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Feleki Sándor és költészete472

A  boldog  békeidőkben,  majd  a  két  világháború  között  kerületi  tisztiorvosok  látták  el  a

közegészségügyi teendőket Budapesten. Törvényhatósági területenként ketten vagy hárman,

kivéve  a  VII.  kerületet,  Erzsébetvárost,  ahol  a  ’10-es  években  már  négy  tisztiorvost

alkalmaztak.

Feladatuk volt felügyelni a lakások, intézmények, iskolák, fürdők, üzemek, a közélel-

mezés  higiénés állapotára,  ellenőrizni  a gondozásban részesülőket,  a szegénybeteg-ellátást,

bejelenteni a fertőző betegségeket, végezni a járványügyi vizsgálatokat, himlőoltást,  orvos-

rendőri vizsgálatokat, ügyelni a halottkémlésre, közreműködni a gyógyszervizsgálatoknál stb.

Gyógyító gyakorlatot nem folytathattak, nem is szorultak rá, idejükből sem futotta volna.

Az említett közigazgatási kerület egyik tisztiorvosa volt Feleki Sándor (1865–1940), aki

majd négy évtizedig töltötte be higiénikusi hivatalát, az első világháború után egyedül, mert a

drasztikus  létszámcsökkentés  erre  az  intézményre  is  kiterjedt.  Hetvenévesen  (1935-ben)

vonult nyugdíjba, már magas kora jogán, még nem a diszkriminációs törvények szerint.

Több lexikon  úgy tudja,  hogy 1910-ben lett  kerületi  tisztiorvos,  holott  az  1904-ben

megjelent  könyvének címlapján már ez a titulus  olvasható.  A róla  szóló megemlékezések

megírásánál  mégis  inkább az öt verseskötete esett  latba,  ahogyan az a lexikon szövegéből

egyértelműen kiderül. 

A  szépirodalommal  korán  eljegyezte  magát,  a  költészet  maradt  haláláig  a  legfőbb

vigasza. Szelíd, békebeli sziget az elvadulásban, egészen 1940-ig, amikor a borzalmak elől

jobb volt kiköltözni, az annyiszor megénekelt temetői nyugalomba. Költészetében megőrizte

a századelő hangulatát, tudatosan távol minden modernségtől. Ismerte poézise korlátait, tudta,

hogy  Pósa  Lajosnak  lehet  társa,  de  Kassák  Lajosnak  nem.  Ezért  is  rokonszenves  ez  az

egészségügyi  rendszabályokat  szigorúan  betartó  lírikus  tisztiorvos,  aki  mindvégig

szegénylegénye maradt a gazdag magyar irodalomnak.

Füchsel  Miksa lovasberényi  körorvosnak idősebbik  fia  Feleki  Hugó néven az Antal

Géza és Illyés Géza közé eső korszak legkitűnőbb urológusa lett. Öccse, az 1865-ben született

Feleki  Sándor  1890-ben  kapott  orvosdoktori  oklevelet.  A  kilencvenes  évek  közepén  a

fővárosban együtt folytattak gyógyító gyakorlatot, és mindketten szenvedélyesen hódoltak a

472 Forrás: Szállási Árpád: Dr. Feleki Sándor és költészete. = Orvosi Hetilap 132 (1991) No. 12. pp. 649–650. 



művészeteknek. Az urológus zenét szerzett, az öcs pedig dr. Fidelis, illetve Argus álnéven írt

a különböző irodalmi lapokba.

Amikor  Feleki  Hugót  1897-ben  ’A  férfi  ivar-  és  húgyszervek  bántalmainak  kór-  és

gyógytana’ tárgyköréből magántanárrá habilitálták, Feleki Sándornak megjelent az első önálló

verseskötete. A jó öreg lovasberényi körorvos nagyon büszke volt fiaira. A századfordulón az

urológus a  poliklinikán (Szövetség utca  14–16.)  kapott  osztályt,  költő  öccse pedig  a  VII.

kerület  tisztiorvosi  hivatalába  került.  Ilyen  minőségben  adta  közre  1904-ben  a  ’Budapest

egészségügye érdekében alkotott  rendeletek és határozatok’ című gyűjteményét,473 amely a

Buda és Pest egyesítése (1873) óta kiadott körrendeleteket tartalmazza. Alapja az 1876-ban

kiadott  XIV. törvénycikk, amelynek pontjai a közegészségügy teljes területére kiterjednek.

Csakhogy itt már ötszáz oldallá bővül a Chyzer-féle könyvben található alaprendelet. Feleki

könyve  hatósági  segédkönyvül  szolgált  mindazon  orvosoknak,  állatorvosoknak  és

gyógyszerészeknek, akik a szépen fejlődő főváros közegészségügye fölött  őrködtek. Újabb

higiéniai tárgyú írása ezután csak versben jelent meg, tankölteményként, nyugdíjas korában.

Első kötete,  a  ’Vándorfelhők’  a falusi  idill  ciklusos  bemutatása.474 Legszebb darabja

apját idézi, a körorvost, aki:

„Szívesen kél, ha álmából zavarják,

És sohasem kérdi, mi a fizetés.

A pénz után ő sohse nyújtja karját,

A munka sok és a vagyon kevés…”

(Az öreg doktor)

És akit egy falu áld atyai gondoskodásáért. A tájleíró versek között az apa mellett két óriás

emlékének felszentelésével találkozunk. Egyik Kossuth Lajosé:

„Hová egy ország ifja, véne

Sok éven át zarándokolt,

A turini szent, drága hajlék

Gazdátlan, üres, kiholt…”

(Via dei mille 22)

473 Budapest  egészségügye  érdekében  alkotott  rendeletek  és  határozatok.  Gyűjt.,  jegyz.:  Feleki  Sándor.  Bp.,
1904. A Székesfőváros közönsége. 543 p. (Pótfüzetek: Bp., 1905., 1909)
474 Feleki Sándor: Vándorfelhők. Versek. Sávely Dezső rajzaival. Bp., 1900. Lampel Róbert. 197 p.



– írta  az  önkéntes  száműzött  halálára.  A másik  Petőfi  Sándoré,  több költeményben  is.  A

segesvári  jeltelen  sírt,  ha  délkeletről  esőfelhő  jön,  Bem apó könnyei  öntözik.  A márciusi

ibolya is a „Talpra magyar”-t idézi, a kikelet idusát a költő invokációjával. Petőfi és az aradi

Tizenhárom sírja a hazafiság archimedesi pontjai:

„Ne tartsatok nagyhangzású beszédeket,

Ne rakjatok hantjukra dísz-követ,

Csak néhány rozsdamarta

ágyúcsövet…”

(Az aradi tizenhárom)

– inti a hangosan ünneplőket. Az sem okoz a kötetben diszharmóniát, hogy a nemzeti szentek

után költőnk Erzsébet királynét gyászolja. 

Következő  kötete  az  1904-ben  –  az  egészségügyi  gyűjteményével  egy  időben  –

megjelent  ’Árnyak és sugarak’ továbbra is egyhúrú líra,475 először és utoljára némi szociális

elégedetlenséggel, ahol az arató nép

„Dalol a nagy urak ellen

Gyűlölséget, haragot”

(Aratás),

a tájképben viszont feloldódik a szomorúság, a többször emlegetett melankólia, mely a század

eleji szecessziós költészetnek kötelező alapállása. E kötetben újabb költőnagyság jelenik meg,

a száz éve született Lenau, akit a legszívesebben fordít valamennyi német költő közül, mert

egy kicsit magyar költőnek tartja.476

’Az  én  mezőm’ 1912-ben  hagyta  el  a  nyomdát,477 már  főleg  nosztalgiás  strófákat

tartalmaz.  A gyermekkorról,  az évszakokról,  egy-egy behavazott  madárfészekről.  Ahogy a

kórház  udvarán  sóvárogva  nézik  a  sápadt  betegek  a  fecskevonulást,  s  örökké  visszatérő

motívumként: a vándorfelhőket.

475 Feleki Sándor: Árnyak és sugarak. Versek. Bp., 1904. Lampel Róbert. 157 p.
476 Lenau verseiből. Fordította: Feleki  Sándor: Bp.,  1901. Lampel.  62, II  p. (Magyar Könyvtár 262.); Lenau
verseiből.  Fordította:  Feleki  Sándor:  Bp.,  1911.  Lampel.  62  p.  (Magyar  Könyvtár  613.);  lásd  még:  Német
balladák és románcok. Fordította: Feleki  Sándor. Bp., 1905. Lampel.  47 p. (Magyar  Könyvtár  440.); Idegen
költőkből. Fordította:  Feleki  Sándor. Bp.,  1906. A Magyar-Zsidó Könyvtár  Kiadó Vállalat.  67, 2 t.  (Magyar
Zsidó Könyvtár 10.)
477 Feleki Sándor: Az én mezőm. Költemények. Bp., 1912. Lampel. VI, 158, [1] p. 



Két kötetet adott ki 1930-ban. Az egyik ’Lenau minden lírai költemény’-e,478 a másik az ’Őszi

szántás’,479 már-már „környezetvédő” felhangokkal. 

1937-ben megírta  ’Hogyan éljünk nyáron, télen. Kis versekben elmesélem’.480 Móra-i

modorban  hatni  szeretett  volna  az  emberkékre,  a  leghálásabb  olvasókra,  akikre  közeli

pályatársa, Pósa Lajos is leginkább számított. Ma már szerencsére nem „kötelező” lebecsülni

Pósa bácsi  költészetét.  Nagyon  jól  megfér  Szabolcskával  és  Feleki  Sándorral  együtt  Ady

Endre és Kassák Lajos hatalmas árnyékában.

Nem  állítjuk,  hogy  Feleki  Sándor  líráját  feltétlenül  fel  kell  fedezni.  Ám  az

erzsébetvárosi tisztiorvosnak, talán – e szerény emlékeztetőből is kitűnik – versben is volt

mondanivalója. Verseinek hangulatteremtő ereje ma is megejt.

478 Lenau [Nicolaus] minden lírai költeménye.  Ford.: Feleki Sándor, az előszót írta: Herczeg Ferenc. Szeged,
1930.  Szegedi  Vakok  Intézete.  XXXIX,  406  p.;  új  válogatás:  Nicolaus  Lenau:  Élet  és  álom.  Válogatott
költemények.  Ford.:  Feleki  Sándor.  Vál.  és  szerk.:  Fehér  József.  Miskolc,  2003.  BAZ  Megyei  Múzeumi
Igazgatóság. 96 p.
479 Feleki Sándor: Őszi szántás. Költemények. Bp., 1930. Glória. 191 p. (Értékes könyvek)
480 Feleki Sándor: Hogyan éljünk nyáron, télen? Kis versekben elmesélem… Bp., 1937. Gyarmati és Bősz ny. 16 p.
(A Népegészségügyi és Munkásvédelmi Szövetség kiadványai 16.)



Feleki Sándor további munkáiból: 

Feleki Sándor: Zsidó magyar írók és tudósok. = Egyenlőség, 1890–1891. évfolyamában jelent
meg.

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

Feleki Sándor: Dóczy Lajos. = Egyenlőség, 1890. No. 42. (okt. 17.) pp. 9–13. 

Feleki Sándor: Dr. Acsády Ignác. = Egyenlőség, 1891. No. 27. (júl. 3.) Mell. pp. 4–5. 

Feleki Sándor: Az egészség A. B. C. könyve versekben és képekben. Bp., [1931]. Országos
Közegészségügyi Egyesület. 18 p.



A naplóíró Boldog Batthyány-Strattmann László481

Kolosszális szerencse, hogy orvos lehetek, s ha ezerszer újra születnék, 
pillanatnyi habozás nélkül ismét inkább orvos lennék, 

mintsem felebarátaim számára haszontalan gróf.

Batthyány-Strattmann László gróf, 1907. jan. 5. 

A lexikonok tanúsága szerint a főrangú családok közül Magyarországon a Batthyány család

adta  a  legtöbb  kiválóságot,  szám  szerint  25  történelmi  személyiséget,  bár  ez  az  adat

természetesen  nem  helyezi  őket  sem  a  Széchenyiek,  sem  a  Rákócziak  elé.  Lelki  és

magatartásbeli  szempontból  ez  a  család  tűnik  a  legkiegyensúlyozottabbnak,  végletektől

távolinak, s ez szintén csak minősítés nélküli megállapítás. A Batthyány família visszatérően

kötődik a gyógyítás történetéhez is, vagyis a XX. század hercegi szemorvosának, a szegények

orvosának  karizmatikus  személyisége  és  karitatív  ténykedése  egyáltalán  nem előzmények

nélküli. Olyannyira, hogy címerükbe illenének az orvoslás szimbólumai.

Az első, akiről szükséges szólnunk, a törökverő Batthyány Boldizsár (1543–1590), a

császárváros  közelében elterülő  német-újvári  birtok  gazdája.  Pápista  környezetében  szívós

protestáns,  a kard,  a  toll  és a  könyvek forgatásához egyaránt  értő  tipikus humanista  főúr.

Németújvári udvarában vendégeskedett annak idején a kor legnagyobb növénytani tudósa,482 a

németalföldi  Carolus  Clusius,  vagy  vallonosan  Charles  de  L’Écluse,  itt  készült  a  híres

Stirpium,483 valamint  a  világ  első gombaatlasza,  amely hasonmás  kiadásban néhány évvel

ezelőtt újra megjelent.484 

A  hazájából  elüldözött  orvos-botanikusnak  a  gondtalan  megélhetésen  kívül

rendelkezésére  állott  a  bajvívó  főúr  ritkaságokkal  teli  füveskertje,  egy  bibliofil-gyűjtő

kivételes  könyvtára  és  a  kor  legkiválóbb  természettudósaival  való  többnyelvű  levelezése.

Személyes segítségként, amikor ráért, maga Batthyány Boldizsár, állandóan pedig a szintén

szenvedélyesen botanizáló Beythe István udvari prédikátor, a szép, színesen illusztrált spórás

növények  magyar  nyelvű  szignálója,  akinek  kis  latin-magyar  növényi  nomenklatúrája485

Clusius művének függelékeként egy antwerpeni nyomdából került ki, amikor a mester már

481 Forrás: Szállási Árpád: A Batthyány család orvostörténeti szerepe. = Orvosi Hetilap, 1994. pp. 531–533. +
Bevezető. In: Az orvos Batthyány-Strattmann László. Boldoggá avatásának tiszteletére. Összeáll.: Kapronczay
Károly,  Szállási  Árpád.  Sajtó  alá  rend.:  Gazda  István.  Bp.,  2003.  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi
Minisztérium. pp. 7–16.
482 Vö.: Gombocz Endre: A magyar botanika története. Bp., 1936. Akadémia. 
483 Clusius: Sariorum aliquot Stirpium per Pannoniam... Antverpen, 1583.
484 Clusius: Fungorum in Pannoniis observatorum brevis historia. Bp., 1983.
485 Beythe István: Stirpium nomenclator Pannonicus. Antverpen, 1583.



végleg hazatért.  A füvész-prédikátor fia volt  Beythe András,  a körmendi  Batthyány-birtok

udvari lelkésze, buzgalmából készült – Méliusz Juhász mintájára – a második magyar nyelvű

gyógyfüves könyv helyi kiadása.486 Batthyány Boldizsár tehát beírta nevét az európai orvosi

botanika történetébe.

Sógornője,  Batthyány  Ferencné  született  Svetkovics  Katalin  már  a  gyógyító

nagyasszonyok  közé  tartozott,  ahogy  azt  a  történelmi  kalászokat  szorgalmasan  szedegető

Takáts  Sándor  megállapította.487 A  veszettségtől  a  fülbajok  gyógykezeléséig  minden

medicinához  értett,  önzetlen  tevékenységére  Magyary-Kossa  is  utal.488 A  következő

században,  újabb generációhoz sorolható egy másik Batthyány Ferencné,  a szintén idegen

hangzású  nevet  viselő  Lobkowitz-Poppel  Éva,  a  költő-hadvezér  Zrínyi  Miklós  ifjúkori

nevelője.  Gyógyító  művészetének  Magyary-Kossa  külön  fejezetet  szentel,  „tanultabb  és

keresettebb  alig  akadt  nála  a  korban”,  valamint  „többen fordultak  hozzá levélben,  mint  a

leghíresebb bécsi orvosokhoz”.489 Ő maga is postai kapcsolatot tartott fenn tanult doktorokkal

és önkéntes gyógyászokkal egyaránt. Levelezett a szemgyógyításairól híres Pursius Sámuel

ausztriai  úrral.  Thurzó  György  nádorispánnak  a  pozsonyi  országgyűlésre  személyesen

szállított orvosságokat, Zrínyi György lábára fekélyflastromot küldött, Pázmány Péter hozzá

fordult fulladás elleni medicináért. Ami azt engedi sejteni, hogy a nagy ellenreformátor érsek

írónak nem lehetett  különös szerencséje  az orvosokkal.  Batthyányné  Poppel Éva,  a XVII.

század egyik nagyasszonya elsősorban mégis a nők, szülőnők és gyermekágyas  asszonyok

bizalmát bírta. Alig akadt főúri család, ahová ne ő küldött volna tapasztalt bábát, s ne az ő

receptjei  szerint  kezeljék  csöppségeiket.  Magtalanság  esetén  ne  ő  adott  volna  tanácsot,  a

szüléstől független női bajokra fluidumokat és életviteli útmutatást. Úgy tűnik, egész életét

kitöltötte a másokon való segítés szenvedélye, a totális karitatív ambíciót a herceg szemorvos

valószínűleg tőle örökölte. Noha éppen három évszázad választja el őket időben egymástól.

Természetesen  Poppel  Éva  nemcsak  a  főúri  családok  bizalmát  bírta,  de  levélbeli

dokumentumok csak a kastélyok archívumaiban maradtak meg. Legalábbis Takáts Sándor és

Magyary-Kossa közléseinek idejéig. No meg a Burgenlandban található bibliotékák polcain,

mert a Batthyány-birtok jelentős része Trianon után Ausztriához került.

A Batthyányaknál tehát családi tradíciónak számított a „szociális érzékenység”. Poppel

Éva cselédeket  ugyanúgy gyógyított,  udvarában külön gyógyfüves  asszonyokat  és bábákat

tartott, minden rászorulón igyekezett segíteni. Jó szívén és tudásán kívül megvolt hozzá az

486 Beythe András: Fives könyv. Fiveknek és faknac nevökröl... Németújvár, 1595
487 Takáts Sándor: Magyar nagyasszonyok. I–II. köt. Bp., 1926. Genius. 
488 Magyary-Kossa Gyula: Magyar Orvosi Emlékek. 3. köt. Bp., 1931. MOKT. 
489 Uo. 



anyagi lehetősége, ez a főúri família kivételesen jól tudott gazdálkodni. A Batthyányak közül

ki kell még emelnünk Kázmért (1807–1854), Kossuth hívét, Vörösmarty Mihály támogatóját,

’49-ben a Szemere-kormány külügyminiszterét,  aki birtokain óvodákat és iskolákat nyitott,

Rohoncon gazdasági tanintézetet alapított, nagy könyvtárukat pedig a Magyar Tudományos

Akadémiának ajándékozta.

Batthyány-Strattmann László ősei között apai ágon két nagy mecénás (bár ez a hajlam

szinte  mindegyikben  megtalálható),  anyai  ágon  két  gyógyító  nagyasszony  történeti

tevékenysége ismert. Mármint az írott orvostörténelemből.

E családba született bele 1870. október 28-án a Lászlónak keresztelt fiúgyermek, aki

később a szembetegek és szegények orvosa lett, s valóban a szentek önzetlenségének szintjén

művelte  mesterségét.  A  família  legnemesebb  hagyományaiból  egyedül  a  vitézséget  nem

örökölte,  a  bátorságot  viszont  igen.  Mert  amire  vállalkozott,  azt  a  legbátrabbakra  való

eltökéltség  nélkül  nem lehetett  volna  végigcsinálni.  Mint  ismeretes,  a  szemorvosi  oklevél

megszerzése után előbb a köpcsényi birtokán, majd az 1914-ben hercegi címmel megörökölt

körmendi udvarában szemkórházat létesített, ahová a szegény betegek gyógyulni, a szakma

kiválóságai csodálkozni jártak. 

Az amerikai  Posey professzor  is  meglátogatta,  ami  azt  jelenti,  hogy az  oftamológia

[szemészet]  korifeusai nem a „különcöt” látták benne,  aminthogy a tragikus sorsú Pirquet

professzor is tudása, embersége okán fogadta barátságába. A háború alatt egy semleges ország

orvosa, a derék svéd Lindholm doktor volt a segítségére, és az irgalmatlanul sokat dolgozó

irgalmas nővérek. Köpcsény elcsatolásával a herceg a maradék Magyarországra költözött, de

átjárt operálni. Hályogműtétei eredményeit Csapodi tanár is megcsodálta. Trianon előtt húsz,

utána  pedig  tíz  esztendeig  állott  a  betegek  rendelkezésére.  Legendás  volt  sokoldalúsága,

szűkebb szakmájától a legtágabb értelemben vett tudományok, mesterségek és művészetekig

szinte  minden  érdekelte.  E  sorok  írója  is  találkozott  még  esztergomi  páciensével,  akinek

szaruhártyájából ő távolította el a vasreszeléket, s az utókezelésre szánt gyógyszerek receptjét

ereklyeként őrizte. Szinte minden beteg a szentet látta benne. 

Amikor 1931. január 28-án a bécsi Löw szanatóriumban örökre lehunyta szemeit,  az

egész ország gyászolta. 

Vámossy professzor az Orvosi Hetilap hasábjain a következő szavakkal búcsúztatta: „az

orvoscollegákhoz  fordulok,  véssék  jól  lelkükbe  példáját  és  igyekezzenek  annak  csíráját,

magvát hatáskörükben mindenütt elhinteni: emberek szívében és közületek lelkiismeretében,

hogy gyökeret verjen az ott Nemzetünk, szenvedő népünk javára”.



Az  elmúlt  évtizedekben,  amikor  egy  vallásos  főurat  nem  illett  tisztelni,  a

helytörténészek és a burgerlandi magyarok tartották ébren emlékét. Újabban itthon egyre több

könyv  jelenik  meg  róla,  s  nyugodtan  állítható,  hogy  Semmelweis  óta  egyetlen  magyar

orvosnak sincs ekkora biográfiai repertóriuma.

A patinás nevű Batthyány család orvostörténeti szerepének ő a betetőzője. Egyedi eset,

követhetetlen példa,  mégis jó tudni,  hogy létezett.  Egy igazi orvos, aki emberségével nőtt

óriássá. 

*

Részletek Batthyány-Strattmann László 1926-os körmendi naplójából490

„Életem egyik fő feladatának tűztem ki, hogy

orvosi működésemmel a szenvedő 

emberiségnek szolgálatot tegyek és ezáltal

a jó Istennek tetsző dolgokat cselekedjem”

ÁPRILIS 7.

A mai napot tulajdonképpen pirossal kellene bekereteznem, mint különleges napot!, mert a

szentmise után, amelyen én ministráltam, újból megkezdtem a rendelést. 

Igaz, rendelésen kívül is fordulnak az emberhez mint orvoshoz, de az nem intenzív orvosi

tevékenység, mint a kórház és az ambulancia.– Délelőtt 40 szembeteg volt nálam, és délután

még hárman jöttek Győrből, Kőszegről és Budapestről vonattal. Végül még két szegénynek

fogat is húztam.

ÁPRILIS 9.

Az  ambulancia  az  esős  idő  ellenére  igen  látogatott  volt,  bemutatták  a  holnapi  operáció

betegeit. ½ felé lettem készen.

490 Forrás: A szegények orvosa: Batthyány-Strattmann László. 3. kiad. Ford. és bev.: Kardos Klára. Eisenstadt,
1987. (részletek). E mű első kiadása 1978-ban jelent meg. A fenti válogatást Gazda István állította össze. 



ÁPRILIS 10.

5 beteg ült a zsámolyokon, mint a fecskék egymás mellett a dróton. – A nővér kokaint adott

nekik, és azután egyiket a másik után fektették az operációs asztalra. – Istennek hála, mind

nagyon jól sikerült.

ÁPRILIS 13.

Először  egymás  után  4  hályogot  operáltam,  azután  egy  írisz-előreesés  műtéte  és

kauterizáció,491 végül pedig egy férfi jobb és bal szemének szaruhártyájából idegentest-tűvel

egy szilánkot  vájtam ki.492 –  Azután  vizit  a  szombaton  operáltaknál,  és  a  végén  egy kis

ambulancia.

ÁPRILIS 14.

Erős ambulancia. Mindjárt első betegként egy győri esperes üdvözölt, aki Széchényi Miklós,

volt kedves győri püspökünk papja volt. Azután jött volt asszisztensnőm, Regina keresztes

nővér,  aki  évekig  mellettem dolgozott.  –  Ma segítség  is  volt  Dr.  Ajtay személyében,  aki

asszisztensnőnek akar hozzám jönni. Jó 12 nőbeteget végigkezelt. Azután kötözést intéztem. 

ÁPRILIS 17.

Operációs  nap.  Először  négy hályogot  operáltam.  Az  egyiknél,  akinek  egyik  szemét  már

Budapesten megoperálták, megtudtam, és láttam is, hogy a beteg rettenetesen nyugtalan, és a

szemét  állandóan  jártatja.  Maga  mondta:  „nem  tudok  pillanatig  sem  nyugodtan  maradni

szememmel”.493 Ekkor  az  én  kedves  asszisztensnőmmel,  Mizllel494 egy  új  módszert

alkalmazhattam,  ami  ugyan  ügyességet  igényel,  de  az  én  kitűnő asszisztenciámmal  nem

lehetetlen. Mizl jobb kezében tartja a (szemhéj)kanalat, és úgy emeli fel a felső szemhéjat,

491 Az előreesett szivárványhártya levágása és égetés
492 Ez a passzus nehezen értelmezhető. Az eredetiben: „ein Schmirgelstück...  ausgemeisselt.” Schmirgel  első
jelentése smirgli, de smerglidarab nehezen juthat a szembe, azonkívül ami csak belepattan a szembe, az fennakad
a kötőhártyában, itt pedig mélyebbre, a szaruhártyába hatolt idegen testről van szó, amit ki kellett „vésni”, vájni.
Schmirgel jelent korundot is – talán gyémántcsiszolás közben a szembe pattant kemény szilánkokról van szó? A
fordításban  ilyenformán  a  semleges  „szilánk”  szót  használtuk  (lehet  vasszilánk  stb.),  bár  Schmirgel
semmiképpen sem jelent szilánkot.
493 Az eredetiben is magyarul
494 Mária  Terézia  Coreth  von Starkenberg,  Batthyány-Strattmann László  felesége;  családjában  mindenki  így
nevezte. Legtöbbször ő asszisztál férje mellett.



ezután  balkezének  4.  ujjával  lehúzza  az  alsó  szemhéjat,  s  hüvelyk-  és  mutatóujjával  egy

csipesz segítségével könnyedén lerögzíti  a szemet.  Ebben rejlik a nehézség, a rögzítésben,

mert ugyanakkor nyomni nem szabad, a felső sebnyílás nem tátonghat! Az eredmény olyan jó

volt, hogy ezt a módszert, amelyik sokkal gyorsabb, mindig meg fogom tartani.

ÁPRILIS 20.

Délelőtt  először  egy  fiatalkori  hályogot  operáltam  lándzsa-extractioval,495 azután  egy

pterygiumot,496 egy  régi  bénulást  az  internus  hátrahelyezésével  és  az  externus

előrehelyezésével,497 végül egy Fibroma pendulum-ot498 a szemnél és egy Chalaziont.499

ÁPRILIS 21.

A rendelésen először átkötöttem a tegnapi operációkat, kivéve az ágyban fekvőkét, ezt már

korábban  megcsináltam  a  kórházban.  –  Legjobban  az  előrehelyezésnek  örültem,  amely

tulajdonképpen myektomia500 volt,  a megbénult  izom egészen atropikus,501 és az eredmény

mégis  igen szép.  egy irisprolapsus,502 amelyet  ezekben a napokban égettem le,  ugyancsak

nagyon szépen begyógyult,  sima felülettel.  – Azután következett sorra a többi: Asztigmiás

esetek.503 – Látótérbeszűkülés. – Conjunctivitis504 stb. stb.

ÁPRILIS 23.

Ma  reggel  óriási  ambulancia,  kb.  30  ember.  De  olyan  igazi  szeretettel  dolgoztam

betegeimmel, Isten kegyelme! 

495 A lándzsával (szemészműszer) készített seb kisebb és finomabb, ezért fiataloknál, gyerekeknél általában ilyen
seben át vonják ki a hályogot, míg öregeknél Graefe-késsel operálnak.
496 Kúszóhártya: a belső szemzugból lassan a szaruhártyára húzódó kötőhártya-kettőződés
497 Belső ill. külső szemizom
498 lógó daganat
499 jégárpa
500 izomkimetszés
501 sorvadt
502 szivárványhártya-előreesés
503 fénytörési rendellenesség
504 kötőhártya-gyulladás



ÁPRILIS 24.

Délelőtt 3 hályogoperáció, köztük az egyik azt mondta, ha nem fog látni, fölakasztja magát! –

egy kancsal, egy pterygium, egy chalazion. 

ÁPRILIS 26.

Hétfői ambulancia. –

Igen  sok  beteg  volt.  Különösen  egy  hivatalnok  volt  sajnálatraméltó,  aki  Budapestről

visszatérve  félszemére  hirtelen  megvakult  – friss  recehártyaleválás!  szegény úgy kétségbe

volt esve! Végül pedig egy szemkeményedést okozó, duzzadó lencsét távolítottam el, szintén

ambulanter!

MÁJUS 3.

A  betegek  száma  jóval  60  fölött  volt.  Mégis  egész  könnyedén  ment,  minthogy  a  bécsi

tartózkodás miatt pihent voltam. – Rendkívül nagy a már előjegyzett hályogok száma, olyan

nagy, hogy azt hiszem, az utóbbi napokban közel 100 előjegyzés van.

MÁJUS 4.

Először egy zsidót operáltam iridodonesisszel járó,505 elmeszesedett régi hályog miatt. Éppen

neki nagyon nyugodtan kellett volna viselkednie, de rendkívül nyugtalan volt, és olyan erősen

„szorított”,  hogy  vörös  lett,  mint  a  rák.  Nagy  fáradsággal  sikerült  Mizlnek  és  nekem

szerencsésen elkészülnünk vele.

Azután  egy  kerekpupillás506 hályogot  operáltam,  utána  egy  ránövéssel  komplikált

szürkehályogot, az irisz régebbi leukoma miatt adhaerens,507 majd még két hályogot, és végül

duzzadó lencsemasszák eltávolítása egy sérültnél.

1  órakor  érkezett  Csapody  szemorvos  professzor  Budapestről.  Látogatóba  jött  hozzám.

Megmutattam az ambulanciát, azután a kórházat. Nagyon tetszett neki minden, különösen a

technikai berendezések.
505 Íriszlebegés: rendes körülmények között a szivárványhártya a lencsére fekszik. Ha a lencse sérülés vagy műtét
miatt  elhagyja  helyét,  szemmozgáskor  az  írisz  meglibben.  Ez  nem  betegség,  hanem  állapot.  Nem  kell
szükségképpen operálni.
506 Ez a szó fémjelzi a hályogműtétet. Kitűnően sikerült hályogkivonást jelent.
507 Szövődményes hályog, ahol a szivárványhártya régi szaruhártyaheghez tapadt.



MÁJUS 6.

4  hályogot  operáltam  és  egy  elülső  csarnokba  került  lencsét  vontam ki  (Ektopia  lentis).

Érdekes volt, hogy három hályognál Mizl csinálta az iridektomiát,508 sőt az egyiknél még a

tokot is megnyitotta, és napvilágra került a lencse. Így lassan megtanul hályogot operálni. –

Minden a legsimábban ment. – Most minden beteg ágyban fekszik, minden operáció kész, és

következik egymásután az előjegyzett több mint 70 operáció.

MÁJUS 10.

Egy beteg azt kérdezte Mizltől: „Kérem, a doktor úr azt mondta, csöpögtessem a szemembe a

cseppeket,  kérem, meddig hagyjam bent?” És arra a kérdésre:  mivel  tartozom, Mizl,  mint

rendesen,  ezt  felelte:  „egy  Miatyánkkal”  –  „kérem,  mindjárt  el  kell  mondanom?”  –

érdeklődött ő. – Ha az ember így egyedül – és gyorsan, hogy mindent feldolgozzon – itt egy

szilánkot szed ki valakinek a szeméből, ott cseppeket ad, szemet tükröz, üveget rendel, és így

tovább, egészen 1 óráig, akkor a rendelés végére egészen megbambul. Az esze és az ereje

cserben hagyja. 

MÁJUS 14.

Nagy ambulancia, ¾ 1-ig tartott. Különösen egy kisgyerek, akinek az egész szemét kés vágta

át.  A felelősség: benn hagyni  a szemet – vagy mesterségeset betenni? súlyos lelkiismereti

kérdés!

JÚNIUS 7.

A  rendelésen  egy  beteg  azt  mondta  nekem:  Az  evangéliumban  írva  van,  hogy  10

meggyógyultból csak egy jött hálálkodni. Hát én nem akartam ahhoz a 9-hez tartozni, akik

nem mondanak köszönetet, ezért jövök, hogy megköszönjem, hogy meggyógyított.

508 szivárványhártya-kimetszés



JÚNIUS 11.

Rendelés, utána megnéztem a betegeimet a kórházban; a kicsi az atrophiás íriszben végzett

iridektómiával az egyetlen, aki nem jól lát; később, ha a szem már nem olyan érzékeny, majd

még utánanézek.

JÚNIUS 12.

Operációk: 4 hályog, köztük csak egy normális öregkori hályog, a többiek traumatikusok és

discissio.509

JÚNIUS 15.

Zsúfolt nap. 

Reggel megoperáltam 2 hályogot és egy Katar Secundaria-t.510 Nagyon simán és jól ment.

JÚNIUS 16.

Közepes rendelés, utána kórház, kötözés, hála Istennek mind nagyon jók az operációk.

JÚNIUS 19.

Reggel  öt  operációt  csináltam.  Hála  Istennek  mind  nagyon  jó.  Csupa  hályog.  Különösen

örültem egy gyermek hályoga miatt, amelynek igen kemény tokja volt, ez a lencse sérülése

után maradt vissza – és nagyon szépen kijött.

JÚNIUS 22.

Öt hályogot operáltam. – Hála Istennek mind komplikáció nélkül.  Azután megcsináltam a

kötéseket, és ¼ 1-kor kész voltam.

509 Sérülés okozta hályogok, tokhasítással
510 Utóhályog:  a visszamaradó lencserészből alakul ki, ha hályogműtétnél  – akár a sebész ügyetlensége, akár
valami objektív gátló ok miatt – nem sikerül a lencsét zárt, sértetlen tokban kivonni. Ekkor még egyszer meg
szokták operálni a beteget a lencserész maradéktalan eltávolítása végett.



JÚNIUS 25.

Nagyon nagy ambulancia volt. – Egy idős doktor, Gergöly is jött egy idegen testtel (állítólag)

a  szemében.  Nehéz  kollégákat  kezelni.  Rég nem volt  már  olyan  érzékeny és  aggodalmas

páciensem, mint ez az úr. Alighogy hozzányúltam, kiabálni kezdett: „Kokain! Kokain!” stb. 2

gyerek volt Retinitis pigmentosa511-val mint különös eset, és sok más. ½ 1-kor készen voltam.

JÚNIUS 26.

Gazdag operációs tevékenység.

Először  egy  szürkehályog,  egy  iridektómia  seclusio  pupillae512-nél,  egy  discisio,  egy

kisebbfajta  diónagyságú  epittalion513 kiirtása  a  felső  szemzugban,  egy  pterygium,  két

könnyzacskó, orrjárat megnagyobbítása éles kanállal. 

JÚLIUS 6.

Ma 5 operáció volt. Közte egy, aki már 12 éve Budapesten a vakok intézetében volt, egy 23

éves lány. – Hála Istennek minden igen-igen jól ment. 

JÚLIUS 10.

Szombat. Délelőtt 2 hályogot, egy iridektómiát es egy kancsalt operáltam. Még egy kisfiú is

elő volt jegyezve, bal szemszögletén egy jóindulatú daganattal.

JÚLIUS 13.

Három hályogot operáltam és egy kancsalt, a kancsal a megszállt területről jött.

JÚLIUS 14.

Rendelés. A körmendi zsidó, Werner csupa elragadtatás az operált szeme miatt. Milyen nagy

öröm nekem, mikor a beteg azt mondja: „nagyszerűen látok!” 

511 farkasvakság
512 pupillaelzáródás
513 epithelioma = laphámdaganat



JÚLIUS 17.

Ma egy születésétől vak kisgyereket operáltam. Még nem tudom, mi lesz a végeredmény,

mert túl kicsi ahhoz, hogy meg lehessen a dolgokat tudni tőle! 

JÚLIUS 20.

3 hályogot operáltam, asszisztens az én drága Mizlem. 

JÚLIUS 29.

Bár  ma csütörtök van, tehát  nem operációs  nap,  mégis  négy hályogot  operáltam.  Minden

simán és igen gyorsan ment. 

AUGUSZTUS 3.

Reggel 3 hályogot operáltam, a többi esetet átengedtem az asszisztensnőmnek, csak még egy

iridektómiánál segítettem neki. 

AUGUSZTUS 6.

Rendelés – egy sor emberi nyomorúság.

AUGUSZTUS 9.

Rendelés.  Sok érdekes  eset.  A végén P.  Könignek is  rendeltem bifokális  üveget.  Azután

meglátogattam betegeimet a kórházban.

AUGUSZTUS 10.

Délelőtt  három  hályogot  operáltam,  azután  egy  iridektómiát  csináltam,  amelyet  az

asszisztensnőm  kezdett  meg,  utána  egy  kancsalt  Meller-féle  varrattal,  amelyet  kifelé

rögzítettem, hogy a hatást növeljem.514 

514 Meller a két világháború közt az II. sz. szemklinika igazgatója volt Bécsben, kitűnő operatőr.



AUGUSZTUS 11.

Rendelés.  Két  Ulcus  serpens-t515 kiégettem,  különben  semmi  különös,  csak  a  szemorvos

megszokott esetei: trachoma, ótvar, Conj simp., Refract. Anomalia,516 tükrözési esetek stb. 

AUGUSZTUS 13.

Reggel Sipos volt  nálam, azután rendelés,  amely egy bencés páterrel  kezdődött.  – Megint

égetés Ulcus miatt.

AUGUSZTUS 14.

Ma  abban  az  örömben  volt  részem,  hogy  Pirquet  professzor  előtt  operálhattam  három

hályogot: Iván bácsi egy kertészét, azután Szegedy Irma egy alkalmazottját, és még egyet. –

Mint mindig, Mizl segédkezett. 

AUGUSZTUS 23.

Igen  erős  ambulancia!  Mellesleg  még  egy  fül,  3  fog,  belgyógyászati  esetek,  tbc,  szív,

(digitalis) a szembetegeken kívül.

AUGUSZTUS 24.

Reggel 2 öregségi hályogot, egy fiatalkori hályogot és egy iridektómiát operáltam. Az utóbbi

egészen reménytelen eset volt. Csak azért operáltam meg, hogy szegénynek valamivel több

fényérzése legyen.

AUGUSZTUS 31.

Három szürkehályog. – Az egyik olyan fegyelmezetlenül viselkedett, hogy corpus vitreum517-

veszteség támadt; remélem, hogy a szemet mégis megmentettem, mert a lens518 már kinn volt,

515 szaruhártya kúszófekély
516 Egyszerű kötőhártya-gyulladás, fénytörési rendellenességek
517 üvegtest
518 szemlencse



és nem túl sok corpus távozott.  Azután jött Theophil Lala fia operációra. Már meg akarta

magát operáltatni Bécsben Mellernél, de nem került rá sor. – Strabismus convergens-e volt.519

– Nagyon izgatottan viselkedett az operáció alatt, mint minden privát beteg, ismerős és rokon

szokott. – Hátrahúztam a Rectus internus-t.520 Az eredmény jó volt, egy kicsit convergens is,

az ín igen rossz állapotban. 

SZEPTEMBER 4.

4 iridektómiát és egy hályogot operáltam. Az iridektiómák között egy apát és gyermekét, most

mind a kettő egymás mellett fekszik bekötött szemmel.

SZEPTEMBER 11.

Egy sor érdekes operáció. – Köztük igen nehezek is! Így pl. egy mind a két szemére vak

kisgyerek, a jobbik menthetetlen, a balon iridektómiát csináltam, így az eredmény, mint Isten

kegyelmével remélem, végül mégis csak jó. – Azután még iridektómiát csináltam egy egészen

atropikus írisznél! Megoperáltam még 3 hályogot is.

SZEPTEMBER 18.

Ma 6 operációt végeztem: 2 hályogot, két iridektómiát és 2 kauterizációt. Az asszisztensnőm

megoperált egy kancsalt, egy könnyzacskót és egy jégárpát. 

SZEPTEMBER 25.

Sok operáció, 4 hályog, egy iridektómia. Egy lencse az írisz felső része alá csúszott, hurokkal

kellett kihalásznom. Isten adjon jó gyógyulást. Az iridektómia egy kisfiú volt, a másik szeme,

egyiket  már  megoperáltam,  azért  a  kicsi  ma  már  egyedül  föl  tudott  szállni  az  operációs

asztalra.  – Egy szarkóma is jött,  még egész jól lát,  mégis ki  kell  venni a szemet!  Milyen

szomorú egy látó szemet kell eltávolítani! 

519 befelé kancsítás
520 belső szemizom



SZEPTEMBER 28.

Érdekes  operációk.  –  4  hályog,  köztük  egy,  amelyet  már  egy  Sz.-i521 szemorvos  próbált

megoperálni, de nem fejezte be. – Azután egy iridektómia egy kislánynál, aki messziről jött,

azt hiszem Nyíregyházáról. – Majd egy könnyzacskót operáltam egy kolléga után.

OKTÓBER 4.

Hétfői rendelés és kötésváltás. Az utóbbi néhány hónapban 86 hályogot operáltam. Még soha

ennyit egymásután. Amint csak időm lesz rá, leírok egyet a 2000 hályogom közül.

OKTÓBER 5.

Délelőtt  két hályogot  operáltam és két  iridektómiát,  a másodikat  inkább elhagytam volna,

mert meglehetősen kilátástalan eset volt. 

OKTÓBER 11.

Megint  egyszer  egészen  egyedül  tartottam  a  rendelést,  igazán  örültem  neki.  Bár  az

asszisztensnőm derék, szorgalmas kollegina, – de úgy megszoktam az önálló munkát, hogy

olyan szívesen állok közvetlenül szembe az én kedves betegeimmel, lélektől lélekig.

OKTÓBER 18.

Délelőtt  ambulancia,  a kötözéssel együtt  1/2 1-ig tartott.  Ma feltűnően sok tükrözési eset,

mindjárt egymásután két retino-chorioiditis-es, tömeges pigmenttel a recehártyán.522 

OKTÓBER 26.

Három szürkehályog. Két iridektómia. Ajtay asszisztensnő 3 esetet operált, egészben kb. 8

operáció. 

521 Nyilván tapintatból nem írja ki a hely nevét
522 A látó- és érhártyának rendszerint együtt járó gyulladása szemben. A kötőszövet elburjánzásával jár. Pigment
= festék



OKTÓBER 30.

Ma az utolsó operációk ebben a szezonban, így igen sok volt a teendő. – Egész sor hályog,

egy enukleáció,  iridektómia rosszindulatú esetben, és végül egy egészen reménytelen eset:

egy azelőtt iridociklikus, heges szem operálása, iridektómia, a heg eltávolítása. Csak ½1-kor

lettem készen.

NOVEMBER 3.

Szerda. Délelőtt rendelés. Jött a kauterizációs eset, szép, azután egy könnyzacskó szondázása

felmetszéssel.  Fölvettünk egy luxatio lentis-t,  a  lencse az üvegtestben úszik,  az alsó vert.

meridianban.523

NOVEMBER 5.

Rendelés. Megvolt az az örömöm, hogy a kritikus esetben, amely tulajdonképpen enukleatiot

tett volna szükségessé, mégis csak elértem egy kevés látást, nagyobb tárgyakét. Kettős öröm.

– Különben is  mindenki  nagyon jól van.  Holnap jön az utolsó operációs  nap, csupa igen

kritikus eset! A szezon záradékául.

NOVEMBER 6.

Utolsó műtétek. – Egy katarakta az egyetlen szemen, a másik vak. – Lencsekihámozás egy

fiatalkori hályognál. – És azután az üvegtestben úszó lencse. Most csak jól be kell gyógyulnia

mindennek.

523 A szemészek, amikor a  szemről a  síkban beszélnek, általában az órához hasonlítják – pl.  „behatolunk 6
óránál”, „12 óránál behelyezzük a varratot” –, ha pedig térben beszélnek róla, a földgömböt veszik kölcsön a
hasonlathoz. Az „alsó vertikális meridián” tehát a helyéből kifordult lencse helyzetét érzékelteti. – Lencseficam:
Sérülés (trauma) következtében a lencse részben vagy egészben elhagyja helyét.



Múló és nem múló dolgok: Osvát Kálmán524

Osvát Kálmán (1880–1953) Nagyváradon született,  a holnap városában, ahol az új magyar

irodalom. Négy évvel volt fiatalabb fivérénél. Anyai ágon Nagykárolyból származott és erre

érdemes  kitérnünk,  ugyanis  ennek  a  partiumi  kisvárosnak  még  nincs  kijelölve  a  helye  a

magyar  szellemtörténetben.  Kétségtelenül  Nagyvárad  hatósugarába  tartozott,  de  sajátos

arculattal.  Mint  ahogy történni  szokott,  ilyenkor  jönnek  a  tehetségek,  a  környék  fiataljait

gyűjti  az  iskola.  A  XIX.  század  negyedik  negyedében  itt  született  Jászi  Oszkár,  a  híres

szociológus és az írónő, Kaffka Margit. Eléggé ismert, hogy Kaffka Margit a tragikus sorsú

orvostudós,  Bauer  Ervin  felesége  volt,  az  viszont  kevésbé,  hogy Jászi  Oszkár  apja,  Jászi

(1881-ig Jakubovits) Ferenc Eperjesi álnéven a szépirodalommal is kacérkodott. Jászi Ferenc

egyébként kitűnő orvosnak számított: a ’Wiener Medizinische Wochenschrift’ és az ’Orvosi

Hetilap’ egyaránt szívesen hozták a – főleg diftériával foglalkozó – tanulmányait,

E sorok írója 1954–1958 között ismerte id. Aáron Béla úgy kilencvenéves korában járó

özvegyét, férje a századfordulón a nagykárolyi kórház igazgatója volt. A dolog érdekessége,

hogy az idős hölgy jól emlékezett Jászi Ferenc doktorra, aki szerinte a nagykárolyi diákok

ingyenes orvosa volt. Ez magában még nem lenne indok a kitérőre, ha 1888–1892 között nem

lett volna a gimnázium diákja Ady Endre, aki közben átesett egy reumás lázon. A Kraszna

árterében beszakadt a jég Ady alatt, megfázott, torokgyulladást kapott, fájtak az ízületei. A

betegsége ismert, kezelőorvosáról ez idáig nem tudtunk. A nagy költő nagykárolyi  éveivel

Hetey Zoltán ’Ady Bandi – Ady Endre’ című könyve foglalkozik,525 a volt osztálytárs jogán.

Okunk van feltételezni, hogy a szerző, ha tudott is Jászi esetleges kezelőorvosi szerepéről,

tendenciózusan  elhallgatta.  Adynak  mandulagyulladása  volt,  orvosunk  tonsillaszakértő

(könyvet írt a roncsoló toroklobról), szociális indítékból ingyenes iskolaorvos, vajon az „Ides”

nem vitte  volna el  hozzá  kedves  nagyfiát,  féltett  kincsét,  amikor  Nagykárolyban  lakott,  a

szülőfaluban pedig nem volt orvos? Az Ady-kutatás ennek a tisztázásával még adós. Míg az

óriási  Jászi-hagyatékból  elő  nem  kerül  valami,  marad  az  „alapos  gyanú”.  Aáron  doktor

özvegyének szóbeli közlését mindenképpen fontosnak tartottuk feljegyezni.

E kitérő után nézzük a második Osvát zegzugos szerkesztői pályafutását, amely olykor

már  vesszőfutás  volt.  Székely  Jenőnek  a  ’Nyugat’  1923-as  évfolyamában  megjelent

524 Forrás. Szállási Árpád: Osvát Kálmán. = Orvosi Hetilap 115 (1974) No. 34. pp. 2012–2013. 
525 Hetey Zoltán: Ady Bandi – Ady Endre. Bp., 1942. Stádium. 184 p., [4] t.



szavaival:526 „túl a nyomtatott lapokon, komoly harcos természet. Nyugtalan előre lendülés az

igazság útjait taposó örök ember felé.” 

Osvát Ernő beiratkozott a jogra, de nem végezte el, a nála négy évvel fiatalabb Kálmán

viszont lege artis orvosdoktor lett. Az Osvát család ekkor már a fővárosban lakott. A fiatal

orvos érdeklődése a peremvidéki szülőföld felé fordult. Előbb a gyulai kórház elmeosztályán

gyakornokoskodott,  ahol nemcsak a betegekkel, de a kisebbségi sorssal is megismerkedett,

így  volt  erkölcsi  alapja  későbbi,  hasonló  helyzetében  az  emberi  méltóságért,  a  szellemi

szuverenitásért bátran kiállni. A kórházat elhagyva körorvosként megfordult Tekeújfaluban,

Bátoson, Ugrán, Temesvárt, utolsó állomása Resicabánya, ahol gyógyszerügyben összeveszett

a  bányatárs-pénztárral,  s  húga,  Osvát  Edit  szerint  úgy feldühödött,  hogy falnak fordítva a

névtáblát,  búcsút  mondott  a  gyógyításnak.  Hasonlóképpen  emlékezik  Székely  Jenő:527 „A

vándor  körorvosi  tábla  megfordult  a  házon.  De a  másik  oldala  még  üres.  Osvát  Kálmán

elindul, és ráírja az életét.”

Első próbálkozása az Osvát Ernő szerkesztette ’Figyelő’ (1905) hasábjain jelent meg ’A

tudományos regény.  Jules  Vernéről’ címmel,  a  sci-fi  klasszikusának korai  méltatása  ez,  a

nagy jövőbelátóé,  akinél  kezdetben a  fantasztikumon volt  a  hangsúly,  ma egyre  inkább a

tudományos  megsejtésen.  Aztán  a  ’Pesti  Napló’-nak  írta  turf-sorozatát  a  balparti

lóversenyekről,  Krúdy  és  még  oly  sok  magyar  író  reménytelen  szerelméről.  Majd  jött  a

világvesztő tragédia, amikor az embereket és lovakat egymás ellen rohamra parancsolták, és a

nézőtér helyett aknák dübörögtek. Kezdő írónk gyenge fizikumával harctéri tudósítónak hiába

ajánlkozott volna.

Az ország talán  egyedül  tollforgatókban  nem szűkölködött,  a  felelőtlen  uszítóktól  a

háború  borzalmait  méltóan  megverselő  Gyóni  Gézáig.  Osvát  Kálmán  ismét  orvos  lett,  s

kötözés  közben  a  Bruszilov-áttörésnél  ő  maga  is  súlyos  térdsérülést  szenvedett.  A

harcképtelenné vált orvos a marosvásárhelyi helyőrségi kórházba került, felgyógyulása után

kinevezték  a  kórház  parancsnokává.  A  parancsnok  utolsónak  hagyhatta  volna  el  a

„fedélzetet”, de erre már nem volt idő. A trianoni döntést követően a szolgálati helyén maradt,

de rövidesen kiderült,  hogy vezetésére  már  nem tartanak igényt.  Ekkor lett  belőle  erdélyi

szerkesztő.

„Bátor,  okos,  hívó  szavára  a  ’Zord  idő’-ben  Erdély  legkomolyabb  írói  köréje

csoportosultak. Áprily Lajos, Berde Mária, Molter Károly, Nyírő József, Nagy Emma, Tompa

László” – ahogy Székely Jenő írta  róla  a  ’Nyugat’-ban.528 Elképzelése nem bírt  a hármas

526 Székely Jenő: Osvát Kálmán: Levelek a fiamhoz. Főúr! = Nyugat 16 (1923) Vol. I. No. 5. pp. 354–355.
527 Uo. 
528 Uo.



akadállyal,  a  papírhiánnyal,  az  új  bürokrácia  packázásaival  és  (ami  a  leginkább

elszomorította)  a  saját  olvasóközönsége  értetlenségével.  A  Kemény  Zsigmondot  idéző

folyóirat hamar megszűnt, aztán akár Németh László a ’Tanú’-t, ő is egyedül írta az ’Erdélyi

levelek’-et,  a  ’Kalauz’-t,  a  ’Hétfői  levelek’-et,  ’A  fölösleges  ember’-t,  a  ’Repriz’-t.  A

válogatáskötet ’Levelek a fiamhoz. Főúr!’ címmel529 jelent meg, recenzióját a ’Nyugat’-ban a

már idézett Székely Jenő írta:530

„Osvát Kálmán a fián keresztül a felnőttekhez beszél, és amikor a főúrnak a régi

élet  eltűnt  szépségeiről  magyaráz,  a  gyermeknek  mond  mesét.  Annak  a

gyermeknek, aki a mai ütött életben nő, keseredik emberré.”

Ahogy  a  Vajdaságban  egy  lázas  vidéki  orvos,  Szenteleky  Kornél,  úgy  Erdélyben  Osvát

Kálmán is munkálkodott a kis népek közötti szellemi hídverésen. 

Kiadta a ’Románia felfedezése’ című kötetet,531 bejárta a Regátot, találkozott a románok

Móricz Zsigmondjával, Mihail Sadoveanuval, szót értettek a sovinizmus elvetésében, egymás

tiszteletének szükségességében. A legszerényebb szerkesztői asztalt tagadta meg tőle a sors,

holott szerkesztőnek született, akár testvérbátyja. Mikor próbálkozásai kudarcba fulladtak, a

perc  műfaját,  a  pódiumi  szereplést  választotta  Nagy  Endre  igényével,  amelynek  modern

színpadját még látta Nagyváradon. Ligeti Ernő szerint:532

„Kitűnő szatirikus, csiszolt stiliszta, tiszteletreméltóan merész és nem egyszer már

enfante terribleje az erdélyi közéletnek. A húszas éveknek és egy kicsit az egész

hőskornak  is  egyik  legromantikusabb  egyénisége.  Ha  előadott,  mindig  a

legmagasabb  igényekkel  lépett  fel…  folyékony  és  jól  betanult  mondatainak

hajlékonysága mögött a szókimondás könyörtelenségével…”

A  ’Nyugat’-nál  írással  később  jelentkezett,  de  csodálatos  kis  remekléssel.  Az  Akadémia

centenáriumára  Babits  írt  bevezetőt  ’Akadémia  és  irodalom’ címmel,533 amelyben  Ady és

529 Osvát  Kálmán:  Levelek  fiamhoz.  Főúr!  Târgu  Mureş [Marosvásárhely],  1923.  Révész  Béla  kiad.  Tip.
Concordia Gámán és Czingel. 96 p.
530 Székely Jenő: Osvát Kálmán: Levelek a fiamhoz. Főúr! = Nyugat 16 (1923) Vol. I. No. 5. pp. 354–355.
531 Osvát Kálmán: Románia felfedezése. Élmények és reflexiók. 1923. Cluj-Kolozsvár, 1923. Lapkiadó rt. 58 p.,
1 lev.
532 Ligeti Ernő: A hőskor. 1919–1925. In: Ligeti  Ernő: Súly alatt a pálma. Egy nemzedék szellemi élete. 22
esztendő  kisebbségi  sorsban.  Kolozsvár,  [1942].  Fraternitas  R.-T.  pp.  38–39.  (Új  kiad.:  Csíkszereda,  2004.
Pallas-Akadémia. 340 p. – a szerk. kieg.) 
533 Babits Mihály: Akadémia és irodalom. = Nyugat 18 (1925) Vol. III. No. 21. pp. 293–297.



Móricz  negligálását  veti  az  akadémikusok  szemére.  A  nagy  alapítóról  Osvát  Kálmán

emlékezett meg, Széchenyi arcát idézi,534 „kit röpít a láz, a munka monomániája… odaáll és

nekem  Lánchidat  épít,  Vaskaput  robbant,  vasutat  vezet,  Tiszát  szabályoz  –  ezt  tessék

megérteni! – ez ebben a Széchenyi-komplexumban a szívelállítóan érdekes.” Őt, az orvost

nem érdeklik „a kedélyzavar orvosi és lelki dokumentumai”. 

Az 1926-os évfolyamban Földi Mihály ’Utolsó felvonás’ című színművét ismertette,535

Forgács Rózsi Kamaraszínházának bemutatója nyomán. A darab Fogarassy Sándor elzüllött

író színlelt  öngyilkosságáról  szól, aki új  életet  kezd Fogarassy Jánosként. A szintén orvos

végzettségű  Földi  a ’Sándor  és  Sándor’ című  kisregényét  dramatizálta  sikeres  kommersz

színdarabbá, az elismerés inkább a színháznak szól.

*

1926  fordulópont  az  erdélyi  irodalmi  életben.  Megalakult  az  Erdélyi  Helikon  Társaság,

megindult  a  ’Korunk’  című  folyóirat,  előbb  Dienes  László,  majd  1929-től  Gaál  Gábor

szerkesztésében.  Osvát,  a  szerkesztői  asztal  nélküli  szerkesztő,  nem  érezte  magát

mellőzöttnek.  Ő adta  az  első  jelzést  róluk  a  ’Nyugat’  hasábjain.  A „feszült  atmoszférájú

Erdélyben” van, aki a passzivitást, van, aki a „tettekkel aktivitást” választja. Osvát elsősorban

az  erdélyi  olvasót  dicséri,  akinek  könyvespolcán  Ady  és  Maupassant  mellett  már  ott

sorakoznak az Erdélyi Szépmíves Céh korai kiadványai, Koós Károly tervezte kivitelezésben.

Az elbeszélőket  bemutatva: „béna ember örvendezik így az ujjak játékának”.  Főleg Berde

Máriát,  Makkai  Sándort,  Ligeti  Ernőt,  a  galgói  körorvos  Bárd  Oszkárt,  Koós  Károlyt  és

Molter  Károlyt  méltatja.  Továbbá  Tabéry  Géza  ’Szarvasbika’ című  könyvét,  amely  a

Bolyaiakról szól, transzilván szellemben. 

A  ’Nyugat’  olvasóinak  figyelmét  ő  irányította  először  az  erdélyi  írókra.  Akiket

korábban egy kicsit ő fedezett  fel,  mert  az Osvátok dolga írók útjait  egyengetni.  Pedig az

életben a sajátjukat is nehezen tudták. Osvát Ernő aszkétizmusa szerzetesi volt, Osvát Kálmán

anyagi egzisztenciáját egy vasúti szabadjegy jelentette, így szálloda helyett  inkább vonaton

aludt, Marosvásárhely és Tövis állomása között zötyögve. Legutolsó erdélyi vállalkozása az

1928-ban kiadott ’Erdélyi Lexikon’ volt.536

534 Osváth Kálmán: Széchenyi arca. = Nyugat 18 (1925) Vol. III. No. 21. pp. 363–365.
535 Osvát  Kálmán:  Utolsó  felvonás.  Földi  Mihály  négyfelvonásos  színműve;  bemutatta  Forgács  Rózsi
Kamaraszínháza. = Nyugat 19 (1926) Vol. I. No. 4. pp. 371–372.
536 Erdélyi lexikon. Szerk.: Osvát Kálmán. Nagyvárad, 1928. Szabadsajtó K. 318 p. (2. kiad.: Bev., szerk.: Kuti
Márta. Marosvásárhely, 2002. Mentor. 379 p. – a szerk. kieg.)



Gaál Gábor szerint „az élő és legközelebbi múlt Erdélyének a lexikona a könyv. Első teljes

seregszemle. Számla és Nyilvántartó. Minden fontos dolog és jelentős közéleti-eleven benne

van. – Szászok, románok, magyarok. A három nép szellemiségei először kapnak egymásra

világító, együttes értelmet.” 

Bátyjának  tragikus  halála  után  átköltözött  az  anyaországba,  de  a  szuicidum  és  a

repatriálás kettős sokkolása szinte bénítólag hatott rá. A ’Nyugat’ 1930-as évfolyamának első

számában  még  disputát  folytat  Nagy  Endrével  a  konferanszié  kérdésében.537 Mindketten

abszolút szakértői.  Egyedül a novella pódiumképes voltában van közöttük nézetkülönbség.

Nagy  Endre  szerint  a  dobogó  nem  bírja  el  a  betanult  elbeszélést,  Osvát  szerint  igen.

Megpróbálta  Erdélyben Ambrus Zoltán egyik  remekművével,  kár,  hogy a hallgatók tapsát

Nagy Endre nem hallotta.

Ugyanezen  évfolyam  22.  számában  a  testvér  illetékességével  ír  a  szerkesztői

tüneményekről, aki cikkeit rendszerint O. E. monogrammal írta alá. Aztán hosszú hallgatás,

apró kulimunkákból tengődött. Egyre többen biztatták Osvát Ernő biográfiájának megírásával,

cikkeinek összegyűjtésével. A ’Nyugat’ jogutódja, a ’Magyar Csillag’ 1944. március 15-én –

537 Osvát Kálmán: Conférence. = Nyugat 23 (1930) Vol. I. No. 1. p. 88.



tehát  a teljes betiltás  előtt  – az  ’Előfutamok:  Osvát-életrajzhoz’ című írását  hozta le.538 A

szerkesztő,  Illyés  Gyula  tüntetően  közölte  Radnótit,  Nagy  Lajost,  Osvát  Kálmánt,  míg  a

megszállás beléjük nem fojtotta a szót. Utolsó cikkében még a humor is felcsillan, hiszen a

szigorú  szerkesztőt  Noshát  Ernő!-nek  is  becézték  a  kéziratvivők.  Ő  maga  találóan

csillagásznak nevezte bátyját, hiszen csillagokat fedezett fel.

1945-ben  végre  megjelentek  ’Osvát  Ernő  összes  írásai’ Osvát  Kálmán

szerkesztésében.539 Később, amint egykor az orvosi névtáblát, az irodalmit is befelé fordította.

Utolsó  éveit  Tolsztoj,  Pascal  és  Kempis  Tamás  társaságában töltötte,  az  Akadémia  pedig

Ambrus Zoltán írásainak a sajtó alá rendezésével bízta meg. Szívesen vállalta:  Ambrus az

Osvátok kedvenc írója volt. Ezt a szép elhatározást szakította félbe 1953-ban egy végzetes

apoplexia.  Húga  szerint  sokszor  elmondta:  „uccát  nem  neveznek  el  rólam,  szobrot  nem

állítanak nekem, de itthon, keresztúton, ha ketten találkoznak, nevem felemlegetik”.

Bátyja árnyéka rávetült a született szerkesztőre. Az orvosok általában szeretik a humán

műveltséget,  sokan biztos  egzisztenciájukat  áldozzák fel  a művészi  hivatásért,  legtöbbször

csak  annak  illúziójáért.  Humán  műveltség  humánum  nélkül  öncélú  és  tartalmatlan.

Kétszeresen tartalmas viszont a kisebbségi sorban élő orvos-művészeké, Szenteleky Kornélé,

Forbáth Imréé és Osvát Kálmáné, hogy csak a három legismertebbet említsük.

Osvát Kálmán további munkáiból: 

Osvát Kálmán: Szivárvány. Költemények. Bp., 1903. Ifj. Nagel Ottó. 127, 2 p. 

Osvát Kálmán: A jeruzsálemi templomban. Bp., 1907. Hornyánszky. 16 p. (Koszorú 135.)

Osvát Kálmán  följegyzései  múló és nem múló dolgokról.  I.  füzet:  „Nem arról van szó...”
Târgu Mureş [Marosvásárhely], 1925. Concordia. 43 p.

Osvát Kálmán:  Motívumok.  Válogatott  írások. Vál.,  szerk.  és az előszót  írta:  Kuti  Márta.
Marosvásárhely, 2000. Mentor. 308 p.

További, életművét elemző szakirodalmi források: 

Molter Károly: A Zord Idők Osvátját idézem. = Igaz Szó [Marosvásárhely] 16 (1968) No. 5.
pp. 657–658. 

A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság levelesládája. Levelek, iratok, adatok (1876–
1948). Sajtó alá rend. és jegyz.: Marosi Ildikó. Bev.: Dávid Gyula. Bukarest, 1973. Kriterion.
613 p., 8 t.

538 Osvát Kálmán: Előfutamok: Osvát-életrajzhoz. = Magyar Csillag 4 (1944) No. 6. (márc. 15.) pp. 331–340. 
539 Osvát Ernő összes írásai. Sajtó alá rend. és bev.: Osvát Kálmán. Bp., 1945. Nyugat Kiadó és Irodalmi Rt. 267 p.



Magyar orvosíró és az orosz forradalom – Munk Artúr540

A századfordulói Szabadka főgimnáziuma Kosztolányi Árpád igazgatása alatt kitűnő iskola

volt, de nem a közös értesítőben vastag betűvel szedett színjeles tanulói tették nevezetessé. Az

igazgató  fia,  Kosztolányi  Dezső  sem  volt  eminens  diák,  még  kevésbé  az  unokatestvére,

Brenner József, akit azóta Csáth Géza néven csodálunk, s különösen nem annak Munk Artúr

(Arthur) (1886–1955) nevű osztálytársa. Tehát együtt jártak a szabadkai gimnáziumba (még

magyar irodalomból sem volt jeles osztályzatuk), majd a ’Bácskai Hírlap’ szerkesztőségébe,

ahol csatlakozott  hozzájuk a két esztendővel  korosabb Havas Emil.  Együtt  írták felváltva,

folytatásokban a magyar sci-fiszerű kisregény szatirikus ősét,  ’A repülő Vucsidol’541 mucsai

fantasztikumokkal  tarkított  történetét,  amelyben  Vucsidol  lakója,  Francziskovics  Sztipán a

századunk  elején  feltalál  egy  repülőgépmodellt:  „a  szivar  alakú  géptest  csúcsán  egy  kis

csavarkerék nyúlik ki. Hasonló a kis folyami gőzhajók csavarkerekéhez.”

A maradi város természetesen nem ismeri fel Sztipán bácsi találmányának horderejét,

amely nagyban elkészítve a XX. század forradalmi felfedezése, noha meggyőződnek a modell

irányítható repüléséről, de a kivitelezéshez sok pénz kell. Sokáig haboznak a lokáldicsőség

finanszírozásán,  a  szabadalmazás  nagy  lehetőségének  megragadásán,  mígnem  a  ’Bácskai

Hírlap’ eljut Londonba, ahol Brown úr, a pénzember azonnal felismeri benne a fantáziát, s

egyik megbízható emberét tüstént elküldi Londonból Vucsidolba. Sztipán bácsi és James úr

hamar megkötik a szerződést, ha nem mozdul meg a tanács lelkiismerete és rátartisága. Egy

kisváros  nevét  ritkán  kísérti  meg a világhír,  ezt  nem szabad elszalasztani.  Nem volt  más

megoldás, az angol elől elcsenni a modellt, amely hadikonfliktust vont maga után. A palicsi

tavon megjelent a híres brit naszád, törvényes üzleti jogainak erőszak árán is érvényt szerezni.

Az ágyúnaszád „ellentónagy” tisztségét természetesen a nagy helyismerettel rendelkező Láng

Simon  szabadkai  polgár  töltötte  be,  nehogy  az  óceánhoz  szokott  angolok  véletlenül

eltévedjenek a palicsi tavon.

Hiába, áruló mindig akad. Csakhogy a szabadkaiak is felállították a flottájukat,  mert

holmi  idegen  provokáció  nem  ejthet  csorbát  a  város  védelmének  becsületén.  A  baj  ott

kezdődött,  hogy a díszmagyarba  öltözött  matrózok frontális  támadása  a betolakodók ellen

elakadt a hínárban, még szerencse, hogy „mentőcsizmáikkal” sikerült a zöld a folyondárból

540 Forrás: Szállási Árpád:  Magyar orvosíró és az orosz forradalom. = Orvosi Hetilap 125 (1984) No. 12. pp.
712–716. 
541 Csáth Géza – Havas Emil – Munk Artúr: A repülő Vucsidol. Szabadka, 1906. Krausz és Fischer.  112 p.
(Reprint: Szeged, 2001. Lazi Kiadó. 144 p. – a szerk. kieg.)



kikászálódni, így az angol ármádia csak a nádast, meg a vízparti kalyibákat lőtte szét. Ám az

angolok,  ha  expedícióra  indulnak,  nem  szeretnek  dolgavégezetlen  visszatérni  ragyogó

elszigeteltségükbe, így a Sztipán bácsi vezette vucsidoli bicskások segítségével a városháza

megrohamozására  készültek.  Megszimatolták  ezt  Szabadka  jogos  önvédői,  és  villamoson

hamarabb sikerült bejutniuk, de nem a városházára. Azt a hivatalnokok barikádolták el, mivel

a rendőrök éppen sztrájkoltak. Az exmatrózok kicsiny, de annál elszántabb csapata Bölcskey

tanár úr javaslatára a közkönyvtár- és múzeum-egylet arzenáljából szerelte fel maguát, hogy

felmentse az ostromlott épületet.

Már-már elkerülhetetlen a mészárlás,  ha a szabadkai főjegyző fejéből ki  nem pattan

isteni  szikraként  a  kompromisszumos  megoldás  lehetősége.  Közvetítő  is  akadt  a  város

egyetlen  angol  hivatalnoka  személyében.  Az  angolokkal  lehet  üzletelni,  elvégre  tengeri

kalmárnép, elálltak az ostromtól és bevonultak,  mint finanszírozó felek,  sőt mérnököket is

adtak a kivitelezéshez, a békének dínomdánom lett a vége. Megépült az első, jól szuperáló

légi  masina  Fazekas  Lajos  kitűnő  műhelyében,  aki  olyan  híres  architektor  volt,  hogy

Rómában járva „a pápával is kuglizott”. Nagy dolog a gép, még nagyobb a szerelem. Gride

mérnök, miután kivitelezte Sztipán bácsi tervét, meg akarta szöktetni annak egyetlen lányát,

Katicát.  Automobilon,  de  nem  juthattak  messzire,  mert  Sztipán  bácsi  légóceáni  járműve

hamar utolérte őket, és visszavitte Szabadkára. Az egybekelés akadályai elhárultak, a gép már

állami ünneplés közepette teszi híressé a bácskai várost. Aztán: happy and! A XII. folytatás

után a regény megszakad,  két szerzője,  Csáth Géza és Munk elhagyva Szabadkát,  a pesti

orvosi egyetemre iratkozott be. 

Az ugyancsak újvidéki Bori Imre kutatásai szerint a porváros unalmát felkavaró történet

főszereplőjét biztosan Munk Artúr mintázta meg. Neki volt legtöbb érzéke a humorhoz, Csáth

Géza műveire inkább a groteszk tragikum jellemző. Havas Emil megmaradt szabadkainak, de

egyetlen fejezettel sem volt képes tovább folytatni.

’A  repülő  Vucsidol’ részletesebb  ismeretének  birtokában  jobban  megértjük  ’A  nagy

káder’542 és ’A hinterland’543 orvosírójának kvalitását.

*

542 Munk Artúr: A nagy káder. Egy pleni feljegyzései a forradalmi Oroszországból. Bp., [1929]. Pantheon. 440 p.
(Több kiadásban is megjelent.)
543 Munk Artúr: A hinterland. A mögöttes országrész háborúja. Szabadka, 1933. (Reprin: Újvidék, 1981. Forum.
243 p.)



Munk Artúr Szabadkán született 1886. május 25-én, ki nem keresztelkedett, de különösképp

nem is vallásos zsidó polgárcsaládban.  Ez a soknemzetiségű,  egymással  békében megférő

bácskai  város  a  századfordulón  a  Délvidék  Nagyváradja  volt,  ha  nem  játszott  is  akkora

szerepet a magyar szellemi életben. De lényegesen nagyobbat, mint azt eddig hittük. Elég a

kezdő Kosztolányi, Csáth Géza, Munk Artúr és a természettudós Sztrókay Kálmán szellemi

szárnybontogatására utalnunk.

Csáth és Munk útjai az orvosi diploma átvétele (1912) után elágaztak. Csáth Géza ekkor

már  a  ’Nyugat’  befutott  szerzője,  zseniális  novellák  írója,  még  zseniálisabb  zenekritikák

zsonglőri  produkálója,  és  –  sajnos  –  a  morfinmámor  gyógyíthatatlan  foglya,  amelytől  a

fantázia  biztosan szivárványos színűvé vált,  de a test még biztosabban rohant a romlásba.

Tragikus sorsa ismeretes.

Munk Artúr, noha az első írása szárnyal, magánemberként nagyon is a földön jár. És a

vízen,  mert  amíg  a  Monarchiának  flottája  volt,  a  háború  kitöréséig  hajóorvos,  totális

mozgósítás után pedig az egyik gyalogosezred orvostisztje, és a ’Ludwig Baka’ című tábori

újság szerkesztője. Igazi íróvá válását Szibériában szenvedte meg, parnasszusi helyét ’A nagy

káder’ című  nagysikerű,  öt  kiadásra  érdemesített  könyve  jelölte  ki.  Bevezetésül  némi

magyarázat szükségeltetik. Munk Artúr nem az üres frázisként sokat emlegetett „elfeledett”,

hanem (legalábbis eddig) elhallgatott író. A könyv címe félrevezető, talán annak köszönhette

a két világháború közötti sikerét, majd a tiltott könyvek listájára való helyezését. Aki nem

olvasta, vagy felületesen futotta át, azt hiszi, azt hiheti, bizonyára jól leszedi a bolsevistákról a

keresztvizet. Holott erről szó sincs.

Először is: itt a „nagy káder” nem a mozgalmi terminológia sztereotip perszonifikálása,

hanem földrajzi fogalom, pontosabban Szibéria. Miként a „kis káder” az elhagyott szülőföld.

Orvosunk a monarchia 65. gyalogezredének egyik előretolt  zászlóaljánál  1917. július 8-án

esett fogságba, onnét mind „ausztriai pleni”, azaz osztrák fogoly, majd „sztarsi vracs”, vagyis

főorvosként foglyokat, katonákat, civileket, vörösöket és fehéreket – hippokratészi esküjéhez

híven – a legjobb tudása szerint gyógyított.  Eseménynaplója  a forradalomról  nem ad sem

„történelmi  analízist”,  sem „társadalmi  diagnózist”,  legkevésbé politikai  „epikrízist”.  Csak

krízist  ír,  rettenetes  krízist,  sem osztály-,  sem testvérháborút  nem lát,  amelynek  hatalmas

hullámain  szalmaszálként  lebeg,  akit  az  örvény  bármikor  örökre  a  mélybe  sodorhat,

nyomtalanul.

E  sorok  írója  elég  sokat  olvasott  a  XX.  század  történelmi  menetét  meghatározó

forradalomról,  mégis  Munk  Artúr  doktor  könyvében  a  fotografikusan  rögzített  részletek

filmszerű összeillesztése eddig fel sem merült  kérdéseket látszik tisztázni.  Ilyen a vörösök



oldalán harcoló magyar foglyok aránytalanul magas száma. Félreértés ne essék: ez imígyen

fel sem merült  nála,  viszont ha azt nézzük, hogy Kolcsak admirális  jól felszerelt  szibériai

hadosztályait erősen a pánszláv propaganda fűzte össze – válogatott cári csapatok, elit cseh

légiósok,  délszláv  „dobrovoljác”-egységek,  melyeknek  a  szemében  a  soknépiségű

Monarchiából főleg a magyarok, a zsidók és az osztrákok (mint nem szlávok) a likvidálandók

listáján szerepeltek –, teljesen érthető, hogy az utóbbi diszkriminált etnikum-triász előbb lett

önvédelemből vörös katona, csak azután a forradalom harcosa. Visszaút ugyanis nem volt,

mert különösen a cseh légiósok csalhatatlanul ismerték fel a nem közéjük valókat – és akkor

nem volt pardon! Bevallom, eddig is tudtam – akár apáink elbeszéléséből, hogy a fehérek

oldalán  harcoló  cseh  légiók  (akiket  a  pánszláv  propaganda,  a  már  térképre  rajzolt  önálló

Csehszlovákia erősen a reakció pártjára polarizált, mégsem tekintendők a cseh és szlovák nép

képviselőinek,  hanem  egy  demagógia  megvadultjainak)  –  milyen  szerepet  játszottak  az

ellenforradalomban, a logikus összefüggéseket viszont Munk Artúr könyvéből értettem meg.

Az erősen antiszemita cári Oroszországban a még antiszemitább fehérek fegyverei elől

a  zsidóknak  is  az  internacionalista  vörösök  jelenthették  az  egyetlen  „alternatívát”.  Azért

alternatívát, mert a többségük mégis inkább békés kereskedő, vagy kisiparos maradt volna, ha

hagyják. A „burzsujok” idejében hajóra szálltak. Summa summarum: a forradalom mágneses

terében hogyan változtak a hatalom erővonalai,  a kezdetben kevés számú agitátor indukáló

ereje  hogyan  transzformálta  a  tömegeket  győzelmi  tényezővé,  ez  olvasható  ki  sine  ira  et

studio egy polgár orvosíró könyvéből. Talán akarata ellenére, a realizmus szigorával, mert a

„sem a mellette, sem az ellene” elve nem vezette tollát. A kispolgár némelykori „kiszólásait”

bizonyára kiszűrték az olvasók, akik tudni akarták, mi is történt ebben az óriási birodalomban.

Hogy e könyv az utólag egyre személytelenebb személyi kultusz éveiben tabu volt, egy

név hiányával már megmagyarázható. Munk Artúr művében az egyik póluson: Lenin, Trockij

és a munkásokból hadvezérekké vált katonák, középen Kerenszkij, a másik póluson: Kolcsak,

Wrangel,  Djenikin,  Gajda  tábornok,  a  cseh  légiók  parancsnoka,  Blagotcs  őrnagy,  a

dobrovoljácok vezére, és (amint azt szemináriumokon bifláztuk) Lenin „erős karja”, Sztálin –

még sehol. Vagyis: Joszif Visszarionovics a forradalom alatt még nem volt Lenin legbensőbb

munkatársa.  Egyébként  ez  derül  ki  Lockhart  brit  diplomata  eszmeileg  erősen elfogult,  de

tényközlésben korrekt könyvéből is.

Orvosírónk  nem  leplezi  rokonszenvét  a  sokat  szenvedett  orosz  nép,  csodálatát  a

végtelen orosz táj iránt. Szinte gogoli lírájával írja le, milyen szertartással szürcsöli a csáját

egy csinovnyik, „a hófehér törzsű nyírfák hajladozása akár a karcsú balerináké”, a hómező

„Oroszország igazi, ünnepélyes, csillámló fehér arca”, de a gyanakvó bürokrata mindenkiben



„kémet” szimatol, a muzsik megosztja utolsó sült krumpliját (ha van) a plenivel. Komplex

kép, akár az élet, bonyolult, akár a valóság. Vertluga, Darnyica, Sadrinszk, Krasznojárszk –

megannyi ismert láger.

Orvosunk szerint a forradalom „tisztán orosz belügy, amihez nekem semmi közöm. Az

ő  dolguk.  Az  orosz  állampolgár  válogathat  a  két  szín  között,  de  a  hadifogoly  maradjon

hadifogoly,  és végezze dolgát.”  Persze,  egy oroszul már jól  beszélő,  orvosokban szegény,

sebesültekben,  betegekben  bővelkedő  vidéken  a  „vracs”  vélekedhet  így,  de  a  berecskei

Szalma  Ferenc  vöröskatona,  golyóval  a  tüdejében,  aligha.  Munk  doktor  elrejti  és  kezeli

honfitársát  a  svéd  misszió  segítségével  működő  fogolykórházban.  Ő is  a  Gajda  tábornok

embereivel vívott csatában vált harcképtelenné. Rejtőzni kell a fehér járőrök elől, akik két

német olvasó önkéntest küldtek a föld alá, mert a corpus delicti: ’Heine versei’ volt.

Íme, mi mindent élt át ’A nagy káder’ orvosírója, aki négyéves fogság után egy német

gőzösön tért haza, nem egyedül, hanem orosz feleséggel és egy „pleni” fiúcskával, de már

nem  az  osztrák–magyar  monarchia  bácskai  porvárosába,  hanem  a  jugoszláviai  Vajdaság

Subotica nevű helységébe. Ahol ugyanolyan kommunista komisszár-gyanús alak volt, mintha

a területileg összezsugorított Magyarországra került volna.



Feljegyzései  a  forradalmi  Oroszországról  íróként  ismertté  tették  a  nevét,  de  csak

megkésve, 1929-ben. A megváltozott viszonyok közt ismét megtalálta helyét a ’Bácsmegyei

Napló’ szerkesztőségében, ahol az ’Orvosi dolgok’ című rovatot vezette.

Amikor a Pantheon Kiadó a könyvét  megjelentette,  az Anyaország legtekintélyesebb

folyóiratának,  a  ’Nyugat’-nak  talán  legtekintélyesebb  kritikusa,  Schöpflin  Aladár  így

méltatta:544 

„Annyi rengeteget írtak a forradalmi Oroszországról anélkül, hogy képet tudtak

volna adni az egészről;  Munk Artúr előadásában, éppen azért,  mert  nem kever

bele ideológiát,  s csak a tényeket mondja el,  és az emberek helyzetét  a tények

forgatagában,  feleletet  kapunk  arra  a  kérdésre,  hogy  éltek  az  emberek  a

forradalom alatt.” 

A háborús regények fénykora volt ez, olyan nevekkel, mint Remarque, Arnold Zweig és a

szatmári magyar Markovics Rodion.

1933-ban jelent meg a hátország regénye, a Hinterland látlelete, a háborús korrupciók

lexikonja, „a mögöttes országrész háborúja” (néhány felejthetetlen figurával), amely 1981-ben

ismét  kikerült  az  újvidéki  Forum Könyvkiadó  nyomdájából.  Szerzőjének neve  nem sokat

mond a mai magyar olvasónak. Bori Imre pompás utószava kedvcsináló a belelapozónak. 

Igen, a háború – pláne az első – annyian írtak róla: Krúdy, Móricz, Móra, Tersánszky,

de ezek az óriások nem tudósíthattak saját élményeik alapján, például arról a tényről, miért

volt annyi magyar harcosa az orosz forradalomnak. El kell hinnünk Munk Artúrnak: Nagy

István,  Kiss  János  és  Róth  Dezső  előbb  voltak  vöröskatonák,  mint  meggyőződéses

forradalmárok. Ami helytállásuk értékéből és értékeléséből mit sem von le.

Ezt  egy  nem  túl  termékeny,  de  szavahihető  orvosíró  tollából  tudjuk,  akinek  a

’Köszönöm  addig  is…’ című  (melyik  gyakorló  orvos  nem  ismeri  a  betegek  szokásos

hálamondatát) önéletrajzi regénye először 1953-ban jelent meg.545 

Sokat  látott  szemeit  Szibéria  helyett  szerencsére  Szabadkán hunyta  le  örökre,  1955.

november 8-án, a 70. életévében. A ’Bácskai lakodalom’ című546 regénye postumus mű, de a

hézagos köztudat ’A nagy káder’ „gyanús” írójának tudja – alaptalanul.

544 Schöpflin Aladár: Hadifogoly-könyvek. Markovits Rodion: Az aranyvonat. Genius-kiadás. – Munk Artúr: A
nagy káder. Pantheon-kiadás. = Nyugat 22 (1929) Vol. II. No. 22–23. pp. 647–649.
545 Munk Artúr: Köszönöm addig is… Egy orvos életregénye. 1. kiad. Újvidék, 1953. Testvériség-Egység. 479
p.; 2. kiad. Újvidék, 1956. Testvériség-Egység. 448 p.
546 Munk Artúr: Bácskai lakodalom. Porvárosi történet az ezerkilencszázhuszas évekből. Újvidék, Forum, 1961.
160 p.



Munk Artúr további munkáiból: 

Munk Artúr: Csáth Géza. = 7 Nap, 1953. szept. 13. p. 6. – Az egykori iskolatárs emlékezése.

Munk Artúr: Napló 1915–1916. Bev.: Gubás Ágota. Szabadka, 1999. Szabadegyetem. 94 p.
(Életjel könyvek 79.)

További, életművét elemző szakirodalmi forrásokból: 

Robert  Hamilton  Lockhart:  Egy brit  diplomata  emlékei.  Ford.:  Juhász  Andor.  Bp.,  1937.
Révai. 398 p.

Munk Artúr. [Kvazimodo Braun István búcsúbeszédének közlésével.] = Híd 16 (1955) pp.
945–946.

Szirmai Károly: A nagy káder írója. = Híd 17 (1956) pp. 84–88.

Bori Imre: Munk Artúr. In: Bori Imre: A jugoszláviai  magyar  irodalom története 1918-tól
1945-ig. Novi Sad, 1968. Forum. pp. 149–152.

Irodalmi hagyományaink. Kilenc évszázad írásaiból. Vál., bev., jegyz.: Bori Imre. Újvidék,
1971. Forum. 282 p., 12 t. (2. jav. kiad. Újvidék, 1973. Forum. 294 p., 12 t. )

Bori  Imre:  Irodalmunk évszázadai.  [A jugoszláviai  magyar  irodalom története...]  Újvidék,
1975. Forum. 283 p., 12 t. 

Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Újvidék, 2007. Forum. 405 p.



Csáth Géza tündöklése és tragédiája547

Magán „közvéleményem-kutatásom” szerint az intelligens ismerőseim döntő többsége nem

tudott  arra  a kérdésre válaszolni,  melyik  volt  a Trianon előtti  Magyarország nagy városai

közül  a  második  legnépesebb?  Természetesen  Budapestet  nem  számítva.  Az  egyesített

főváros már közelített a millióhoz. A következő válaszok hangzottak el: Kolozsvár, Pozsony,

Debrecen, Kassa, Szeged és Temesvár. Szegedet többen említették, de Szabadkát senki. „A

bácskai poros metropolist”, amely 1799–1845 közt a büszke Maria Theresiapolis nevet viselte

(ma:  Subotica,  Szerbia).  Már  1911-ben közel  100 ezer  lakost  számlált,  míg  a  nagyobbra

taksált  Kolozsvár alig több mint feleannyit.  Körkérdésemet természetesen nem a hivatásos

történész  demográfusokhoz  címeztem.  E  sorok  íróját  is  Kosztolányi  patográfiájának  írása

közben lepte meg. 

Ismert irodalmi adat viszont, hogy az ’Édes Anna’ szerzőjének unokaöccse volt Brenner

József orvosdoktor, Csáth Géza (1887–1919) néven vált híres íróvá. A sokoldalú tehetség, aki

ugyan már középiskolás korában írásaival, zenei képességével, rajzolási tehetségével kitűnt,

csak  éppen  a  tanulmányi  eredményeivel  nem.  Az  1902-ben  kiadott  főgimnáziumi  közös

értesítő  szerint  közepes  tanuló,548 osztálytársai  voltak  a  későbbi  írótárs,  Munk Artúr  és  a

debreceni  gyógyszergyártás  megteremtője,  Rex  Sándor.  A  jeles  rendű  unokatestvér,

Kosztolányi Dezső fölötte járt egy osztállyal. 

Az említett középiskolai kiadvány szerint abban a tanévben a Széchenyi István irodalmi

díj  első  helyezettje  Kosztolányi  Dezső,  a  második  Brenner  József  6.  osztályos  tanuló,  a

’Mindent a hazáért’ című írásával. Szerény kiegészítés Szajbély Mihály kitűnő monográfiájá-

hoz.549 

Azt  nem tudjuk,  hogy ez  a  Kosztolányi  mögötti  „örökös  második”  hely  pszichésen

mennyire  befolyásolta,  vagy befolyásolta-e egyáltalán  a  pályafutását.  Függetlenül  a  közeli

rokoni kapcsolatoktól,  amely nem jelent feltétlenül előnyt  az alkotók között.  Mindenesetre

konfliktusukról nem tudunk. 

Első írása már 1901-ben, tehát 14 éves korában megjelent az ’Előre’ című lap hasábjain,

tehát „csodagyereknek” számított. 

547 Forrás: Szállási Árpád: Csáth Géza (1887–1919) tündöklése és tragédiája. = Orvosi Hetilap 150 (2009) No.
48. pp. 2197–2199. 
548 Vö.:  Szabadka sz.  k.  város  községi  főgymnasiumának  értesítője  az  1901/2.  tanévről.  Közli:  Kosztolányi
Árpád. Szabadka, 1902. Krausz és Fischer. 237 p. 
549 Szajbély Mihály: Csáth Géza. Bp., 1989. Gondolat. 278 p., [28] t. (Nagy magyar írók)



A Dér Zoltán  által  összeállított  bibliográfia550 forgatása szinte  reménytelenné teszi  a

tündökletes és tragikus végű pályakép megírását, a teljesség igénye tehát kizárt.

Apja ismert ügyvéd, anyja az irodalomból ismert Decsy család leszármazottja, a diákot

az írás ingere valószínűleg két oldalról is érintette. A millennium mámorában olyan kitűnő

írástudók, mint pl. Gárdonyi (Ziegler), Tömörkény (Steingassner), Herczeg (Herzog), Endrődi

(Kupricz), Heltai (Herzl) stb. magyarították az idegen hangzású nevüket. Brenner József 1905

közepéig még az apjáét viselte – igaz az „ifj.” megkülönböztetéssel –, de a ’Prielle-ügy’ című

cikke alján már Csáth Géza szerzőét olvashatjuk. Még a keresztnevét is megváltoztatta. 

Elsőként  méltatta  hazánkban  igazán  értőként  Bartók  és  Puccini  művészetét  (jómaga

kitűnően  hegedült),  ez  utóbbi  németül  is  megjelent,  ő  vette  észre  először  az  Ady–Bartók

szellemrokonságot, értékelte az Ady-versek megzenésítését. Képzőművészeti bírálatai bennfen-

tesek – elvégre festett is. Iskolai dolgozatai mellett írt érett irodalomkritikát és természetesen

verset, prózát, színdarabot. A tételes felsorolás oldalakat töltene meg, tehát eltekintünk tőle.

Ezek után meglepő volt (főleg Kosztolányi  Dezsőnek), hogy unokaöccse a medicinára

iratkozott, s ráadásul el is végezte. Sokoldalú tehetségeknél általában kiszámíthatatlan a pálya-

választás.  Freud hatása  ekkor kezdett  mutatkozni  a magyarországi  szépirodalomban:  Babits

Mihály, Cholnoky László és Viktor, Kaffka Margit, főleg Kosztolányi és Karinthy műveiben,

hamarabb mint a szakirodalomban, ahogy azt Harmat Pál megállapította: „sőt, a húszas évek

előtt a magyar írók közül Csáth Gézára gyakorolta a pszichoanalízis a legerősebb hatást”.551

Ezek  után  nem  meglepő,  ha  doktorandusunk  az  ideg-elme  klinikát  választotta

munkahelyének, amelynek élén a konzervatív szemléletű, de felkészült szakember, Moravcsik

Ernő Emil professzor állt – és nem Moravcsik Gyula, ahogy az Buda Béla egyébként igen

szakavatott tanulmányában olvasható.552

Csáth  Gézát  évtizedekig  csak  az  irodalmárok  írójaként  tartották  számon,  kevesen

olvasták, mert nem volt hozzáférhető.  A helyzet 1978-tól változott meg, amikor a  ’Magyar

Tallózó’ sorozatban,  Szajbély  Mihály  gondozásában  megjelent  tőle  az ’Egy  elmebeteg  nő

naplója’,553 amely  óriási  példányszámban  fogyott  el.  Fokozta  az  érdeklődést  az  alcímben

elrejtett kegyes csalás, amely szerint ’Csáth Géza ismeretlen orvosi tanulmánya’ volna. Pedig a

szokatlan mű – Buda Béla szavaival – „az első önálló hazai freudista ihletésű elmegyógyászati

550 Dér Zoltán: Csáth Géza-bibliográfia. Újvidék, 1977. Forum. 202 p. 
551 Harmat Pál: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. A budapesti mélylélektani iskola története,
1908–1983. Bern, 1986. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. p. 56.
552 Buda Béla: Csáth Géza tanulmánya a mai orvostudomány tükrében. In: Egy elmebeteg nő naplója. Csáth Géza
ismeretlen orvosi tanulmánya. Bp., 1978. Magvető. pp. 227–241. (Magyar tallózó)
553 Egy elmebeteg nő naplója. Csáth Géza ismeretlen orvosi tanulmánya. Bp., 1978. Magvető. 277 p. (Magyar
tallózó)



szakmunka”.554 Csak  ’Az  elmebetegségek  psychikus mechanismusa’ címen.555 Tehát  nem

„ismeretlen”  és  nem „pszichikus”,  egyedül  Kiss  László,  felvidéki  orvostörténész  idézte  az

utóbbit helyesen,556 aki egyébként Csáth Géza fürdőorvosi ténykedése kapcsán szóvá teszi,557

hogy  Ady  tüdőbajáról  nem  írtam.558 Kovalovszky  Miklós  tételesen  cáfolja559 meg  azt  a

félreértés, amire Kiss László hivatkozik. Ifj. Szontágh tátrafüredi főorvos azon állítása pedig,

hogy Ady Endre „súlyos tbc-vel érkezett a felvidéki fürdőhelyre,  ahonnan két hónap múlva

gyógyultan távozott” volna, a legendák kategóriájába tartozik. 

554 Buda Béla id. tanulmánya
555 Brenner József: Az elmebetegségek psychikus mechanismusa. Bp., 1912 Eggenberger. 123 p.
556 Kiss László: Csáth Géza szenvedélybetegsége. In: Kiss László: Kínok tövisében. Nagy emberek – hétköznapi
kórok. Dunaszerdahely, 1997. Lilium Aurum. pp. 93–101.
557 Kiss  László:  Egy  élvhajhász  fürdőorvos  avagy  adalék  Csáth  Géza,  alias  dr.  Brenner  József  felvidéki
kapcsolataihoz. In: Vámbéry Antológia 2008. Dunaszerdahely, 2008. Vámbéry Polgári Társulás. pp. 103–111.
558 Szállási Árpád: Ady Endre betegsége. = Orvostörténeti Közlemények. Vol. 36. (1965) pp. 149–160.
559 Kovalovszky Miklós: Emlékezések Ady Endréről. 4. köt. Bp., 1990. Akadémiai. pp. 581–582. (Új magyar
múzeum. Irodalmi dokumentumok gyűjteménye 16.)



Csáth morfinizmusáról  már kisebb könyvtárat  írtak: Illés Endre, Czeizel  Endre,  Kiss

László, e sorok írója, nem beszélve a szabadkai szerzőkről és a hazai irodalmárokról. Illés

Endre,  pont  az  orvosi  végzettségére  apellálva  kezdeményező  szerepet  vállalt  Csáth  Géza

„rehabilitálásában”.  Persze,  meg  is  volt  a  lehetősége  hozzá.  Medikusként  kétségtelenül

hallgatta Korányi Sándort is, de diplomájának évét, számát többször kértem tőle, de soha nem

adott rá konkrét választ. Generációjából igen sok ismerősöm volt, de senki végzett orvosként

nem tudott róla, az orvosi évkönyvekben a neve sehol nem szerepel. A Németh Lászlóé, a

Benedek Istváné, a Marék Antalé igen. Tehát Illés Endre orvosi oklevelével úgy vagyok, mint

Ady Endre tbc-s leletével. Kérdőjelek maradnak, míg a bizonyítékok elő nem kerülnek. 

Külön fejezet  lehetne  a  balneológiai  ténykedése,  de megfelelő  szakemberek:  Gömör

Béla,  Görgényi  Frigyes,  Kiss László és Jakó János560 már ezt megírták.  Nem is szólva az

irodalomtörténészekről. Már csak azért is, mert Csáth 1912–1913. évi korszakához fűződik

másik  híres-hírhedt  könyve,  a  ’Napló’,  amely  először  Szekszárdon  jelent  meg.561 A

napjainkban divatos erátomán irodalom benne tisztelhetné egyik ősét. Alaposan rálicitálva,

pedig a Csáth Gézáé még szokatlanul merész, őszintén szókimondó és színvonalas irodalom,

az utánzóké többnyire csak öncélú trágárság, vagy ízléstelen, perverzitás. Már film is készült

a ’Napló’, s a hírhedt pszichiátriai tanulmány motívumaira.

Németh László még „nőhalmokon bukdácsoló fiút” lát  benne,562 amelyen a nagy író

protestáns puritanizmusát ismerve nem csodálkozunk. Csáth novelláinak és színdarabjainak

pszichoanalitikus fogantatását Harmat Pál ismerteti a legmeggyőzőbben.563 Körorvosként több

helyen teljesített szolgálatot. Hajdúságban a földesi rövid korszakát Szentgyörgyvölgyi Gábor

írta  meg  az  Orvosi  Hetilap  hasábjain.564 Morfinizmusáról  még  egy nyugodtabb  korban is

kérdéses  lett  volna leszokni,  ám ha a  külvilág  kozmikus  méretű  öldökléssé  fajul,  hogyan

találhatná meg egy labilis művészlélek az egyensúlyát? 

Megjárta a frontok poklát is. Látta a céltalan vérengzést, amelyet hősei, a Wittmann fiúk

korábban számunkra érthetetlenül gyakoroltak. Vagy a megmagyarázhatatlan ’Anyagyilkosság’

érzés nélküli szadizmusát.565 A frontok összeomlásával szerzőnk is testi-lelki romjaiba dőlt. A

spanyol-járvány,  amely  nagyszerű  írótársát,  Kaffka  Margitot  elvitte,  az  ő  morfinizmustól

560 Jakó János:  Gyógyfürdőink,  ahol  Csáth Géza  – azaz  dr.  Brenner  József  –  mint  fürdőorvos  dolgozott.  =
MediArt 1 (2008) No. 4. pp. 9–13.
561 Csáth Géza: Napló. 1912–1913. Szekszárd, 1989. Babits. 150 p. (Több kiadásban is megjelent.)
562 Németh László: Hiányzó arcképek. Csáth Géza. = Tanú 2 (1933) No. 6. pp. 354–356. és Németh László:
Csáth. In: Németh László: Két nemzedék. Tanulmányok. Bp., 1970. Magvető. pp. 124–126.
563 Vö.:  Harmat  Pál:  Freud,  Ferenczi  és  a  magyarországi  pszichoanalízis.  A  budapesti  mélylélektani  iskola
története, 1908–1983. Bern, 1986. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 381 p. 
564 Szentgyörgyvölgyi Gábor: Csáth Géza – Dr. Brenner József. 1887–1919. = Orvosi Hetilap 125 (1984) No. 40.
pp. 2446–2448.
565 Csáth Géza: Anyagyilkosság. = Nyugat 1 (1908) Vol. I. No. 9. pp. 489–496. 



legyengült szervezetét még elkerülte. Azt kell mondjuk, hogy sajnos, mert nagyobb tragédiáktól

szabadította volna meg. 

Szenved az elvonásos tünetektől, 1918 végén Kosztolányi Árpád dr. segítségével a bajai

kórházba kerül, ahonnan megszökik. Elhanyagoltan, rongyosan a bácskai Regőcére hazakerül

és féltékenységi rohamában több revolverlövéssel meggyilkolja feleségét. Ettől szabadíthatta

volna meg a „spanyol”.  Ismét  zárt  osztályra  kerül,  ahonnan újra  megszökik.  A fővárosba

szeretne  kerülni,  de  a  határhelyzet  kibogozhatatlanul  bonyolult.  Kijelölték  a  demarkációs

vonalat,  amelyet  senki  be  nem tart.  A délszláv  királyság  a  határait  feljebb szeretné  tolni,

amely  Baja  és  Pécs  fölött  húzódna.  Trianon  után  rövid  időre  meg  is  szállták.  Járőrök

mindenütt,  nehéz  őket  kikerülni,  pláne  zavart  állapotban.  De  megfelelő  mennyiségű

toxikumról még gondoskodott, ha szüksége lenne rá. Mert az életnek már nem látja értelmét.

Majd 1919.  szeptember  12-én  következik  be a  végzetes  nap,  amikor  a  szerb fegyveresek

elfogják, földre teperik, ő pedig egy morfinistához „méltatlan” méreggel mond búcsút a földi

létnek. Nem tudni, hogyan került a ’Magyar Életrajzi Lexikon’-ba szeptember 29-es, az ’Új

Magyar Irodalmi Lexikon’-ba szeptember 11-es dátum. 

Szeretett  és  legszínvonalasabb  fórumában  a  ’Nyugat’  hasábjain  két  írótárs  méltatta

megrázóan.  Karinthy  Frigyes,  aki  szerint  „Magyarország  drámája  előtt  érett  meg  és

Magyarország drámájában esett el”.566 Mennyire igaza van. Januárban kidőlt Ady Endre, majd

követték őt Mednyánszky László, Nagy Balogh János és Csontváry Kosztka Tivadar, három

festő  óriás,  aztán  Eötvös  Loránd  báró,  végül  Csáth  Géza.  Igazi  szellemi  Trianon.  A

leghitelesebb és legtárgyilagosabb sorokat azonban Kosztolányi Dezső vetette papírra ’Csáth

Géza betegségéről és haláláról’ címmel,567 ahol „néhány adatot akarok közölni a Nyugatban,

tisztelői és barátai számára”:

„Valójában  az  történt,  hogy  már  ekkor  menekült  »A  varázsló  kertje«  és  a

»Délutáni  álom«  lélekjárásától,  attól  az  ideges  túlfűtöttségtől,  melyet  a

morfiummal  gyógyítani  akart.  Az  a  földiség  pedig,  mely  utolsó  írásaiban

megnyilatkozik, már a morfiumnak a befolyása. Mert a morfium nem hoz bódító

és mennyországi lázakat, mint a hozzánemértők képzelik. Éppen ellenkezően hat.

Összeszűkíti a szem bogarát és kisebbíti a látótért. A szellemi hatása is körülbelül

ilyen.  A részletek elevenen tűnnek fel, de az egész mellékessé válik. Ez a szer

lehúz a földre, tompává, közönyössé, elégedetté, nyugodttá, prózaivá tesz. Csáth

566 Karinthy Frigyes: Csáth Géza. = Nyugat 12 (1919) Vol. I. No. 14–15. pp. 974–977.
567 Kosztolányi Dezső: Csáth Géza betegségéről és haláláról. = Nyugat 12 (1919) Vol. II. No. 16–17. pp. 1105–
1109.



Géza az egészsége idején volt  álomlátó,  aztán csak a földre tekintett.  Különös

átalakulás,  melyről  eddig  nem  olvastam,  minthogy  az  írók  túlon-túl  regényes

színben látják a morfinizmust.” 

Kosztolányi a megbízható szemtanú beszámolója alapján írt szeptember 12-e estét, tehát ezt a

változatot  tekinthetjük  hitelesnek.  A  jelenlévőtől  tudhatjuk,  hogy  a  demarkációs  vonalról

másnap Szabadkára hozva öccse – a bátyja kifejezett rendelkezése alapján – felboncoltatta.

Vály  dr.  vette  ki  az  agyvelőt,  szívet  és  a  májat  formalinba  tette,  hogy  majd  feljuttatva

fővárosba ezzel is a tudományt szolgálja. A további sorsáról nem tudunk.

Csáth Géza naplófeljegyzéseiből és levelezéséből az alábbi összeállítások láttak napvilágot: 

Csáth  Géza:  Fej  a  pohárban.  Napló  és  levelek,  1914–1916.  Sajtó  alá  rend.:  Dér  Zoltán,
Szajbély Mihály. Bp., 1987. Magvető. 326, [2] p. (2. kiad.: Bp., 2002)

Csáth Géza: Emlékirataim a nagy évről. Háborús visszaemlékezések és levelek. Közread. és
előszó: Dér Zoltán. Utószó: Dévavári D. Zoltán. Szeged, 2005. Lazi. 246, [3] p.

Ifj.  Brenner  József  (Csáth  Géza):  Napló,  1900–1902.  Közread.  és  utószó:  Dér  Zoltán.
Szabadka, 2006. Szabadegyetem. 251 p. (Életjel könyvek 117.)

Brenner  József  (Csáth Géza):  Napló (1903–1904).  Közread.:  Dér Zoltán.  Szabadka,  2007.
Szabadegyetem. 158, [1] p. (Életjel könyvek 120.)

Csáth Géza: 1000 × ölel Józsi. Családi levelek 1904–1908. Közread.: Dér Zoltán. Sajtó alá
rend.,  utószó: Beszédes Valéria.  Szabadka, 2007. Szabadegyetem. 174 p. (Életjel  könyvek
121.)

Csáth Géza: 1000 × ölel Józsi. Családi levelek 1909–1912. Sajtó alá rend., utószó: Beszédes
Valéria. Szabadka, 2008. Szabadegyetem. 166 p. (Életjel könyvek 123.)

Csáth Géza: 1000 × ölel Józsi. Családi levelek 1913–1919. Sajtó alá rend., utószó: Beszédes
Valéria. Szabadka, 2008. Szabadegyetem. 250 p. (Életjel könyvek 125.)

„Csak nézni  kell  ezeket  a rajzokat...”.  Csáth Géza földesi  naplórajzainak és rajzfüzetének
atlasza. Szerk.: Ágoston Pribilla Valéria, Hózsa Éva, Ninkov K. Olga. Szabadka, 2009. Városi
Könyvtár. 169, [2] p

További, életművét elemző szakirodalmi forrásokból: 

Bóka László: Csáth Géza novellái. Bp., 1937. Franklin. 98, [2] p.

Kosztolányi, [Dezső] Desiré: Géza Csáth. = Nouvelle Revue de Hongrie 64 (1941) No. 4. pp.
338–343.

Munk Artúr: Csáth Géza. = 7 Nap, 1953. szept. 13. p. 6. – Az egykori iskolatárs emlékezése.

Kozocsa Sándor: Csáth Géza önéletrajzai. = Magyar Műhely, 1966. No. 15. pp. 53–56. 

Dér  Zoltán:  Az  árny  zarándoka.  Csáth  Géza  emléke.  Szabadka,  1969.  Szabadkai
Munkásegyetem. 96 p. (Életjel miniatűrök 6.)



Dér Zoltán:  A testvéri  felelősség dokumentumai.  Kísérletek  Csáth  Géza megmentésére.  =
Üzenet, 1975. No. 2–3. pp. 159–190. – Kosztolányi levelezéssel.

Dér  Zoltán:  Ikercsillagok.  Kosztolányi  Dezső  és  Csáth  Géza.  Tanulmányok,  kritikák,
dokumentumok. Újvidék, 1980. Fórum. 339 p.

Emlékkönyv Csáth Géza születésének századik évfordulójára. Szerk.: Dér Zoltán. Szabadka,
1987. Veljko Vlahovic Munkásegyetem. 292 p., [40] t. (Életjel könyvek 38.) 

Szkárosi  Endre:  A fekete  zongora.  Egy félbemaradt  ízlésfordulat  ára.  =  Magyar  Napló 4
(1992) No. 17. pp. 27–30.

Károlyi Csaba: „Szemben valódi életünkkel.” Csáth Géza naplója nyomában. = Jelenkor 37
(1994) No. 1. pp. 55–58.

Balogh Tibor: Freud – Csáth – József Attila. A klasszikus pszichoanalízis hatása a húszas-
harmincas évek magyar  lélektanára és kultúrájára.  In: Dugonics Társaság évkönyve 1995–
1997. Szeged irodalmáért, művészetéért és tudományáért. Szerk.: Kikli Tivadar, Tandi Lajos.
Szeged, 1998. Dugonics Társaság. pp. 140–151.

Szajbély Mihály: Csáth Géza Szabadkája. = Tiszatáj 50 (1996) No. 12. pp. 77–84.

Balogh Tibor: Egy fiókos ember labirintusai. = Tiszatáj 51 (1997) No. 2. pp. 82–86. – Csáth
Géza: Rejtelmek labirintusában. Csáth Géza esszé.

A varázsló halála. In memoriam Csáth Géza. Vál., szerk., összeáll.:  Szajbély Mihály.  Bp.,
2004. Nap. 394 p. (In memoriam)

Hamisság és igazság. Csáth Géza füveskönyve. Vál. és összeáll.: Papp Csaba. Szeged, 2007.
Lazi. 108, [3] p.

Csáth-járó  át-járó.  Csáth  Géza,  az  irodalmi  és  pszichológiai  diskurzusok  metszéspontja.
Szerk.:  Csányi  Erzsébet.  [A 2008.  szeptember  25–26-án Szabadkán rendezett  konferencia
anyaga.]  Újvidék,  2009.  Bölcsészettudományi  Kar,  Vajdasági  M.  Felsőokt.  Koll.  294  p.
(Kontextus könyvek 3.) 

Lásd még: http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/05_szam/04.htm   

http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/05_szam/04.htm


Id. Kováts Ferenc, aki Nagyszebenből indult tudományos pályájára568

Századunk magyar medicinájának meghatározói az Erdélyből jött magyar orvosok, elég a két

Jancsó, Haynal Imre, Issekutz Béla, Berde Károly, Jeney Endre, Haranghy László avagy a

bajai születésű, de életének nagy részét ott töltő Miskolczy Dezső professzor nevére utalnunk.

Közülük utolsóként költözött el az élők sorából id. Kováts Ferenc pulmonológus professzor,

akinek  néhány  jelentős  orvostörténeti  írása  több  volt  mint  egyszerű  históriai  kirándulás,

oktatási módszerében szűkebb szakmájával ötvöződött a művészet és a történelem, elvégre

mindháromhoz kivételes tehetsége volt.

Székelyudvarhelyi Kováts Ferenc 1888-ban született Nagyszebenben és ott érettségizett

1905-ben.  Maturátus  után  hivatásául  a  gyógytudományt  választotta,  s  a  századelőn  a

kolozsvári  fakultás  olyan  oktatói  garnitúrával  rendelkezett,  hogy nem kellett  feltétlenül  a

fővárosba jönni, magas szintű képzés céljából. Nívó-garantáló nevek: Apáthy István, Davida

Leó, Marschalkó Tamás, Makara György, Purjesz Zsigmond, Lechner Károly, hogy csak a

legismertebbeket említsük. A kiválóan rajzoló Kováts Ferenc már másodéves korától fizetéses

bonctani  gyakornok,  kivételes  manualitásának  mindig  nagy hasznát  vette,  a  kutatásban és

oktatásban egyaránt. Nem feladatunk e hosszú és tartalmas élet minden állomását, valamennyi

eredményét  ismertetni,  bennünket  elsősorban  a  történész  és  művész  érdekel.  Egyfajta

művészet  volt  már  a  Kováts-féle,  légmell-kezelésre  veszélytelenül  alkalmazható  tűk

fabrikálása  az  izzadmányok  lecsapolásához.  Szegeden  szerkesztette  azt  a  mozgatható

tárgyasztalt, amelyen a zseniális ifj. Jancsó Miklós RES-re vonatkozó csodálatos fölvételei,

Kováts tanárnak pedig a sztereo-mikrofotogramjai készültek. Még erdélyi körorvos korában

megrázó hatást  gyakorolt  rá  Magyarország  „fekete  statisztikája”,  a  magas  tbc-halandóság,

ekkor fordult figyelme a tüdő megbetegedései felé. (Ebben életműve talán hasonlatos Kenéz

Jánoséhoz, aki tüdőgyógyászként kiváló orvostörténész is volt.) 

Korán a kezébe került Jean Fernel 16. századi francia orvos ’Universa medicina’ című

könyve, amelyből rájött, hogy egyrészt a nagy gall klinikus már 400 éve tökéletesen leírta a

tuberkulózis kórképét,  másrészt az első magyar  orvosi könyv szerzője,  Lentsés György az

’Ars medica’  latin  című,  de magyar  nyelvű munkájában szinte  szóról-szóra átvette  Fernel

leírását.569 Az  Orvostörténeti  Közleményekben  szép  közleménye  jelent  meg  a  komparatív

568 Forrás: Szállási Árpád: Id. Kováts Ferenc (1888–1983). = Orvostörténeti Közlemények. Vol. 107–108. (1984)
pp. 237–238.
569 Kováts Ferenc, id.: A XVI-ik századbeli magyar orvosi könyvről. [Jean Fernel könyvéről.] = Orvosi Hetilap
97 (1956) No. 35. pp. 977–979. 



felismerésről.570 Fernel  halálának  400.  évfordulójáról  (1958) a  franciák  teljesen  megfeled-

keztek,  így  Kováts  professzor  emlékezett  meg  róla  a  ’Presse  medicale’  hasábjain.  A

tuberkulózis  ciklikus  megjelenésének  történetéről  maradandó  élményt  nyújtó  előadásokat

tartott a Török u. 12. szám alatt, összejöveteleinknek a ’70-es évek elejéig (akkor már túl volt

a nyolcvanon) szorgalmas látogatója volt. Orvostörténeti posztumusz művei várnak kiadásra. 

Élete hosszú és színpompás alkonyán szép könyvet, „útikalauzt” írt az ’Egészséges élet

– derűs öregség’ egyszerű „titkairól”, a civilizáció ártalmas „áldásairól”.571 Egry József után

talán  ő  volt  a  Balaton  leglelkesebb  festői  rajongója,  akvarelljeinek  pasztellszínei  annyira

egyéniek, hogy aki egyszer látta, tárlaton száz közül is felismerné. Megérdemelne egy önálló

kiállítást. 

Az egyik utolsó nagy orvos-művész, aki 1983. november 23-án fejezte be alkotó életét.

Németh László egykori kezelőorvosa, Teleki Pál öngyilkosságának közvetett tanúja (Bakay

László tanártársa bizalmasan is szuicidumot mondott), az önálló magyar tüdőgyógyászat meg-

teremtője, aki „népben-nemzetben” gondolkodott. A legjobb erdélyi hagyományokhoz híven.

Id. Kováts Ferenc cikkei közül az alábbiakat emeljük ki: 

Id. Kováts Ferenc: A gümőkór elleni védekezés története.  = Élet  és Tudomány,  1955. pp.
1656–1659. 

Id. Kováts Ferenc: Tüdővészes halhatatlanok… = Vöröskereszt, 1956. 2. sz. pp. 12–13. 

Id. Kováts Ferenc: A tuberkolózis múltja és jelene. In: A tuberkolózis. Bp., 1959. pp. 62–88. 

Id. Kováts Ferenc: Megemlékezés Koch Róbert halálának 50 éves évfordulójára. = Tuber-
kolózis, 1960. pp. 129–130. 

Id.  Kováts  Ferenc:  A  gümőkór  elleni  küzdelem  Magyarországon.  =  Orvostörténeti
Közlemények 27 (1963) pp. 37–53. 

Id. Kováts Ferenc: Egy kétszáz éves könyv margójára… (Girolamo Fracastoro: „della Sifilide
ovvero del Morbo Gallico” c. művének 1765. évi kiadásáról). = Orvostörténeti Közlemények
40 (1966) pp. 9–16. 

Id. Kováts Ferenc: Hermann Boerhaave, Gerard Van Swieten. = Orvosi Hetilap, 1969. pp.
360–361.

Id. Kováts Ferenc: Das anatomische Werk Leonardo da Vinci's. = Waage, 1964. pp. 211–218.

570 Kováts  Ferenc,  id.:  Jean  Fernel  hatása  a  gümőkór  magyarországi  korai  irodalmára.  =  Orvostörténeti
Közlemények 19 (1960) pp. 13–24.
571 Kováts Ferenc, id.: Egészséges élet – derűs öregség. Használati utasítás az élethez. Bp., 1976. Medicina. 315
p. (2. kiad.: Bp., 1979)



A „másik” Forbáth – Forbáth Sándor572

Az egyiket,  Forbáth Imre (1898–1967) orvosköltőt  Kenéz János ismertette  avatott  tollal  a

Horus hasábjain,573 Csanda Sándor, a Comenius Egyetem tanára pedig a szlovenszkói magyar

irodalom első nemzedékének lírikusai között méltatja.574 Hídépítő szerepe ma is példamutató

a két szomszédos kultúra között.

Névrokonáról,  Forbáth  Sándorról  hasonló  aligha  mondható  el,  jóllehet  orvosnak

jelentősebb  volt  és  lírikusnak  sem  haloványabb.  Oka  minden  bizonnyal,  hogy  a  barna

barbárság elől Angliába emigrált, ami sokáig nem volt jó ajánlólevél. Ma, amikor a magyar

irodalomtörténet (népszerűbb nevén a „spenót”) a határainkon túli magyar szépirodalmat már

sine ira  et  studio tárgyalja,575 megpróbáljuk összegezni  eddigi  ismereteinket  arról  a  másik

Forbáth orvosköltőről, aki az első világháború után lapot alapított,576 szerológiai szakkönyv

szerzője,577 egyik  verseskötetéhez  Babits  Mihály  írt  előszót,578 a  másikat  Illyés  Gyula

kritikusan méltatta a ’Nyugat’-ban,579 aki Thomas Mann-i ihletéssel intette egy angol nyelvű

könyvben  az  örvénybe  kerülő  Európát,580 s  akiről  a  ’Magyar Életrajzi  Lexikon’ pótkötete

megfeledkezni látszott, noha akkor már felül a kilencvenen, aligha volt az élők sorában.

Talán könyvünk e fejezete alapján valaki tudósít további sorsáról, melyet levelezés útján

eddig megtudni nem sikerült.

*

Forbáth  Sándor  1890-ben  született  Székesfehérvárott,581 a  „-th”  végződésű  névváltozatot

szépirodalmi művein használta. Az első világháború kitörésekor a budapesti orvosi egyetemen

szerzett  orvosi  oklevelet.  Medikus  korában  kétségtelenül  a  szérumterápia  mutatta  a

leglátványosabb  eredményeket,  a  jövő  felé  pedig  Ehrlich  oldalláncelmélete,  valamint
572 Forrás: Szállási Árpád: A „másik” Forbáth. = Orvosi Hetilap 129 (1988) No. 4. pp. 191–192. 
573 Kenéz János: Forbáth Imre orvos, író, pártmunkás. = Orvosi Hetilap 120 (1979) No. 28. pp. 1699–1701.
574 Csanda Sándor: Első nemzedék. 2. átd., bőv. kiad. Bratislava, 1982. Madách. pp. 45–58.
575 A magyar irodalom története. 1945–1975. 4. köt. A határon túli magyar irodalom. Szerk.: Béládi Miklós. Bp.,
1982. Akadémiai. p. 35. 
576 Magyar Orvos 1 (1920) – Forbát Sándor mellett szerkesztik: Inselt Arnold, Rottmann Elemér, Sági Lajos,
Stricker Mór doktorok. 
577 Forbát Sándor: A serológia alapvonalai és a védő- és gyógyoltások. Orvosoknak és orvostanhallgatóknak.
Bőv. magyar kiad. Bp., 1917 [1916]. Franklin. 87, [2] p.
578 Forbáth Sándor: Játékhajó. Versek. Babits Mihály előszavával. Bp., 1922. Pápai ny. 60 p.
579 Illyés Gyula: Cselló. Forbáth Sándor versei. (Ism.) = Nyugat 22 (1929) Vol. II. No. 18. pp. 372–373.
580 Alex Forbath: Europe into the abyss. Behind the scenes of secret politics. London, 1938. Pallas. X, 768, [2] p.
581 Magyar Zsidó Lexikon. Bp., 1929. Pallas ny. p. 289. (Reprint: Bp., 2000. Makkabi)



arzenobenzolos  kísérletsorozata  jelezte  az  irányt.  Laboratóriumban  dolgozni  akkor  mást

jelentett, mint manapság. Azonos feltételek mellett legfeljebb csak nagyságrendi eltérésekről

lehetett  szó.  Ehrlich  bűvöletében  választotta  fiatal  orvosunk  a  mikroszkópot,  így  került

Forbáth  Sándor  az  Irsay  Artúr  igazgatása  alatt  működő  Új  Szent  János  Kórház-csoport

laboratóriumának élére.  A háborús körzetfelosztás szerint ide tartoztak a főváros jobbparti

intézetei.582 Költői  lelkű  ifjú  doktorunk  már  1916-ban  meglepő  szakmunkával  lépett  a

nyilvánosság elé. Neves berlini és bécsi kiadónál egy német nyelvű „Immunitätslehre” jelent

meg583 dr.  Alexander  Forbáth  tollából.  „A  védőoltások,  serum-  és  vaccina-therapia

népszerűsítése az orvosok között a mai járványo által veszélyeztetett időben elengedhetetlen

követelmény” – olvashatjuk a bevezetőben.

Deutsch Ernő az ’Orvosi Hetilap’-ban így összegezte rövid recenzióját:584

„A  mű  első  fejezetében  Ehrlich  oldallánczelméletével  ismerkedünk  meg,  a

második fejezetben a könyv tárgyára vonatkozó fogalmak vannak csoportosítva

abc-sorrendben,  a  következő  fejezetben  az  oltóanyag  sterilitását,  a  műszerek

sterilezését s az oltási felület fertőtlenítését ismerteti a szerző, az utolsó fejezet az

egyes  járványok  sajátlagos  prophylaxisának  és  therapiájának  van  szentelve.  A

nagy szaktudással megírt könyv magyar nyelven is meg fog jelenni.”

Úgy is történt. Még ugyanazon esztendőben elhagyta a nyomdát Budapesten:  ’A serológia

alapvonalai és a védő- és gyógyoltások’, amely szerzőjét egyszeriben e szakterület tekintélyei

közé emelte.585 

Közben  behatóan  foglalkozott  a  pozitív,  de  nem  specifikus  eredetű  Wassermann-

reakciókkal.  Az ’Orvosi Hetilap’ 1916. évi kötetében két helminthiasisban szenvedő esetet

közölt,  amikor  a  Taenia  solium  elhajtása  után  negatívvá  váltak  a  komplementkötési

kísérletek.586 Szaklapunk következő évfolyamában jelent meg a ’Tizenkét hónapi statisztikám

813 Wassermann-reactióról’ című közleménye.587 Az eredmény: a lues primaer stádiumában

582 A Rókus Kórház története.  Adatok és szemelvények a Szent Rókus Közkórház és Fiókjai alapításának és
fejlődésének történetéből. Közli: Hollán Henrik. Bp., 1967. Medicina. p. 143.
583 Alexander  Forbát:  Die  immunitätslehre  und  deren  praktische  Anwendung  im  Kampfe  gegen  die
Kriegsseuchen. Schutzimpfung, Serumtherapie, Vakzinetherapie. Berlin–Wien, 1916. Urban & Schw. 64 p.
584 Orvosi Hetilap 60 (1916) No. 33. p. 448.
585 Forbát Sándor: A serológia alapvonalai és a védő- és gyógyoltások. Orvosoknak és orvostanhallgatóknak.
Bőv. magyar kiad. Bp., 1917 [1916]. Franklin. 87, [2] p.
586 Forbát Sándor: A haemolysis gátlásának két újabb esete (Wassermann-reactio) helminthiasisban. = Orvosi
Hetilap 60 (1916) No. 2. pp. 19–20.
587 Forbát  Sándor:  A  Wasserman-reactio  eredményének  értékelése.  +  Forbát  Sándor:  Tizenkét  hónapi
statisztikám 813 Wassermann-reactióról. = Orvosi Hetilap 61 (1917) No. 28. pp. 387–389. 



56–62%,  secundaer  esetekben  89–90%,  tertiater  stádiumban  88–95%  volt  Wassermann-

pozitív.  Vagyis  átlag  10%-kal  magasabbat  talált,  mint  az  eddigi  közleményekben.  A

különbség  talán  nem szignifikáns,  de  Forbáth  doktor  szerológiai  szakértelme  igen.  Sokat

foglalkozott  a hastífusz-immunitás  aktuális  kérdésével.  Többször  hivatkozik  prof.  Korányi

Sándornak az 1915 januárjában elhangzott bacterio-terápiás referátumára, melyet a nagy tudós

a  Budapesti  Kir.  Orvosegyesület  ülésén  ismertetett,588 s  főleg  a  fronton nyert  széles  körű

gyakorlati  alkalmazást.  Az  ’Orvosi  Hetilap’  Germán  Tibor  szakelőadása  mellett  Forbáth

Sándor „kritikai” megjegyzéseit tartotta közlésre érdemesnek.

*

Eddig a szolid és specializálódott szakemberrel foglalkoztunk, pedig már medikus korában

kacérkodott a költészettel. A Nagy Ihlető – mint annyi kortársnál – Ady! Már húszesztendős

korában verse jelent meg a ’Nyugat’-ban, ’Így lesz jó’ címmel:589

„A napsugár jót tesz neked,

Eredj a napra, melegedj,

Hűvös van itt.

(…)

S neked menned kell fény után,

Hogy ne légy olyan halovány

És szomorú…”

A „tengerpart, alkony, kis hotel-szoba” hangulatát idézi, korántsem rikító reminiszcenciákkal.

Ha hozzászámítjuk, hogy költeménye az 1910-es ’Nyugat’-ban egy Szomory Dezsőről

szóló  remek  Csáth  Géza-recenzió,  valamint  a  folytatásokban  közölt  ’Sárarany’ (Móricz

Zsigmond) között jelent meg, továbbá ezt a számot egy Ady-versciklus zárja, elképzelhető a

medikus-költő öröme a jövendő óriások társaságában.

588 Kenéz János: Forbáth Imre orvos, író, pártmunkás. = Orvosi Hetilap 120 (1979) No. 28. pp. 1699–1701.
589 Forbáth Sándor: Így lesz jó! = Nyugat 3 (1910) Vol. I. No. 6. p. 367.



Az első önálló kötete 1913-ban jelent meg, címe: ’Az asszonyok parkja’.590 Ady-hatása

változatlan  (nőcentrikusság),  így  eléggé  visszhang  nélkül  maradt.  Ám  a  világháború  is

kicsihol belőle egy-egy szép verset, ilyen a ’Mese a halott katonáról’:591

„– Hűvös volt az őszi alkony.

Poszton állt a Dnyeszter-parton

S golyó érte szíve táján.

Arca kő lett, – teste márvány

…Szeme néz a messzeségbe

Elmerülten, mintha élne…”

Minden során észlelhető, az aktív politikából mindig tisztes távolban maradtak. Nem akart

sem hős, sem áldozat lenni. Ezért hagyta érintetlen a forradalom szele, s vándorolt ki Gömbös

hatalomra jutása után.

De tartsunk sorrendet! A vesztes háború után 1920-ban megindította a ’Magyar Orvos’

című „kétheti”  lapot,  amelynek  megnyitó  számában már  kezd a  társadalmi  kérdések iránt

érdeklődni.  „A magyar  orvos legöregebb hibái  közé tartozott,  hogy a politikával  csaknem

semmit,  gazdasági  érdekeivel  is  igen  keveset  törődött…  pedig  tudta,  hogy  ez  külföldön

másként van. Clemenceau, a nagy világdiktátor, egyszerű falusi orvos volt”.592 A méltánytalan

trianoni  határkijelölés  ellen  a  budapesti  orvosi  kar,  élén  Tauffer  Vilmossal  és  Korányi

Sándorral,  beadványban  tiltakozott.  Ezt  tükrözi  a  ’Magyar  Orvos’  szerkesztőségi

beköszöntője.  A  szerkesztőség  nevében  Forbáth  Sándor  mellett  Inselt  Arnold,  Rottmann

Elemér, Sági Lajos és Stricker Mór doktorok. Az ’Orvosi Hetilap’ 1917-es évfolyama szerint

Forbáth  Sándor,  a  „Budapest  székesfőváros  dunajobbparti  közkórházainak  központi

laboratórium vezetője”,  ám ezt  módosítani  látszik  a  Herczel  Manó professzorra emlékező

költői lelkületű tárcája alatt: „E sorok írója a háborús években Herczel tanár sanatóriumában a

bakteriológiai  vizsgálatokat  végezte  és  ezen  a  réven  jutott  vele  közelebbi  érintkezésbe”.

Vagyis: két helyen dolgozott, a jobb parti központi laboratórium élén, valamint Herczel tanár

szanatóriumában. A kitűnő sebészről aligha írt valaki szebben. Íme ízelítőül: „a szíve költőé, a

lelke gyermeké, a keze művészé, az esze bölcsé, jelleme férfié volt”.593 Elbúcsúztatták Bókay

590 Forbáth Sándor versei. Az asszonyok parkja. Bp., 1913. Világosság. 30, [2] p. 
591 Forbáth Sándor: Játékhajó. Versek. Babits Mihály előszavával. Bp., 1922. Pápai ny. 60 p.
592 Magyar Orvos 1 (1920) No. 1.
593 Magyar Orvos 1 (1920) No. 1.



Árpádot  és  Berend  Miklóst.  E  lapból  tudjuk  meg,  hogy Korányi  Sándort  a  nagy francia

belgyógyászat  egyik  fejezetének  megírására  kérték  fel.  El  is  készült,  azonban  a  francia

politika soviniszta hisztériája nem engedte annak megjelenését.

A  ’Magyar  Orvos’  sajnos  csak  rövid  ideig  bizonyult  megjelenésre  képesnek.  Majd

1922-ben  ismét  a  költőé  a  szó,  megjelent  a  ’Játékhajó’ című  kötete,594 Babits  Mihály

előszavával: 

„Forbáth Sándor hát nem szorulna bemutatóra:  én mégis  úgy érzem, meg kell

írnom ezt  a pár sort  a könyve elé.  Mert én is  bíztattam őt – ezt  a szerény és

kételkedő  embert  –:  gyűjtse  elé  gyöngyeit  a  fiókból,  s  fűzze  eggyé,  hogy

másoknak is kedve teljen bennük”.

Így  ír  az  Ady  utáni  költőfejedelem.  E  kötetből  már  eltűnt  a  mágikus  hatás,  inkább

kosztolányis könnyedség és szépernős szomorúság jellemzi a míves poémákat. Ezt követte ’A

hold árnyéka’,595 a ’Vidéki örökség’,596 aztán 1929-ben ’A fekete virág és más elbeszélések’,597

végül  ugyanazon  esztendőben  a  ’Cselló’ című598 kötet,  amelyről  Illyés  írt  mértéktartó

elismeréssel. Rezonáns költészetnek tartja, de költői mivoltában egyáltalán nem másodrendű.

Közben  a  szűkebb  szakma  számára  megírta  ’A  modern  therapia  zsebkönyve’,599

valamint ’Továbbképző előadások az orvosgyakorlatból’ című600 műveit.

A  harmincas  évek  elején  aztán  a  sötéten  gyülemlő  politikai  felhők  elől  Albionba

menekült.  Ott jelentette meg a vezető politikusok és publicisták írásait tartalmazó  ’Europe

into  the  abyss’  című601 figyelmeztető  gyűjteményt,  amely  aligha  tartozott  a  napi  politikát

csináló  potentátok  kedvenc olvasmányai  közé.  Amikor  még  a  Nobel-díjas  Thomas  Mann

intésére sem figyeltek az illetékesek.

Többet nem sikerült megtudni kinti életéről, de itthoni munkássága is elegendő, hogy ne

maradjon ki névrokona mellől.  Szerencsére a  ’Magyar Irodalmi Lexikon’ számon tartja,602

utólag kiegészíteni pedig közös kötelességünk.

594 Forbáth Sándor: Játékhajó. Versek. Babits Mihály előszavával. Bp., 1922. Pápai ny. 60 p. 
595 Forbáth Sándor: A hold árnyéka. Új versek. (1922–1923). Bp., 1923. Pápai ny. 49 p.
596 Forbáth Sándor: Vidéki örökség. Versek. Bp., 1925. Lampel. 94 p.
597 Forbáth Sándor: A fekete virág és más elbeszélések. Bp., 1929. Lampel. 124 p. 
598 Cselló. Forbáth Sándor versei. Bp., 1929. Merkantil ny. 119 p.
599 A modern therapia zsebkönyve. (Recipekönyv). Szerk.: Forbát Sándor. Bp., 1930. Mai Henrik és fia. 770, [2],
XVI p., 2 t.
600 Továbbképző előadások az orvosgyakorlatból 1–3. Szerk.: Forbát Sándor. Bp., 1923–1926. Mai Henrik és fia.
601 Forbath, Alex: Europe into the abyss. Behind the scenes of secret politics. London, 1938. Pallas. X, 768, [2] p.
602 Benedek Marcell (főszerk.): Magyar Irodalmi Lexikon. 1. köt. Bp., 1963. Akadémiai. pp. 356–357. 



Szenteleky Kornél, a vajdasági orvosíró603 

Trianon után a Jugoszláviához került Vajdaság szellemi élete lényegesen különbözött a nagy

hagyományokkal  rendelkező  és  önálló  jellegű  erdélyitől,  vagy az  évszázadok  folyamán  a

Habsburg jogar alatt  lojálisan fejlődő felvidékitől,  mert  a hosszú hódoltság és a fokozatos

elnéptelenedés,  valamint  a  határőrvidéki  szerepkör  nem  tette  lehetővé  a  perifériás

kultúrcentrumok  kialakulását.  A  századfordulón  pl.  Szabadka  már  az  ország  harmadik

legnépesebb  városa  (csak  a  főváros  és  Szeged  előzi  meg),  mégis  az  itt  született  írók,

Kosztolányi, Csáth Géza inkább a poros vidéki közöny, mintsem a várható impériumváltozás

miatt települtek a fővárosba. 

A fentiekből  következik,  hogy aki  1920  után  a  Szabadka–Zombor–Újvidék  magyar

nyelvű  táji  háromszögében  irodalmat  akart  teremteni,  annak  a  közöny,  a

hagyománynélküliség és igénytelenség közegellenállását nehezebb lehetett  leküzdeni. Itteni

születésű,  a  helyzet  ismeretében  aligha  vállalkozott  volna  rá.  A  „lehetetlen  lebírásához”

általában  a  frissen  érkezettek  naiv  hite  szükséges,  természetes  tehetséggel  aláfűtve  és

viszonylag független anyagi körülmények között. Erre a szerepre volt kitűnően alkalmas, míg

gyér egészsége engedte és korai halála meg nem akadályozta,  egy délvidéki orvos, doktor

Sztankovics, írói nevén Szenteleky Kornél (1893–1933). 

Szerb származású írónk Pécsett született 1893. július 15-én. A görögkeleti matrikula is

délszláv  eredet  mellett  szól,  apja  azonban  tipikus  monarchiabeli  tisztviselő,  aki  vasúti

mérnökként dolgozott Erdélyben, Budapesten és a Délvidéken. A magyar, a német és a szerb

nyelvet  egyformán  jól  bírta,  de  igazi  európaihoz  illően  érintetlen  hagyták  a  megkésett,

provinciális  nacionalizmusok.  A  törékeny  testű,  közepesen  tanuló  Kornél  elemi-  és

középiskoláit  Zombor  városában  végezte,  a  szerb–horvát  és  magyar  kultúra  találkozási

pontján,  ahol  a  népdalok  közös  forrásból  fakadtak,  és  a  különböző  etnikumok  között  a

vércsoportok  megoszlása  azonos.  Az  előbbieket  Kodály,  az  utóbbiakat  Schmidt  Ádám

zombori orvos vizsgálatai mutatták ki. Hogy megdönthetetlen tudományos tételekkel milyen

nehéz  a  ködös  s  misztikus  demagógia  ellen  érvelni,  pont  e  tájon  bizonyosodott  be  a

legtragikusabban. Szenteleky-Sztankovics szerencséjére ezt már nem érte meg.

603 Forrás: Szállási Árpád: Vajdasági orvosíró. [Szenteleky Kornél]. = Orvosi Hetilap 128 (1987) No. 4. pp. 209–
211. – Lásd még: Szállási Árpád: Szenteleky Kornél (1893–1933). = Orvosi Hetilap 114 (1973) No. 24. pp.
1444–1446. 



Sztankovics  Kornél  1911-ben  érettségizett,  ezután  a  budapesti  orvostudományi

egyetemre iratkozott, oklevelet 1916-ban, a háborús évfolyam tagjaként szerzett. Katonának

nem viszik, mert közben kiderült,  hogy tüdőtuberkulózisban és cukorbajban szenved. Még

valamivel  „megfertőződött”:  a  modern  magyar  irodalom  szeretetével.  A  legilletékesebb

életrajzismerők  (Herceg  János,  Bori  Imre)  nem  tudták  eddig  kideríteni,  mikor  vette  fel

medikusunk a romantikus  hangzású írói  nevet.  Tény,  hogy a harmadéves orvostanhallgató

már a Kiss József szerkesztette ’A Hét’ című folyóirat tekintélyes munkatársa. 

Publikációs  skálája  rendkívül  széles  körű:  novella,  tárca,  recenzió,  színházi  kritika,

valamint első folytatásos regénye, a  ’Kesergő szerelem’,604 amely érdekes mód, eddig nem

tűnt  fel  életrajzíróinak,  hogy  közvetett  utalás  az  anyai  ágon  kimutatható  Kisfaludy-

rokonságra. A  ’Himfy szerelmei’ első ciklusa ugyanis  ’A kesergő szerelem’ címet viseli.605

Hőse  a  nagyváros  zajában  és  a  vidék  unalmában  egyformán  idegenül  mozgó  dekadens

entellektüel, aki az élet rideg tényei elől a művészetek mámorába menekül. 

A monarchia összeomlásakor úgy tűnik, szakít az irodalommal. Az újonnan meghúzott

magyar–jugoszláv  határ  mentén  fekvő  Gara  községbe  ment  gyakorló  orvosnak,  1920–22

között  egy  sor  sem  jelent  meg  tollából.  A  gyógyászt  hívja  a  kisebbségi  sors,  ezért

hazatelepedett  ifjúkorának  városába,  Zomborra.  Állást  azonban  nem  kapott,  így  a  közeli

Ószivác községben telepedett le, akkor még nem sejtve, hogy rövidesen e hely fogja betölteni

a „délvidéki Széphalom” irodalmi centrum szerepét.

Aztán az 1922-es esztendő váratlanul ismét kezébe adta a tollat. Meghalt Kiss József,

Szenteleky Kornél első pártfogója, ő írja a nekrológot a ’Bács megyei Napló’-ba, amelynek

szerkesztői akkor tudták meg, hogy az Ószivácon ténykedő Sztankovics doktor azonos a ’A

Hét’ hasábjairól jól ismert Szenteleky Kornéllal.  E felfedezés végképp eldöntötte a „fogyó

életének  növekvő  lázában  égő”  orvosíró  sorsát.  Első  zombori  kis  füzete,  a  ’Színek  és

szenvedések’606 1923-ban  jelent  meg  Szabadkán,  amely  a  kitűnő  verbászi  festő  Pechán

Józsefről  szól.  Impresszionista  képein  erősen  érezhető  Claude  Monet,  Renoir  és  Picasso

hatása,  így jutott  el  a  gúzsba kötő müncheni  akadémizmustól  a párizsi  pointilistákig  és a

nagybányai művészek szabadabb szelleméig, képeit – Cézanne szavaival – már nem úgy festi,

ahogy látja, hanem ahogy érzi, de fiatalon ellobbant művésztársát sorsa Montmartre helyett

Verbászra  vetette,  ahol  a  feltámadás  reménytelen.  Tüdőbeteg  orvosunk  Ószivácon  is

bámulatosan érzi az új művészet lényegét.
604 Szenteleky Kornél: Kesergő szerelem. Regény. Bp., 1920. Táltos. 181, [3] p.
605 Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei. A kesergő szerelem. Budán, 1801. A kir. universitás bet. 4 lev., 9–302 p.,
5 lev. (Több kiadásban is megjelent.)
606 Szenteleky Kornél: Színek és szenvedések. Emlékezés Pechán Józsefre. Subotica [Szabadka], 1923. Minerva
ny. 22, [2] p., 2 t.



„Mikor Ady Endrétől,  vagy akár más zseniről is  van szó,  nagyon kérem önöket,  ne

gondoljanak osztályokra,  nevekre,  skatulyázó szavakra.  A zsenit  nem lehet  osztályozni.  Ő

kívül és felül áll az irodalomtörténeti beosztásokon, mint káprázatos üstökös, mely semmiféle

csillagrendszerbe nem illik bele.” – írja a ’Törekvések és irányzatok a modern művészetben’

című  tanulmányában.  Miként  az  új  zenének  is  három  hatalmas  mestere  van:  „A  német

Schönberg, az orosz Sztravinszkij és a magyar Bartók Béla” – állapította meg ezt a ma már

zenetörténeti  evidenciát  egyik korai tanulmányában, az akkori Ószivácon  ’A poros akácok

alatt’.

Kitűnő nyelvtehetsége révén szinte minden modern és jelentős írót Rilkétől Proustig,

Knut Hamsuntól Thomas Mannig eredetiben olvasott. Az oroszokat és a spanyolokat is. Az

1922–25 közötti  három esztendő rendkívül  termékeny volt  rövid életében.  A Kiss József-

nekrológ  után  Dettre  János  szerkesztő  rendszeresen  ostromolta  írásokért.  A  ’Shimmy-láz’

sikere után egy lelkes műkedvelő gárda mindenes vezetője lett,  a világot jelentő olcsó kis

deszkákról hirdették a kulturális összetartozás tudatát. Majd Ibsen hatalmas szellemét idézték

a kicsiny vidéki  színpadra,  amikor  Szenteleky a  ’Peer  Gynt’ címszerepét  játszotta,  ahogy

haldokló  anyjával  képzeletbeli  szánon  repülnek  az  erdei  manók  világába,  míg  az  utas

törtfényű tekintete az öröklétbe nem révül. Napi orvosi munkája mellett írt pantomim darabot

kísérő  zenével,  egyszemélyes  zenei  kísérete  segítette  sikerre  a  ’Műkedvelők’  című

egyfelvonásosát,  amelyet  Zombor,  Verbász,  Szabadka  és  Újvidék  közönsége  egyaránt

elismerő lelkesedéssel fogadott. Olyannyira, hogy a sváb és a szerb műkedvelők is szívesen

látták volna közreműködését. 

Rajta  nem is  múlott,  ám 1925-ben  súlyos  influenzajárvány  volt  a  faluban,  ő  maga

motorbiciklijén lázasan látogatta betegeit. Egyik éjjel hazatérőben köhögési roham fogta el, s

ahogy később feleségének elmesélte: „a téli éjszakában fehér volt minden, körülötte meg piros

lett a hó”. 1925-ben fővárosunkba jött szanatóriumi kezelésre, ekkor jelent meg az ’Úgy fáj az

élet…’ című kötete,607 ez a prózai miniatűr füzér, amely ziháló sóhajtás az egyedül vigasztaló

szépségek felé. Rövid erőgyűjtés után hazamegy, és 1928-ban kezdte meg igazán maradandó

munkásságát,  a  vajdasági  irodalom  megszervezését.  Előbb  Debreceni  Józseffel  közösen

kiadták  ’Bazsalikom’ címmel608 a  modern  szerb költők  antológiáját,  amely  komoly hatású

hídverő kísérlet volt a két kis nép kultúrája között. Majd megjelent a vajdasági írók kétkötetes

antológiája az ’Ákácok alatt’,609 amelynek címét Szenteleky egyik szép verséből kölcsönözték.
607 Szenteleky Kornél: Úgy fáj az élet… Subotica [Szabadka], 1925. Minerva. 184, [4] p.
608 Szenteleky  Kornél  –  Debreceni  József:  Bazsalikom.  Modern  szerb  költők  antológiája.  Szabadka,  1928.
Várkonyi. 417 p.
609 Ákácok alatt.  1–2.  köt.  Összeáll.  és  előszó:  Szenteleky Kornél.  Subotica  [Szabadka],  1933.  Jugoszláviai
Magyar Könyvtár. (Jugoszláviai Magyar Könyvtár 4–5.)



Ez  a  gyűjtemény  már  valóságos  seregszemlének  bizonyult,  megtalálható  benne  a

Szabadkán működő orvoskolléga,  Munk Artúr  ’Ági  néni  öröksége’ című novellája,  Csuka

Zoltán,  Szirmai Károly és Dudás Kálmán egy-egy írása, később valamennyien a vajdasági

magyar  irodalom  reprezentánsai  lettek.  Még  mindig  hiányzott  azonban  a  rendszeresen

megjelenő  fórum,  egy  irodalmi  folyóirat,  amely  1928-ban  ’Vajdasági  Írás’  néven  végre

megszületett. Szenteleky Kornél az ósziváci orvosi rendelőből szerkesztette. 

Irodalmi  levelezése  (ebben  is  Kazinczyra  emlékeztet)  felbecsülhetetlen  értékű

kortörténeti dokumentum. Egyik legfontosabb levelező partnere a belgrádi Mladen Leskovac,

aki a legnagyobb érdeklődést mutatta a magyar irodalom iránt – noha nyelvünkön nem tudott.

Knyizsevni Szever segítségével kiadták az első szerb nyelvű Ady-kötetet, s amikor antológiát

akartak az új  magyar  irodalomból,  Szenteleky élénken tiltakozott,  hogy őt Ady,  Babits  és

Kosztolányi társaságába bevegyék. 

A  szerény,  de  ízléses  kiállítású  ’Vajdasági  Írás’  nem  bizonyult  hosszú  életűnek.

Szerkesztőjének gyakori betegeskedése felemésztette az anyagi fedezetet, amelyet a szerény

jövedelmű orvosi praxis biztosított. Amikor a ’Vajdasági Írás’ megszűnt, a következőket írta:

ez  a  folyóirat  „nemcsak  terveket  rajzolt,  hanem  valóban  hidakat  vert  a  különböző

világnézetek,  a  szerb  és  magyar  irodalom,  a  kisebbségi  magyar  szellemi  és  művészi

törekvések  közé.  Ezek  a  hidak  nem  voltak  bámult  bravúrok,  de  egyszerű  és  becsületes

pontonok, amelyeken át lehetett jutni a túlsó partra.” A folyóirat azonban két év múlva (1932)

újra elindult,  új  címe:  ’Kalangya’,  amely a learatott  búzakévékből rakott  „kepe” délvidéki

szinonimája.610 

Kezdő  számában  tőle  szokatlan  eréllyel  követelte,  hogy  az  örökös  múltba  néző

csodavárás  helyett  vessen  mindenki  számot  kisebbségi  voltával,  s  új  és  fokozottabb

kötelességérzettől áthatva életét népe fennmaradásának szentelje. A társszerkesztő ekkor már

Csuka Zoltán  volt.  Az asszimiláció,  iskola-,  ifjúsági,  főiskolás,  tanonc-  és  földreformügy,

valamennyi „kényes kérdés” napirendre került a ’Kalangya’ hasábjain. Jelezvén, hogy ez a

folyóirat nemcsak a széplelkek fóruma. Az anyaország felé Móricz, Kosztolányi és Németh

László jelentette a szellemi köldökzsinórt, Erdélyben Kuncz Aladárral tartotta a kapcsolatot,

olyannyira,  hogy  az  Erdélyi  Szépmíves  Céh  adta  ki  1931-ben  az  ’Isola  Bella’ című

regényét.611 

A  harmincas  évek  elején  sikerült  kieszközölnie,  hogy  a  Magyar  Rádió  röviden

bemutassa a délvidéki irodalmat. Pedig ekkor már nagyon beteg volt. Orvosként tisztán látta a

610 A Kalangya c. folyóirat digitalizálva is olvasható: http://dda.vmmi.org/kal-menu   
611 Szenteleky Kornél: Isola Bella. Regény. Kolozsvár, 1931. Erdélyi Szépmíves Céh. 139, VII p. (Reprint: Bp.,
2004. Eri. 157 p. – a szerk. megj.)

http://dda.vmmi.org/kal-menu


két  krónikus  kór  gyógyulási  esélytelenségét,  délszaki  utazásai  átmenetileg  regenerálták

gyenge szervezetét, de az illúziókkal már rég leszámolt. Járt Egyiptomban (1926), Itáliában

(1928), majd újra a magyar fővárosban. 

A ’Nyugat’ 1930-as évfolyamában ismertette a szerb nyelven megjelent magyar humort

(Móricz, Karinthy), valamint a vajdasági irodalmat.612 Az 1928. évi szicíliai útjáról magával

hozta  egy berlini  tanár  nagyműveltségű  özvegyét,  aki  a  hátralévő  öt  esztendejében  méltó

társának bizonyult.  Még magyarul is megtanult a vegyes lakosságú és német ajkúakat sem

nélkülöző Ószivácon.

1933 nyarán ismét az anyaország fővárosában kezeltette magát.  Ekkor látogatta meg

Németh László, aki erre a ’Kalangya’ hasábjain a következőképp emlékezett:613

„Orvos volt, mint én, kritikus, mint én, szervező, mint én szerettem volna lenni…

Megnyílt  a szíve; az életről beszélt;  a hosszú faluról, a pénztári  betegekről,  az

orvosi  lelkiismeretről,  amelyre  az  orvos  fizet  rá.  Nyugodtan,  pontosan  és

szerényen, mint aki egy bizonyítást vezet be, tulajdon halálának a bizonyítását.

Szavaiban  mégis  ott  kísértettek  az  éjszakák,  melyekben  ágyán  felülve

farkasszemet nézett, férfiasságot tanult a haláltól.” 

Amikor  a  mártonhegyi  szanatóriumban  kezelőorvosával,  Markovics  doktorral

megkonzultálták az exitus várható idejét, a csupa csont-bőr ember hazament Ószivácra, ahol

augusztus 20-án szenderült örök nyugalomra.

A  délvidéki  irodalom  és  hálás  betegei  gyönyörű  szecessziós  síremléket  emeltek  az

ósziváci temetőben.

Találónak érezzük Bisztray Gyula 1943-ban keltezett sorait:

„Ez  a  törékeny  költő,  homlokán  égő  lelkesedéssel,  ez  a  beteg  orvos,  arcán  a

tüdőbaj  rózsáival,  egymaga  többet  tett  a  Jugoszláviához  csatolt  magyarság

szellemének ébresztésére,  támogatására és erősítésére,  mint  százan meg százan

mások.  Szenteleky  Kornél  ezzel  az  apostoli  munkával  a  Délvidék  Kazinczyja

lett.”

612 Szenteleky Kornél: Magyar humor szerbül. = Nyugat 23 (1930) Vol. I. No. 8. p. 660.; Szenteleky Kornél: A
vajdasági irodalom. = Nyugat 23 (1930) Vol. II. No. 18. pp. 432–433.
613 Németh László: Látogatás Szenteleky Kornélnál. = Kalangya 2 (1933) No. 8. pp. 505–508.



Halála  után  megalakult  a  Szenteleky  Társaság,  amely  főleg  a  délvidéki  írók  könyveinek

kiadásával foglalkozott. Bisztray Gyula és Csuka Zoltán sajtó alá rendezte irodalmi leveleit.

Majd  1963-ban  a  Forum  Könyvkiadó  ’Ugartörés’ címmel614 válogatást  jelentetett  meg

írásaiból,  1976-ban pedig magyar  és szerb-horvát nyelven antológiával tisztelegtek emléke

előtt.615 A híres  ’Szanatórium’ című versét Judita Salgo ültette át autentikusan, a  ’Milyen jó

lenne…’ pedig Mladen Leskovac fordítási bravúrja. A Vajdaságban ma Szenteleky több mint

haladó hagyomány.  A magyar  és  szerb-horvát  kultúra  összetartozásának ő lett  a személyi

szimbóluma.

Szenteleky Kornél további munkáiból: 

Szenteleky Kornél: Holnap-holnapután. Elbeszélések. Vál. és utószó: Herceg János. Újvidék,
1942. Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség. 178 p.

Szenteleky  Kornél:  Útitarisznya.  Újvidék,  1942.  Délvidéki  Magyar  Közművelődési
Szövetség. 144 p.

Szenteleky Kornél irodalmi levelei, 1927–1933. Sajtó alá rend. és bev.: Bisztray Gyula, Csuka
Zoltán. Zombor – Bp., 1943. Szenteleky Társaság. 403 p. 

Szenteleky Kornél: Egy fáradt szív szerelmei. [Egybegyűjtött írások, 1914–1920]. A szövege-
ket gyűjt.: Bori Imre, Pastyik László. Újvidék, 1988. Forum. 383 p. (Hagyományaink 13.)

Szenteleky Kornél: Nyári délelőtt. Egybegyűjtött novellák, regény, 1923–1933. Összegyűjt.,
utószó, bibliogr.: Bori Imre. Újvidék, 1993. Forum. 289 p. (Hagyományaink 14.)

Szenteleky Kornél:  Szerelem Rómában.  Egybegyűjtött  versek,  lírai  prózák, versfordítások,
1922–1933. Összegyűjt., utószó, bibliogr.: Bori Imre. Újvidék, 1995. Forum. 285 p. (Hagyo-
mányaink 15.)

Szenteleky Kornél: Új életformák felé. Egybegyűjtött tanulmányok, kritikák, cikkek, 1922–
1930. Összegyűjt., utószó, bibliogr.: Bori Imre. Újvidék, 1999. Forum. 301 p. (Hagyománya-
ink 16.)

Szenteleky Kornél: Új lehetőségek – új kötelességek. Egybegyűjtött tanulmányok, kritikák,
cikkek II. 1931–1933. Drámák. Összegyűjt., utószó, bibliogr.: Bori Imre. Újvidék, 2000. Fo-
rum. 395 p. (Hagyományaink 17.) – Szenteleky Kornél műveinek bibliográfiája: pp. 378–386.

További, életművét elemző szakirodalmi forrásokból: 

Haraszti Sándor: A vajdasági magyar irodalom tíz éve. = Nyugat 23 (1930) Vol. I. No. 3. pp.
207–208. – Szenteleky Kornél jelentőségéről is.

Borsodi Lajos: Szenteleky Kornél és a vajdasági irodalom. = Láthatár 1 (1933) No. 1. pp. 30–
31. 

614 Szenteleky Kornél: Ugartörés. Tanulmányok. Újvidék, 1943. Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség.
152 p. (Reprint: Szenteleky Kornél válogatott írásai. 1. köt. Gesztenyevirágzás. 2. köt. Ugartörés. Elbeszélések,
cikkek, tanulmányok. Újvidék, 1963. Forum. 185, 149 p.)
615 Szenteleky Kornél. – Kornél Senteleki. Szerk., vál.: Tomán László, előszó: Bori Imre. Novi Sad [Újvidék],
1976. Forum. 83 p., 1 t.



Szirmai Károly: Szenteleky Kornél és a Kalangya. = Magyar Szemle. Vol. 42. (1942) No. 6.
pp. 296–301.

Fuimus [Szirmai Károly]: Szenteleky utolsó napjai a Márton-helyen. = Kalangya 12 (1943)
No. 3. pp. 101–106.

Bori  Imre:  A  jugoszláviai  magyar  irodalom  története  1918-tól  1945-ig.  Novi  Sad,  1968.
Forum. 286 p., 16 t.

Irodalmi hagyományaink. Kilenc évszázad írásaiból. Vál., bev., jegyz.: Bori Imre. Újvidék,
1971. Forum. 282 p., 12 t. (2. jav. kiad. Újvidék, 1973. Forum. 294 p., 12 t. )

Bori Imre: Irodalmunk évszázadai. A jugoszláviai magyar irodalom története. Újvidék, 1975.
Forum. 283 p., 12 t. 

Bori Imre: Szenteleky Kornél. Monográfia. Újvidék, 1994. Forum. 201 p.

Vajda  Gábor:  A  magyar  irodalom  a  Délvidéken.  Trianontól  napjainkig.  Bp.,  [1995].
Bereményi. 201 p. (Irodalomtörténeti kismonográfiák 2.)

Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Újvidék, 2007. Forum. 405 p.



Földi Mihály orvosíró616

Az orvostudomány felől a szépirodalom felségterületére vetődő „renegátok” voltak mindig

azok a gyanús dilettánsok, akik anyagi jómódjukban sem átallották dézsmálgatni a védjegy

nélküli céhbeliek amúgy is sovány és bizonytalan kenyerét. Mindaddig természetesen, amíg

sikeres írásbeli felvételit nem nyertek a parnasszusra, ahol viszont a fehér köpenyt már illett a

kelléktárba  helyezni,  és  a  kelleténél  nem  gyakrabban  előlobogtatni.  Volt,  ki  továbbra  is

gyakorló orvos maradt, a másik ugyanakkor a rendelőt redakcióra cserélte, és az anamnézist-

epikrízist karton helyett a továbbiakban regénylapokra írta, a diploma pedig maradt életrajzi

kuriózum.

Így került a század eleji magyar irodalom nagy parnasszusának a lábaihoz Földi Mihály

(1894–1943), a derék középhad szélére egy furcsa misztika külön képviselőjének, akit – az

írásaiból ítélve – nem igen tettek boldoggá a saját írói sikerei.

A pesti,  olvasni szerető polgárcsalád Mihály nevű fia 1894. október 14-én született.

Gyermekévei még Kiss József ’A Hét’ c. folyóiratának a fénykora, de középiskolás idejében

már  egy új  irodalmi  orgánum,  a  ’Nyugat’  vette  a  vitathatatlan  hegemóniát.  A diák  Földi

önképzőköri próbálkozását, a ’Peterzilka bácsi’ c. novellát617 (Péterke, Szeppi, meg a többiek

kíséretében)  már ide küldte 1912-ben, s egy csapásra irodalmi siker lett  belőle.  Peterzilka

bácsi, az öreg zsidó hordár, felesége halála után egy kocsmában szíven szúrta magát. Ennyi a

történet. A nagytekintélyű ítész Schöpflin Aladár elismerően köszöntötte:618

„Az a fiatal  ember,  aki ezeket a novellákat írta,  a legkülönösebb és legritkább

jelenségek egyike. Nevetségesen fiatal ember, talán még húsz éves sincs, és máris

mint  kész  író  pattan  elénk,  éretten,  eszközeiben,  kifejezése  módjában  olyan

biztonsággal,  amilyet  mindenki  más  csak  hosszas  keserves  küszködéssel  tud

elérni.” 

Az akkori Ferencváros hétköznapi életének megelevenítőjétől sokat várt a vezető folyóirat

igényes vezérkara. E várakozás vonzó hatását érezte Földi, aki ugyan a világháború vége felé

616 Forrás: Szállási Árpád: Földi Mihály (1894–1943), aki a sztetoszkópot tollra cserélte. = Orvosi Hetilap 146
(2005) No. 38. pp. 1979–1981. 
617 Földi Mihály: Peterzilka bácsi. = Nyugat 5 (1912) Vol. I. No. 5. pp. 403–428.
618 Schöpflin Aladár: Földi Mihály novellái. (Péterke, Szeppi, meg a többiek). = Nyugat 6 (1913) Vol. I. No. 9.
pp. 718–719.



1917-ben  orvosi  diplomát  szerzett,  és  katonaorvosként  a  düledező  frontok  lélekromboló

lehangoltságában  kezdett  praktizálni,  de  1920-ban már  a  ’Nyugat’  segédszerkesztője,  egy

sikeres elbeszéléskötettel  (’Sötétség’) és egy regénnyel  (’Szahara’) az írói tarsolyában.619 Ez

utóbbi már a későbbi Földi korábbi hangja. Heroikus próbálkozás a bibliai tisztaság felé, a

mindennapi élet sivatagából. „Döbbenetes adalékok vannak benne a huszadik századbeli lélek

gondolati tragédiájához” – írta róla az értő Kosztolányi.620

Érdekes,  hogy ez a misztikum sötétjét  humorral  nemigen világosító  író,  kritikusként

elsőnek hívja fel a magyar olvasók figyelmét a nagy orosz szatirikus Szaltikov-Scsedrin  ’A

Galavljov család’ c. remekművére; így ír a segédszerkesztő-kritkus Földi a ’Nyugat’ 1920-as

évfolyamában:621

„Oroszországban akkor ketten dolgoztak egy könyvön, vagy cikken: az író, aki írt,

s a cenzor, aki törölt. Az író, aki nem tudott lemondani gondolatai közléséről, a

körülötte  alvó  és  tántorgó  emberek  életének  feltárásáról,  a  szatírához,  a

komikumhoz menekült. Komikus alakjain, torz figuráin halálra nevették magukat

az emberek, – pedig alig vannak ezeknél szomorúbb elbeszélések.”

Szerkesztő  inasévei  1924-ig  tartottak,  ekkor  került  át  a  patinás  múltú  ’Pesti  Napló’-hoz

szerkesztőnek. De a ’Nyugat’-hoz nem lett hűtlen, továbbra is közlik írásait, s „cserében” a

Nyugat-gárda színe-javát megnyeri a saját lapjának. 

Kevésbé  voltak  sikeresek  színpadi  próbálkozásai.  A  világot  jelentő  deszkákon  –

prózájával ellentétben – vígjátékokkal jelentkezett. A Magyar Színház 1925-ben mutatta be az

’Engem  szeress’ c.  darabját,  melyben  „…benne  van  egy  jó,  kedves  és  okos  vígjáték

kipreparált  hullája…”,  vagyis  Schöpflin  szerint  nem méltó  sem az  író  tehetségéhez,  sem

eddigi  eredményeihez.622 A  ’Bubi’ ugyanott  került  egy év  múlva  parádés  szereposztásban

(Csortos, Simon Marcsa) bemutatásra. A színpadi szerelmi háromszög (anya-lánya-férfi) sem

volt sikerültebb az előzőnél. Az író maga belátta: próbálkozásai „halva született kísérletek”.

Nem  úgy  az  elbeszélései.  Kötetei  egymás  után  jelentek  meg:  ’Valakit  szeretni  kell’,

619 Földi  Mihály:  Sötétség.  Regény.  Bp.,  1918. Franklin.  243 p.;  uő.:  Szahara.  Regény.  1–2 köt.  Bp.,  1920.
Nyugat. 438, 405 p.
620 Kosztolányi Dezső: Szahara. (Földi Mihály új regénye). = Nyugat 13 (1920) Vol. I. No. 11–12. pp. 633–636.
621 Földi Mihály: Saltykov-Scsedrin. = Nyugat 13 (1920) Vol. II. No. 21–22. pp. 1068–1069.
622 Schöpflin Aladár: Engem szeress. Földi Mihály vígjátéka a Magyar színházban. = Nyugat 18 (1925) Vol. III.
No. 21. pp. 377–378.



’Orvosok’,  ’A  másik  élet’,  ’A  láthatatlan  út’,  ’Urak  és  szolgák’ stb.623 Valamennyinél  a

lélekrajz monológiája uralja a történéseket.

A ’Nyugat’-ba főleg prózai kritikáit küldi, nagy lelkesedéssel a nagyokról:624

„Kosztolányi regényei szórakoztató olvasmányok, melyeket úgy is lehet olvasni,

mintha  kellemes  időtöltésen  kívül  egyéb  céljuk  alig  volna.  De  hieroglifák  is,

melyekbe  egy  költő  forró  titkait  temette  el.  Tapasztalatait,  élményeit,

meggyőződéseit,  véleményeit  a  világról,  amely  mindnyájunknak  temetője.  Az

érzések  zenéje,  az  élvezetek  hajszolása  az  ifjúság  kiváltsága,  a  lírikus  versek

privilégiuma;  minket  eltölt  e  világ  megértésének  vágya,  s  kihez  forduljunk

tanácsért, ha nem a regényíróhoz, aki tudatlanság és tudomány, hit és ész fölött

állva, szintétikus mikrokozmosza a végtelenségnek?”

Rajongója Kosztolányinak, de érdekes mód az „urbánus” Földi az Arany János írói bátorsága

körüli Kosztolányi–Móricz vitában szívvel-lélekkel a „népi” Móricz mellé állott. Vagyis az

öncélú irodalom ellen.

Babits ’Halálfiai’ c. regényét hosszan méltatja: 625

„…pesszimista  alkotás;  schopenhaueri  pesszimizmus  van  benne  és  nietzschei

keménység.  Őszinteség,  igazmondás.  Komorság.  Férfias  szív,  alkotó  tehetség,

tiszta ész számára felemelő erő. Egy költő monumentális pesszimizmusa.”

Feltámasztani  igyekezett  Lovik  Károly  méltatlanul  elfelejtett  ’Asszonyfej’  c.  regényét.626

Világnézetileg távol állott tőle, de barátilag közel a szocialista Révész Béla, aki „…papírosra

rögzítette a vajúdó világ jajkiáltásait”.627

Talán  legnagyobb  igénnyel  írott  műve  az  ’Isten  országa  felé’.628 A  századforduló

Közép-Európájának lélektörténeti tablója. Idézzük kritikusait:

623 Földi Mihály: Valakit szeretni kell. Bp., 1925. Athenaeum. 207 p.; uő.: Orvosok. Elbeszélések. Bp., 1926.
Grill. 349 p.; uő.: A másik élet. Bp., 1927. [1928]. Franklin. 189 p.; uő.: A láthatatlan út. Bp., [1928]. Franklin.
238 p.; uő.: Urak és szolgák. Bp., 1936. Athenaeum. 145 p.
624 Földi Mihály: Kosztolányi Dezső regényei. = Nyugat 20 (1927) Vol. II. No. 15. pp. 170–185.
625 Földi Mihály: Halálfiai. Babits Mihály regénye. = Nyugat 20 (1927) Vol. I. No. 10. pp. 771–787.
626 Földi Mihály: Halott író könyve. [Lovik Károly: Asszonyfej.] = Nyugat 20 (1927) Vol. I. No. 7. pp. 587–590.
627 Földi Mihály: Révész Béla harca. = Nyugat 20 (1927) Vol. II. No. 22. pp. 649–659.
628 Földi Mihály: Isten országa felé. (A pokol angyala). Regény. Bp., [1932]. Athenaeum. 417 p.; uő.: A meztelen
ember. Regény. Bp., [1933]. Athenaeum. 440 p.



Nagy Endre szerint Földi regényében „a Monarchia összefogó hivatalnoki

apparátusának kell a kapzsi korrupcióban szétrohadnia, a hatalmas generálisnak,

aki tehetségét, tudását, tapasztalatait arra tartogatja, hogy a nagy leszámolásnál ő

legyen  a  Monarchia  irányító  akarata,  egy  fiatal  leány  hamleti  kése  alatt  kell

összeroskadnia, hogy aztán szabad legyen a vásár a világ legostobább vérengzése

számára.”629

A marxista Bálint György elemzése… „Én materialista vagyok, az »Isten

országa felé« szelleme pedig idealista… A Sátán, az abszolút Rossz principiuma

harcol itt az Isten, az abszolút Jó ellen… De a transzcendentális tartalom a realitás

hüvelyében jár a földön – és csodálatos, hogy milyen éles logikával tartja be itt

Földi a realitás törvényeit is.”630

További  regényei:  ’Az élet  tolvaja’,  ’Mámorosak’,  ’Kezdődik újra minden’,  ’Kádár Anna

lelke’, ’A házaspár’,  ’A század asszonya’,  ’A viszony’,  ’A miniszter’,  ’Menekülők’, valamint

az  ’Isten  országa felé’ c.  regény folytatása,  ’A meztelen  ember’,631 amit  Karinthy Frigyes

ismertetett a Nyugatban.632

Pán-pacifista pszichologizálás árad belőle,  mely az íróra annyira  jellemző. Főhőse, a

fejlövést kapott Juhász Ferenc lázálmában is azt hangoztatja: „szeretném e süket világ arcába

kiáltani:  embert  én  nem  gyűlölök,  embertől  én  semmit  nem  akarok,  minden  ember  a

barátom.” A lövészárok négy félszeg, különböző nemzetiségű zenésze pedig gyilkolás helyett

csak muzsikálni szeretne.

A ’Pesti  Napló’  szerkesztője  1939-ig lehetett.  A kormány Miklós Andor özvegyétől

megvásárolta a lapot, így az író szerkesztőségi asztal nélkül maradt. Két év elteltével meghalt

Babits és utána rövidesen megszűnt a ’Nyugat’ is. Elveszítette hát a két megjelenési fórumot.

De a  fegyverek  közt  a  múzsa  még  nem hallgatott  el.  1943-ban  –  alkotó  kora  derekán  –

megjelent a  ’Csillagok felé’ c. regénye,633 aztán októberben, két nappal a 49. születésnapja

629 Nagy Endre: Isten országa felé. Földi Mihály regénye – (Athenaeum). = Nyugat 25 (1932) Vol. II. No. 13–14.
pp. 67–68.
630 Bálint György: Isten országa felé. Földi Mihály regénye – (Athenaeum). = Nyugat 25 (1932) Vol. II. No. 13–
14. pp. 68–70.
631 Földi Mihály: Az élet tolvaja. Regény. Bp., [1925]. Franklin. 120 p.; uő.: Mámorosak. Bp., 1925. Genius. 405
p.;  uő.:  Kezdődik újra minden.  Regény.  Bp.,  [1929].  Franklin.  464 p.;  uő.:  Kádár  Anna lelke.  Bp.,  [1931].
Franklin;  uő.:  A házaspár.  Regény.  Bp.,  [1935].  Athenaeum.  539 p.;  uő.:  A század  asszonya.  Bp.,  [1936].
Athenaeum. 552 p.; uő.: A viszony. Regény. Bp., [1937]. Athenaeum. 565 p.; uő.: A miniszter. Bp., [1938]. 301
p.;  uő.:  Menekülők.  Regény.  Bp.,  [1939].  Athenaeum.  499  p.;  valamint  az  ’Isten  országa  felé’  c.  regény
folytatása: A meztelen ember. Regény. Bp., [1933]. Athenaeum. 440 p.
632 Karinthy Frigyes: Földi Mihály: A meztelen ember. = Nyugat 26 (1933) Vol. I. No. 9. pp. 549–552.
633 Földi Mihály: Csillagok felé. Regény. Bp., [1943]. Béta. 680 p. 



után, hirtelen örökre kihullott kezéből a toll. Pacifizmusának teljes csődjével zuhant az annyit

megénekelt nagy misztériumba.

A ’Nyugat’-írónemzedék  derékhadának  orvosi  diplomás  írója  ma  már  alig  olvasott.

Talán egy gyűjtemény-kötetre futná maradandó írásaiból.

Földi Mihály további munkáiból: 

Földi Mihály regényei. Bp., 1926–1934. Franklin. 

További, életművét elemző szakirodalmi források: 

Nagy Miklós: Földi Mihály hagyatéka. = Magyar Kultúra 30 (1943) II. pp. 133–134.

Schöpflin Aladár: Földi Mihály. = Magyar Csillag 3 (1943) II. p. 554.

Kodolányi  János: Földi Mihály.  In: Kodolányi  János: Esti beszélgetés.  2. kiad. Bp., 1944.
Magyar Élet. pp. 274–280. (Reprint: 3. kiad. Bp., 1998. Püski. 331 p.)

Bóka László:  Földi  Mihály.  In:  Bóka László:  Arcképvázlatok és tanulmányok.  Bp.,  1962.
Akadémiai. pp. 55–57; uaz.: Bóka László: Válogatott tanulmányok. Vál. és szerk.: Sík Csaba.
Bp., 1966. Magvető. pp. 919–921. 



Puder Sándor, a pulmonológus orvosíró634

A  Budapesti  Orvosi  Kör  1903.  február  havi  ülésén  Glück  Gyula  tartott  előadást  az

orvostudomány és  a  szépirodalom kapcsolatáról.  Mondanivalóját  főleg a  német  és  francia

nyelven eláradt betűtengerből halászta ki, mert Lombroso (majd Freud) hullámverő hatására

szinte csillapíthatatlanul gyűrűztek az irodalomban és a történelemben az orvosi értelmezések,

s  Hamlettől  Wertherig,  Napóleontól  Nietzschéig  minden  „rendkívüli”  megkapta  az  őt

megillető  utó-patodiagnózist.  Glück  szerény  értekezését  a  ’Gyógyászat’  közlésre

érdemesítette.

A szellemi halászat e rokonszenves magányosa hálóját a honi közegbe is belemerítette,

s különös örömmel emelte ki Arany János balladaalakjainak csillogó kincsét, nem említve

(azaz nem tudva), hogy Petőfi csillagpárja úgymond a Windischmann-féle közkeletű orvosi

bűnelmélet  hatása  alatt  állott.  Kellő  tisztelettel  vetette  ezt  utólag  szemére  Puder  Sándor

(1899–1955),  aki  avatott  tollal  írt  később  művelődés-  és  irodalomtörténeti  tanulmányt  a

medicina és a literatura bella relációiról.

A  Windischmann-hatás  természetesen  mellékes  ’Ágnes  asszony’ és  remek

balladatársainak  a  művészi  megítélésében,  mindenesetre  érdekesek ezek  a  támpontra  kész

aspektusok.  Glück előadásából  kiérezhető,  hogy kedves  költőjének a  nevéhez  körítette  az

egészet,  ám  anno  1903  nem  állott  szerencsére  egyedül  az  orvosok  között  az  ő  Arany-

rajongásával.  Például Pándy Kálmán (szintén a ’Gyógyászat’  1903. évfolyamában) Arany-

idézetet tűzött mottóul az egyik kriminálpszichikai tanulmánya fölé, jelezvén a szépirodalom

jelenlétét a hazai orvosi szakirodalomban.

Érdekesképpen  ebben  az  esztendőben  születtek  a  világirodalomban  olyan

patologizálható  remekművek,  mint  Thomas  Mann  ’Tonio  Kröger’-e,  avagy  Ady  Endre

’Szemlélődés’ című verse.

A tüdőgyógyász Puder nemcsak bírálója, de élesztgetője, majd továbbfolytatója Glück

kezdeményezésének. Ő maga mindkét múzsának hódolt, azaz orvos és író, egyszóval orvosíró

volt.  Tüdőgyógyászati  munkássága  feltétlenül  méltatásra  érdemes,  a  ’Szépirodalom  és

orvostudomány’ című635 könyve magyar nyelven az egyetlen ilyen érdemleges összefoglalás,

634 Forrás:  Szállási Árpád: Puder Sándor, a pulmonológus orvosíró. = Orvosi Hetilap 117 (1976) No. 12. pp.
728–730. 
635 Puder  Sándor:  Szépirodalom és  orvostudomány.  Művelődéstörténeti  tanulmány.  Bev.:  Győry  Tibor.  Bp.,
[1933]. Novák. 138 p.



az  ’Állapota  kielégítő… Subjectiv  kórtörténet’636 pedig szépirodalmi  értékkel  bír,  Karinthy

Frigyes ajánlotta kiadásra, divatos, témagyanú-oszlató előszó kíséretében. Szóval a szubjektív

kórtörténet nagyon megtetszett Karinthy Frigyesnek, aki akkor még nem sejthette, hogy ő is

megjárja-megírja majd a saját kálváriáját nagyszerű koponyája körül. 

A  parnasszust  jelentő  ’Nyugat’-ban  egy  volt  medikus,  Illés  Endre  írt  róla

fenntartásokkal,637 de azt elismeri, hogy Puder „megírta azt: mi az – embernek lenni, s mi az –

betegnek lenni. S mindezeken túl megírta még azt is: mi az – orvosnak lenni.” Jobban tetszett

német fordításban Stefan Zweig osztrák írónak, levél tanúskodik róla, hogy tárgyalt a majna-

frankfurti  Hippokrates  kiadóval  a  könyv  megjelentetése  érdekében.  Az  akkor  következő

barnainges időkben azonban egy írónál már csak egyetlen szempont számított: a származás.

Így  nemhogy  a  beajánlott  könyv  nem jelenthetett  meg,  de  még  a  világhírű  ajánlónak  is

menekülnie kellett.

Sikere  volt  viszont  Londonban  és  Amerikában.  Mikor  a  Vajda  János  (irodalmi)

Társaság a tagjai sorába választotta a kitűnő tüdőgyógyászt, székfoglaló előadásának címe ez

volt:  ’Mit  köszönhet  az  irodalom az  orvostudománynak?’;638 az  előadás  kibővítve,  Győry

Tibor előszavával,  ’Szépirodalom és orvostudomány’ címmel639 könyv alakban is megjelent.

A regős  énekektől  az  orvosi  rigmusokig,  a  fonák nemi  ösztönöktől  a  perdita  költészetig,

Shakespeare-től  Freudig,  világnagyságoktól  azóta  elfelejtettekig  tárgyalja  a  medicina  és  a

literatúra egymásba kapaszkodását, az orvosokból lett írókat, a legjobb elmegyógyászoknál is

pontosabb Dosztojevszkij-féle lélekelemzőket.

A ’Kikapcsolódás – üzemszünet – halál’ című640 élet-halál filozofikus műve 1939-ben

jelent meg, az előzőnél kevesebb sikerrel. Ugyanakkor emlékezett meg a ’Gyógyászat’-ban

nagy  felfedezőjéről  és  a  még  felfedezésre  váró  íróról,  Karinthy  Frigyesről.641 Paracelsus-

füzete  után  –  amely  először  a  ’Gyógyászat’  hasábjain,  majd  a  Vajda  János  Társaság

kiadványában  jelent  meg642 –  érdeklődése  mindinkább  a szellem-  és  az  orvostörténet  felé

terelődött.  Paracelsusról szóló írása a nagy orvosreformátor tudományos jelentőségén kívül

főleg Magyary-Kossa Gyula, Vámossy István, Szathmáry László és Elekes György ez irányú
636 Puder Sándor: „Állapota kielégítő…”. Subjectiv kórtörténet. Előszó: Karinthy Frigyes. Bp., [1930]. Genius.
138 p. (2. kiad.: Bp., 1934)
637 Illés Endre: „Állapota kielégítő”. Dr. Puder Sándor könyve. Genius. = Nyugat 24 (1931) Vol. I. No. 4. pp.
259–261.
638 Puder Sándor:  Mit  köszönhet  az  irodalom az  orvostudománynak?  Az orvostudomány és  a  szépirodalom.
Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tanulmány. Bp., 1933. Centrum ny. 68 p. (Klny. az Orvosi Hetilapból) 
639 Puder  Sándor:  Szépirodalom és  orvostudomány.  Művelődéstörténeti  tanulmány.  Bev.:  Győry  Tibor.  Bp.,
[1933]. Novák. 138 p.
640 Puder  Sándor:  „Kikapcsolódás  –  üzemszünet  –  halál”.  Korszerű  élet-  és  halálszemlélet.  Bp.,  1939.
Eggenberger. 32 p.
641 Puder Sándor: Karinthy Frigyes. = Gyógyászat 79 (1939) pp. 29–30.
642 Puder Sándor: Paracelsus. Paracelsus magyar vonatkozásaival. Bp., 1942. Vajda János Társaság. 38 p.



munkáira  utalva  Paracelsus  magyar  vonatkozásaival  foglalkozik.  Ezek  alapján  túlzás  őt  –

ahogy a ’Magyar Életrajzi Lexikon’ teszi – Paracelsus-kutatónak feltüntetni.

A  pulmonológus  Puder  Sándort  szűkebb  szakmája  számon  tartja.  Ha  szépirodalmi

állapota  emlékezetünkben nem kielégítő,  érdemes  újraolvasni  könyveit.  Csak ne lennének

olyan reménytelenül ritkák és szerfelett beszerezhetetlenek.

Puder Sándor további munkáiból: 

Puder Sándor: Élet és Halál játéka a betűvel. Az orvostudomány betörése a szépirodalomba. =
Literatura, 1934. No. 2 pp. 29–31.

Puder Sándor: Szépirodalom és orvostudomány. = Közegészségügyi Értesítő, 1934. No. 2. pp.
19–20.

Puder  Sándor:  Emberöltőnk orvosi  kutatásai.  = Egészség,  1940. pp.  91–100.;  Prax.  Med.,
1940. pp. 249–256, 300–307.; Gyógyszerészi Hetilap, 1941. pp. 213–215, 224–226, 237–238,
246, 254.

Puder Sándor: Lángeszű tüdőbetegek. = Buvár, 1941. pp. 528–530.

Puder Sándor: Zseniális tüdőbetegek. = Orvosok Lapja, 1947. pp. 878–880. 

Puder  Sándor:  Megemlékezés  a  fasizmus  áldozatául  esett  magyar  tüdőorvosokról.  =
Pneumologia Danubiana, 1948. pp. 191–199. 

Puder Sándor: A baseli egyetem centenáris Semmelweis ünnepsége. = Orvosok Lapja, 1948.
pp. 178–179. 

Puder  Sándor:  Visszapillantás  a  Szegénysorsú  Tüdőbetegek  Szanatórim Egyesületének  50
éves munkájára. = Orvosok Lapja, 1948. pp. 1163–1165. 


