ország használatában’ (1917, Móricz Zsigmond előszavával); majd egy postumus kötet.466 A

szegedi irodalompártolók – Szalay József és Almássy Endre – unszolására a ’Barlanglakók’

című  novelláját  átírta  színpadra.  Pesten  óriási  sikere  volt;  Csathó  Kálmán  rendezte,

főszereplői:  Pethes  Imre,  Rózsahegyi  Kálmán  és  Rajnay  Gábor.  Lengyel  Menyhért

elragadtatással írt róla, Keszler József háromfelvonásos darabot kért tőle. Második darabja, a

’Bábocskay szelet kever’ már a világháború kitörése miatt nem kerülhetett színpadra.

1917  tavaszán,  Arany  János  születésének  századik  évfordulóján  ünnepre  készült  a

Dugonics  Társaság.  Tömörkény  István  mondott  lázas  szavakat,  lázasan,  mert  a

spanyoljárvány a  „Spanyolviaszország”  (így nevezte  balkáni  katonáskodásának színhelyét)

íróját is megtámadta. Az utódlásra rendeltetett Móra Ferenc és orvosa ágyba parancsolták, de

a  rettegett  szövődmények,  a  tüdő-  és  mellhártyagyulladás  felléptek.  Maradék  erejét

összeszedve levelet írt a fronton lévő László fiának, de már csak a kámfor injekciók tartották

benne a lelket. Április 24-én végképp elfogytak napjai. 

A ’Pesti Napló’-ban Kosztolányi, a ’Népszavá’-ban Révész Béla, a Dugonics Társaság

nevében a szerkesztő Balassa Ármin, a koporsónál Móra Ferenc búcsúztatta, a ’Nyugat’-ban

Ady és Móricz. A szegedi honvédzenekar gyászindulója kísérte az annyira szeretett hantok

alá. 1917 szeptemberében a Korzó Moziban rendezett ünnepélyén Ady Endre is megjelent,

versolvasással tisztelgett az írótárs emléke előtt.

Benedek Marcell szerint „ha Mikszáth mikszáthul beszélteti alakjait, Tömörkény maga

beszél a nép nyelvén, maga gondolkodik a nép örök gondolkozóformái szerint”. Sík Sándor

1943-ban ’Rónasági csodák’ címmel467 kötetet állított össze a még meg nem jelent tárcáiból.

Juhász Gyula, akinek az említett postumus Tömörkény-könyve a fő forrásunk, három verset

írt a nagy szegedi elődhöz.

Csontváry a „Napút” festője,  Tömörkény a „Napos tájak” írója lett.  Az expatikusok

kortársak voltak, egymásról aligha tudva. Az íróval szemben több a törleszteni valónk. 

466 Tömörkény István:  Vizenjárók  és  kétkezi  munkások.  Szeged,  1902.  Engel  Lajos.  207  p.;  uő.:  Gerendás
szobákból.  Elbeszélések.  Bp.,  1904.  Singer  és  Wolfner.  219,  4  p.;  uő.:  Förgeteg  János  mint  közerő  s  más
elbeszélések.  Bp.,  1905. Singer  és Wolfner.  287 p.;  uő.:  Különféle magyarok  meg egyéb  népek.  Bp.,  1907.
Singer  és  Wolfner.  186  p.;  uő.:  Napos  tájak.  Bp.,  1908.  Singer  és  Wolfner.  190  p.;  uő.:  Homokos  világ.
Elbeszélések. Bp., 1910. Singer és Wolfner. 218 p.; uő.: Ne engedjük a madarat ... s más holmik. Bp., [1911].
Franklin-Társulat.  286 p.;  uő.:  Bazsarózsák.  Elbeszélések.  Bp.,  1912. Singer–Wolfner.  191 p.;  uő.:  Egyszeri
emberek. Bp., 1914. Élet. 4, 300 p. (Bibliotheca vitae. Az élet könyvei 3.); uő.: Népek az ország használatában.
Bp., 1917. Táltos. 284 p.; uő.: Célszerű szegény emberek. Sajtó alá rend., bev.: Móra Ferenc. Szeged, 1922.
Délmagyarorsz. Hírlap- és Nyomdaváll. 181 p.
467 Tömörkény István: Rónasági csodák. Sajtó alá rend.: Sík Sándor. [Szeged], 1943. Szukits. 214 p.



További, életművét elemző szakirodalmi forrásokból: 

Juhász Gyula: Találkozások Tömörkénnyel. = Szeged, 1924. ápr. 20.; uaz.: Magyarság, 1925.
No. 218. (szept. 29.) pp. 1–2. – Újraközlése: In: Emlékkönyv Tömörkény István születésének
centenáriumára. Szerk.: Kovács Sándor Iván, Péter László. A bibliográfiát összeáll.: Reguli
Ernő.  Szeged,  1966.  Szeged  Megyei  Jogú  Város  és  Csongrád  Megye  Tanácsa  V.  B.
Művelődésügyi  Osztálya.  pp.  215–222.;  In:  Juhász  Gyula  összes  művei  7.  Prózai  írások,
1923–1926. Sajtó alá rend.: Ilia Mihály. Bp., 1969. Akadémiai. pp. 101–104. 

Rozgonyi Margit: Tömörkény István. Bp., 1932. Szerző. 39 p.

Ortutay Gyula: Tömörkény István. Szeged, 1934. M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem.
141 p. (Értekezések a M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti
Intézetéből 15.) – Uaz. 2. kiad.: Szeged, 1934. Szegedi Fiatalok Művészeti kollégiuma. 141 p.
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Kassák Lajos és az abortusz-ügy, históriai háttérrel468

A  meglepőnek  tűnő  címadás  kétségtelenül  jó  ürügy  a  nagy  és  sokoldalú  művészről

megemlékezni,  az alábbiakban viszont kitűnhet;  Kassák Lajosnak (1887–1967) úgyszólván

minden kényes társadalmi kérdésről volt szakemberi szinten mérhető kritikusi mondanivalója.

Az absztrakt (és konstruktív) művészet mellett a konkrét valóság ugyanúgy érdekelte,

különben aligha ment volna el 1932-ben a Magyarországi Szociáldemokrata Párt orvos- és

jogászszervezetének az abortusz-kérdést tárgyaló ankétjára, amelynek orvosi részét Totis Béla

nőgyógyász, a jogi vonatkozásait Latkóczy Imre ügyvéd bocsátotta vitára orvosok (pl. Décsi

Imre,  Fábián  Dániel,  Kunvári  Bella,  Schönstein  Sándor  és  Szöllős  Henrik),  jogászok  és

szociológusok – többek között Kéthly Anna, Székely Béla és Vámbéry Melanie –, valamint

írók és hírlapírók – Bálint György, a két Ignotus), Kassák Lajos, Karinthy Frigyes, Kodolányi

János és Zsolt Béla – jelenlétében. A névsor nem teljes, csak a legismertebbeket említjük.

A vita hőfoka és színvonala a kötet ismerete nélkül is elképzelhető, az előszót Vámbéry

Rusztem,  az  utószót  Jahn  Ferenc  írta,  mintegy  méltó  keretet  biztosítva  a  kontra-

felszólalásoknak.  A  „pro”  ugyanis  a  magyar  Btk.  258.  számú  paragrafusa  volt,  amely

börtönbüntetéssel  sújtotta  a  magzatelhajtás  minden  fajtáját,  kivéve  ha  az  anya  életét

kockáztatta. Szociális indikáció nem létezett, a legnagyobb szociális nyomor közepette. Az

uruk  kéjének-kedvének  kiszolgáltatott  cselédlányok  szintén  terhük  kihordására  voltak

kötelezve,  hogy  a  menhelyek  dugig  megteljenek,  s  a  lelencgyermekek  olcsó  munkaerőt

jelentsenek.

A gazdasági világválság „refrakter stádiumában” vagyunk, Európa-szerte megalakultak

a  születést  szabályozó  ligák  (Birth  Control  League),  a  magyar  miniszterelnöki  székben  a

puritánizmusáról híres és az antikommunizmusáról hírhedt Károlyi Gyula gróf ült, aki nem

kis  mértékben  rokonszenvezett  az  angolszász  típusú  konzervatív  demokráciákkal.  Hogy a

sajtószabadságot komolyan vette, bizonyíték rá rokonának, Károlyi Imre grófnak a kapitalista

világrend válságáról írott kitűnő művei,469 továbbá a Totis doktor szerkesztésében megjelent

kötet,470 amely  a  szovjet-orosz  példát  egyértelműen  pozitív  beállításban,  sőt  az  egyetlen

követhető példaként említi. Olyannyira, hogy Szemasko személye Semmelweis Ignác mellé

468 Forrás: Szállási Árpád: Kassák és az abortusz-ügy, históriai háttérrel. = Orvosi Hetilap 128 (1987) No. 28. pp.
1471–1472. 
469 Lásd pl.: Károlyi Imre, gróf: A kapitalista világrend válsága. Bp., 1931. Pantheon. 80 p.
470 Születésszabályozás. Szerk.: Totis Béla. Bev.: Vámbéry Rusztem. Bp., 1931. Magyar Szociáldemokrata Párt.
12 p.



került,  mert  úgymond „egyik az abortusz epidémiát,  a másik a gyermekágyi  láz járványát

küzdötte le”.

Más kérdés: nem túlzás-e a párhuzam, tény viszont a megjelenése. Szerény tanúja lehettem, a

második világháború emberséget próbáló idején a szatmári magányába visszavonult Károlyi

Gyula mennyire gyűlölte a náci barbárságot. Ez a pozitív „epikrízis” hozzátartozik negatív

„anamnéziséhez”, így kapunk árnyaltabb képet arról a miniszterelnökről, aki noha nem tudta a

saját  árnyékát  átlépni,  közismerten  baloldali  orvosok:  Jahn  Ferenc  és  Schönstein  Sándor

nyilvános szereplését még engedélyezte. 

Tárgyunk  mégis  az  akkori  abortusz-ügy.  Abban  mindnyájan  egyetértettek:  a  nő

szuverén módon rendelkezik saját testével, tehát joga van nem szülni is. Mégis: az ankéton

utólag kétféle álláspont különíthető el. Az egyik a szabad abortuszt követelő Totis Béláé, a

másik a terhesség (mármint a nemkívánatos) megelőzését propagáló Jahn Ferencé, s a kettő

nem ugyanaz!

Totis doktornak azon érvelése helytálló, hogy aki szabadulni akar a terhességétől, így is,

úgy is módot talál rá, de nem mindegy, milyet. Aki képes megfizetni, talál szakszerű kezet, a



szegényebb  rétegek  asszonyai-lányai  viszont  kuruzslókhoz  fordulnak.  Frigyesi  professzor

becslése  szerint  évente  4000  nő  hal  meg  Magyarországon  a  szakszerűtlen  beavatkozás

következtében.  A magzatelhajtás  miatt  büntetettek  száma  alig  több száznál.  Ezek  tények,

melyek fölött aligha lehet vitatkozni. A szocialista gondolkodású orvosok ugyanakkor nem

fogadhatták el Totis dr. azon érvelését, hogy „a kevesebb születés az újszülötteknek biztosabb

és  jobb  megélhetést  és  egészségügyi  viszonyokat  teremt,  mint  a  fölös  gyermeklétszámú

család”. Erre utalva válaszolta Jahn Ferenc a következőket:

„A proletáriátus embertelen nyomorát a kapitalizmus belül nem szüntetheti meg a

születésszabályozás és a háborút sem késleltetheti a születések csökkenése: azok

megszüntetése csak a szocialista állam fölépítésével képzelhető el”. 

Továbbá: 

„A születésszabályozás egyetlen helyes eszközéül a fogamzás megelőzését látjuk,

és ezért szükségesnek látjuk az ezen szerek tudományos vizsgálatával foglalkozó

sexuáltudományos intézet fölállítását…”

Fábián Dániel hasonlóképp vélekedett: 

„Nem akarják elismerni, hogy szociálpolitikailag éppúgy nem lehet megoldani a

társadalmi  nyomort,  mint  a  születésszabályozás  útján.  A  megoldás  egyetlen

módja: a szocializmus.”

Mármost ami Kassák Lajos véleményét illeti, ő a Totis-féle megoldásra reflektált, elutasítóan. 

„Aki az éhség problémáját nem a társadalmi javak elosztásával, hanem az éhezők

kipusztításával akarja megoldani, az téves úton jár, a bajok megoldása helyett a

bajok  megrögződését  és  növekedését  segíti  elő.”  Aki  „nem  a  megszületendő

ember életjogáért harcol, hanem a megszületendő gyermek elpusztításához való

jogát követeli az orvosnak”… az közelebb áll Malthus, mint Marx elméletéhez –

állapítja  meg  Kassák  Lajos.  Majd  másutt:  „ez  az  orvos  megfeledkezik  arról

először, hogy a mai nemzet fogalma nem azonos a népesség összességével, s hogy

a nyomorúságok okozója nem a túlnépesedés, hanem a magántulajdonon alapuló

társadalmi berendezkedés”.



Jahn Ferenc zárszavában Kassákot igyekezett megnyugtatni. 

„Természetes, hogy a mai rendszernek ezen hiányait nem akarjuk gyermekeinkről

való lemondással enyhíteni, amint ezt Kassák Lajos rólunk feltételezi.”

A  költő  felszólalásában  nem  Jahn  Ferencre  gondolt.  Totis  Bélának  (egyik  elfogulatlan

rokonától  tudom) több köze volt  az abortuszhoz,  mint  a  szocializmushoz.  Tiltott  műtétek

miatt  kényszerült  elhagyni  az  országot,  Franciaországba  került,  ahol  a  háború  viharában

nyoma veszett.

Sajnos jóslatai nem váltak be és sajnos nem érte meg félreismeréseinek felismerését.

Szerinte  az  abortusz  szabaddá  tétele  paradox  módon  növelni  fogja  a  szülési  vállalkozást.

Azóta  tudjuk  mind  a  szovjet,  mind  a  hazai  példán,  hogy  a  kérdés  nem  ilyen  egyszerű.

Bizonyos ponton az állam anyagi erejét szinte meghaladó segítség is csak átmeneti javulást

eredményez.

Kassák  Lajos  szocialista  szociológus  logikája  tökéletesen  működött,  a  kívánt

termékenység és termelékenység mégsem következett be. Evidencia, hogy a Ratkó-korszak

szaporodási voluntarizmusához visszatérni többé nem lehet, ám abba sem törődhetünk bele,

hogy az ország lakossága évente Esztergomnyi lélekszámmal fogyjon, öregedjék.

Ezért emeljük ki emléke előtti tisztelgésünk alkalmával a demográfiai problémák iránti

fogékonyságát és felelősségét. Az internacionalista művész nemzeti karakterét. Jóleső érzéssel

fedezzük  fel  a  kötetet,471 talán  az  utolsó  dokumentumot,  amelyben  még  Zsolt  Béla  és

Kodolányi  János, Fábián Dániel  és Schönstein Sándor békésen megfértek egymás  mellett.

Ami  azt  jelenti,  nyilván  még  nem  volt  népies-urbánus  ellentét,  amely  később  annyira

megmérgezte a szellemi légkört és törött tükre lett az ország későbbi tragédiájának.

Bár  a  kassáki  életmű  mérhetetlenül  gazdag,  ezt  a  cikkét  mégis  külön  figyelemre

méltattuk. Erről a gondról bizony jobb lenne aktualitása helyett csak befejezett múlt időben

szólni.

Az sem mellékes, hogy Jahn Ferenc szemléletéhez költőnké a legközelebb állott. Fábián

Dániel  feljegyzései  szerint  „törékeny,  beteg  alkatában  fegyelmezett  szellem  lobogott.

Szellemét  a  szocialista  meggyőződés  fűtötte,  forrósította  át.  Abban  az  értelmiségi

környezetben,  amelyhez  tartozott,  ez  a  páratlan  erkölcsi  fölénye  biztosított  neki  előkellő

helyet.”

471 Születésszabályozás. Szerk.: Totis Béla. Bev.: Vámbéry Rusztem. Bp., 1931. Magyar Szociáldemokrata Párt.
12 p.



Az  abortusz-ügyről  vallott  felfogásuk  ma  is  helytálló,  a  nemkívánt  terhesség  ellen

legjobb (és legveszélytelenebb) módszer a megelőzés. Napjaink demográfiai mutatói mellett

tény- és létkérdés rájuk hivatkoznunk. 

Kassák Lajos művei: 

Művei a digitális irodalmi akadémia anyagában olvashatók:

https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/kassak-lajos# 

Az életművét elemző szakirodalmi forrásokból: 

Kortársak Kassák Lajosról. Szerk. és sajtó alá rend.: Illés Ilona, Taxner Ernő. Az illusztrációk
Kassák Lajos  munkái.  Bp.,  1975.  Petőfi  Irodalmi  Múzeum.  –  NPI.  255 p.,  2  t.  Irodalmi
múzeum)

Aczél Géza: Kassák Lajos. Bp., 1999. Akadémiai. 431 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 42.)

A virágnak agyara van. In memoriam Kassák Lajos. Vál., szerk., összeáll.: Pomogáts Béla.
Bp., 2000. Nap Kiadó. 393 p. (In memoriam)

Tanulmányok  Kassák  Lajosról.  Szerk.:  Kabdebó  Lóránt.  Bp.,  2000.  Anonymus.  266  p.
(Újraolvasó) 

https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/kassak-lajos

