
V. fejezet

A Nyugat folyóirat orvosi vonatkozásai



Egy patinás irodalmi lap orvosi vonatkozásai643

Egyik legjelentősebb irodalmi lapunkat, a ’Nyugat’-ot 1908-ban alapították, 1941-től – Babits

Mihály halála  után – ’Magyar  Csillag’-ként jelent meg, 1944 tavaszán megszűnt.  Nem az

érdeklődés hiányában, hanem a háború vége felé közeledő megszállás kényszerítő hatására

kellett  kiadását  berekeszteni.  Kötetei  azóta  mércék,  szellemiségét  élőnek  tekinthetjük.

Hasábjain kezdettől  jelen van a medicina és nem feltétlenül  az orvos végzettségű szerzők

révén.644

A  folyóirat  Ady  Endre  égisze  alatt  indult,  első  novellája  „kórtörténeti”.  A  címe:

’Mihályi  Rozália  csókja’.645 A  költőzseninek  akkor  már  köztudott  volt  a  szerzett  luesze,

Nagyváradon szerezte egy Rienzi (Novák) Mária nevű szerencsétlen kis színésznőtől. Ennek

szimbolikus  történetét  írta  meg,  aki  ugyan  „eléggé  belerondított  életébe”,  de  a  „kicsiny

színházi némbert” a sírjában már ne érje szemrehányás.

A ’Nyugat’ első orvosszerzője Csáth Géza, de itt nem a korát megelőző zseniális színi

kritikáira  (Puccini,  Bartók)  gondolunk.  A  szó  szerinti  ’Anyagyilkosság’  olyan  lélektani

remeklés,646 amelyben  két  kamasz  agresszív  ösztöne  és  irracionális  cselekedete  még  a

mélylélektannal is nehezen magyarázható. Ha valaki ma az ifjúkori bűnözést korjelenségnek

tekinti, olvassa el Csáth Gézának száz évvel ezelőtt írt novelláját. Látni fogja, hogy „nincs új

a nap alatt”.  Pedig az igazi Csáth csak a következő évfolyamban jelentkezik.  Az  ’Opium’

alcíme:  ’Egy  idegorvos  leveles  ládájából’.647 A  Moravcsik-klinika  tanársegédje  még  nem

morfinista, de a máknedvet már megkóstolta. Azért von le olyan következtetést, hogy határa

„egy nap alatt ötezer esztendőt élek. Egy esztendő alatt ez körülbelül két millió évet jelent.

Föltéve, hogy az opium-szívást mint kifejlett erős férfi kezded és nagy gondot fordítasz testi

épséged fönntartására – amelyet  legjobb ügyes orvosra bízni – tíz esztendeig elélhetsz.  És

akkor húsz millió éves korodban nyugodtan hajthatod fejedet az örök megsemmisülés jeges

párnájára.” Párizsban már félig legálisan léteztek ópium-barlangok. Pesten Csáth magányosan

643 Forrás:  Szállási  Árpád:  Egy  patinás  irodalmi  lap  orvosi  vonatkozásai.  In:  Szállási  Árpád:  Magyar  írók
orvosairól és a magyar orvosírókról. Sajtó alá rend.: Gazda István. Bp., 2010. MATI. pp. 241–250. (Magyar
Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 61.)
644 Nyugat  repertórium.  Függelék:  Magyar  Géniusz  (1902–1903),  Figyelő  (1905),  Szerda  (1906) és  Magyar
Csillag (1941–1944) repertóriuma. Összeáll.: Galambos Ferenc, Pók Lajos. Bp., 1959. Akadémiai. 571 p., 1 t.
(Irodalomtörténeti Bibliográfiák 1.)
645 Ady Endre: Mihályi Rozália csókja. (Egy vén hírlapíró meséiből). = Nyugat 1 (1908) Vol. I. No. 6. pp. 307–
312.
646 Csáth Géza: Anyagyilkosság. = Nyugat 1 (1908) Vol. I. No. 9. pp. 489–496. 
647 Csáth Géza: Opium. (Egy idegorvos leveles ládájából.) = Nyugat 2 (1909) Vol. I. No. 4. pp. 221–223.



élvezte és irodalmat varázsolt belőle. Aiglon nyolc grafikája szintén  ’Ópium-álmok’ címen

került  kiállításra  és  ki  más  tudósított  volna  róla?648 Meghökkentő  ábrázolás,  nem iskolás

leányoknak való. Hozzátartozott a századelő ellentmondásos életérzéséhez.

A következő évfolyam hírt adott egy óriási felfedezésről. Ekkor jelent meg Alföldi Béla

doktornak  ’Az Ehrlich-féle  gyógymód’ című könyve,649 s  ahogy Szomory Dezső beszámol

róla, az előkelő estélyeken is erről társalogtak.650 Ady egyik írásában olvasható, hogy a „zseni

titka  az idejében megszerzett  luesz,  amely keserű és  szó szerint  nem vehető  önigazolás”.

Szomory azonban nem hagyja ki a „ziccert”, ha Ehrlich csodaszere valóban meggyógyítja a

lueszt, nem lesznek többé zsenik. A két szerző ellentétes állításánál szakszerűbb az Ambrus

Zoltáné.651 Ő valóban a bűvös 606-os arzen-preparátumról  értekezik,  amely ha beválik,  az

Ehrlich–Hata párosnak Jenner, Pasteur és Robert Koch mellett a helye. A történeti része is

hibátlan. A columbusi megjelenéstől a venerikus betegségek elkülönítéséig. A laikus szerző

vitába  száll  az  orvosokkal,  ha  asexuálisan  is  megszerezhető,  mi  jogon  nevezhető

„bujakórnak”. Ambrus Zoltán és Ady Endre lueszt, Szomory magyarosan vérbajt ír, a szifilisz

változat nem fordul elő, sem görögösen, sem fonetikusan. Ady ekkor ajánlotta egyik versét

kedves kolozsvári kezelőorvosának és barátjának, Lukács Hugónak.

*

Az 1911-es évfolyam „orvosi vonatkozása” Ambrus Zoltánnak Schnitzler könyvéről (’Az élet

szava’) mondott szentenciája:652 

„Hát ilyen szadista csak az orvosi ismereteket népszerűsítő rossz könyvekben van;

a  valóságban  még  a  kegyetlenség  monomániákusai  is,  még  a  Nérók  is,  az

önigazolásnak  egész  tömegét,  a  magukat  saját  szemökben  abszolváló

mentségeknek egész sokaságát hordozzák magukban.” 

A  bécsi  doktor  írásairól  a  magyar  ismertetőnek  nem  valami  hízelgő  a  véleménye,  de

Schnitzler népszerűségét ez nem befolyásolta.

648 Csáth Géza: Jegyzetek egy új rajzgyűjteményről és a művészetekről. „Ópium-álmok”. Aiglon nyolc grafikája.
A „Világosság” nyomása [Sassy Attila (=Aiglon) rajzairól.] = Nyugat 3 (1910) Vol. I. No. 2. pp. 108–115.
649 Alföldi Béla: Az Ehrlich-féle gyógymód a bujakór uj gyógykezelése. Népszerű ismertetés. Bp., 1910. Schenk
Ferenc. 78 p., 1 t.
650 Szomory Dezső: A vérbaj. = Nyugat 3 (1910) Vol. II. No. 13. pp. 941–942.
651 Ambrus Zoltán: Ehrlich Pál. = Nyugat 3 (1910) Vol. II. No. 13. pp. 872–876.
652 Ambrus Zoltán: Schnitzler Arthur. [Arthur Schnitzler újabb műveiről; Az élet szava.] = Nyugat 4 (1911) Vol.
II. No. 23. pp. 910–920.



Bécs felől nézve nagyobb a hitele a freudizmusnak, amelyet  nálunk Ferenczi Sándor

képvisel először. A  ’Schopenhauernak Goethéhez írt egy levele, pszichoanalitice nézve’ az

1912-es évfolyamban jelent meg.653 Párhuzamosan, mert a bécsi ’Imago’ is lehozta. A híres

Oidipusz-mítosz értelmezése, illetékességünk határain kívül. 

Jóval  gyakorlatibb  jelentőségű  ’A  pszichoanalízisről  s  annak  jogi  és  társadalmi

jelentőségéről’  történő eszmefuttatás,654 amely Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesületben,

1913.  október  29-én  hangzott  el.  Freud  nagy  felismerése  a  tudatalatti  lelki  élet

törvényszerűségeinek és erőszerkezeteinek összefüggése, mert Charcot fellépéséig az ideg- és

elmeorvosokat  csak a morfológiailag  kimutatható elváltozások érdekelték.  „Minden órával

vagy mérleggel nem mérhető lelki jelenség kutatását átengedjék a szépirodalmi íróknak” –

állapítja  meg  a  szerző.  Freud  ismerte  fel  a  védekező  indulatelfojtást,  a  tudatalattiba

süllyesztett  indulatokat.  Rájött,  hogy  hypnosis  nélkül  is  lehet  hatolni  a  lélek  mélyebb

rétegeibe a szabad eszmetársítás  segítségével.  A két alapösztön:  az önzés és a nemiség,  a

környezettel való összeütközésből fakadnak a neurózisok. Ahhoz, hogy társdalom jöhessen

létre,  az  egyes  egyének  egoizmusának  és  libidójának  alkalmazkodniuk  kell  egymáshoz,

vagyis az egyénnek le kell mondani arról, hogy minden ösztöne szabadon érvényesülhessen.

Vagyis „kell, hogy legyen az anarchizmus és a kommunizmus között, amelyek közül az első

korlátlan  individuális  kiélést,  a  másik  a  társadalmi  aszkézist  hirdeti,  egy  józan

individuálszocialisztikus  irány,  mely a  társadalom érdeke mellett  az  egyén  boldogságát  is

részesíti  gondjaiban…”.  A  fentiek  magyarázzák,  a  diktatúrák  miért  nem  szeretik  a

freudizmust.

A  háború  kitörésének  évében  még  nem  tükröződik  a  borzalom.  Hollós  István  dr.

ismerteti  Ferenczinek  a  ’Lélekelemzés.  Értekezések  a  pszichoanalízis  köréből.  –  Ideges

tünetek  keletkezése  és  egyéb értekezések  a pszichoanalízis  köréből’ című  füzeteit.655 Ezek

gyakoroltak nem csekély hatást Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső és kevésbé jelentős írók

munkáira. Háborús pszichózis helyett ekkor még inkább háborús eufóriáról lehetett volna írni.

Az  évfolyam  második  felében  már  ilyen  írások  olvashatók,  mint  ’A  háború  és  a

közgazdaság’ (Fenyő Miksa),  ’Az orosz háború’ (Ignotus),  ’A szavak háborúja’ (Schöpflin

Aladár),  ’A  hadnagy úr  hősi  halált  halt’ (Moly  Tamás),  ’A  háború egy  vidéki  városból’

653 Ferenczi Sándor: Schopenhauernak Goethéhez írt egy levele, pszihoanalitice nézve. [Arthur Schopenhauer,
Johann Wolfgang Goethe]. = Nyugat 5 (1912) Vol. II. No. 13. pp. 43–49.
654 Ferenczi Sándor: A pszichoanalízisről s annak jogi és társadalmi jelentőségéről. = Nyugat 6 (1913) Vol. II.
No. 22. pp. 704–711.
655 Hollós  István:  Ferenczi  Sándor  könyvei.  Lélekelemzés.  Értekezések  a  pszichoanalízis  köréből.  –  Ideges
tünetek keletkezése és egyéb  értekezések  a pszichoanalízis köréből.  Budapest,  1914.  Dick Manó kiadása.  =
Nyugat 7 (1914) Vol. I. No. 8. pp. 570–572.



(Móricz  Miklós),  ’Inter  arma’  (Móricz  Zsigmond),  ’Új  csataképek’ (Felvinczi  Takács

Zoltán), ’Baka nóták’, ’Kijegyzések egy katonai zsebkönyvből’. Az írásokban szintén „totális a

mozgósítás”.

Az  1915.  évi  kötet  is  bővelkedik  Ambrus  Zoltán  és  Ignotus  háborús  jegyzeteivel.

Vöröskeresztes kereső leveleket  közölnek,  van külön „Tábori  posta” rovat.  Hoznak orvosi

beszámolót Dr. B. E. tollából.

Meglepő, hogy a következő évfolyamot még nem karcsúsítja a papírhiány. Rávetül az

orosz  belpolitika  árnyéka.  A  beszámolók  nem  haditudósítások,  hanem  helyzetjelentések.

Közölnek francia naplókból is, de nem ad hírt Ferenc József király haláláról. Március végére

Przemyśl  elesett,  Olaszország  is  hadba  lépett  a  központi  hatalmak  ellen.  Ezekről  az

eseményekről  már  nem  lehet  hallgatni,  ám  az  orvosok  bizonyára  inkább  a  napilapokat

részesítették  előnyben,  ha  volt  kedvük  egyáltalán  írni.  A  ’Nyugat’-ból  az  ország  akkori

helyzete nem ismerhető meg.

A ’Nyugat’ 1917-ben Freud professzortól közleményt kapott, címe: ’A pszichoanalízis

egy nehézségéről’.656 Felvilágosító és népszerűsítő szándékkal készült, az nem derül ki, hogy

kinek  a  felkérésére.  Ismét  kifejti,  a  nemi  ösztönöknek  mekkora  a  szerepe  a  neurózisok

kifejlődésében. Az egyoldalúság vádjával tisztában van, de ez olyan, „mint a vegyészé,  ki

minden szervezetet a vegyi vonzás erejére vezet vissza. Ezzel még nem tagadja, hogy van

nehézkedési erő is. Csak éppen értékelését a fizikusra hagyja”. Aztán pontokba szedi, hogy az

emberiség nárcizmusát három sérelem érte.

1. Amikor a XVI. század közepén kiderült, hogy nem a bolygónk a világ közepe.

2. Majd a XIX. században Darwin bizonyította  be, hogy az ember eredete  közös az

állatvilágéval.

3.  A  pszichoanalízis  kimutatta,  hogy  „az  én  nem  úr  a  saját  házában”  és  a  lelki

folyamatok magukban tudattalanok.

A kifejtés persze sokkal árnyaltabb és meggyőzőbb, de ezen a három pilléren nyugszik.

Előfutára Schopenhauer volt, annak filozofikus jellegét bizonyítandó.

*

A  világháború  végének  és  a  forradalmi  időknek  szellemi  zűrzavara  a  ’Nyugat’-ban  is

tükröződik,  ha nem is zsurnaliszta szinten.  Bennünket az orvosi vonatkozások érdekelnek.

Félelmetesek  a  szellemi  veszteségek  1919-ben.  Egymás  után  mennek  el:  Ady  Endre,

656 Prof. Dr. Sigmund Freud: A pszichoanalízis egy nehézségéről. = Nyugat 10 (1917) Vol. I. No. 1. pp. 47–52.



Csontváry Kosztka Tivadar, Mednyánszky László, Eötvös Loránd. Az orvosok közül Bókay

Árpád, Berend Miklós – és Csáth Géza. 

Csáth Gézát ketten búcsúztatják: az írót Karinthy Frigyes, a rokont Kosztolányi Dezső,

aki betegségéről és haláláról írt kórtörténeti beszámolót.657 Ez a kivételesen sokoldalú alkotó

lángelme  a  krisztusi  kort  sem  érte  meg.  Keresztje  a  morfinizmus  volt,  jelképe  az

önpusztításnak.  A  ’Nyugat’  elvesztette  a  legtehetségesebb,  medicinát  végzett  szerzőjét.

Kosztolányi Dezsőnek az öccse is orvos volt, az unokaöccse is: éppen Csáth Géza. Nem tudni,

milyen  emlékek  késztették,  hogy  az  1920-as  évfolyamban  megírja  ’A  rossz  orvos’ című

hosszabb elbeszélését,658 amely később önálló kötetben is megjelent.659 ’A szegény kisgyermek

panaszai’ jóságos  doktor  bácsijának ellenpólusa  ő,  kinek a  lelkén  egy három éves  kisfiú

halála szárad. Szomorú vigasz, hogy a külön élő szülőket éppen a gyermekük elvesztése hozta

újra össze, de az élet  ilyen.  Kosztolányi  Dezsőnek a sok orvos-ábrázolása közül Gasparek

doktor az egyetlen ellenszenves alakja.

Posch  Jenő  (1859–1923)  filozófiai  írónak  itt  jelent  meg  ’Az  öngyilkosság  lélek-  és

erkölcstani  szempontból’ című  akadémiai  értekezése,660 amelynek  pszichológiai  és

pszichiátriai vonatkozásai vitathatatlanok. Felmerül benne az euthanázia problémája is, olyan

orvosi tekintélyre hivatkozva, mint a bécsi Nothnagel professzor. A Trianont követő általános

depresszió egyik veszélyes következményének számított. 

Kijózanítónak tekinthetők Ferenczi Sándor sorai:661

„A történelmi  materializmusra  támaszkodó  politikai  irányok  sok kiváló  vezér-

gondolkodója kezdi belátni, hogy talán nem egy balsikernek elejét vette volna, ha

az  elméleti  alap,  melyre  e  szociális  törekvések  épültek,  nem  lett  volna  oly

egyoldalúan anyagelvű, hanem számításaiban tényezőként szerepeltette volna az

embereknek, kiknek sorsán lendíteni akart: a lelki világát is. Szóval rájöttek, hogy

hiba volt a lélektani szempontok mellőzése, a gazdaságiak túlbecsülése.” 

657 Kosztolányi Dezső: Csáth Géza betegségéről és haláláról. = Nyugat 12 (1919) Vol. II. No. 16–17. pp. 1105–
1109.
658 Kosztolányi Dezső: A rossz orvos. = Nyugat 13 (1920) Vol. II. No. 17–18. pp. 825–850.
659 Kosztolányi Dezső: A rossz orvos. Bp., 1921. Pallas Irodalmi és Nyomdai R.-T. 109 p.
660 Posch Jenő: Az öngyilkosság lélek- és erkölcstani szempontból. Akadémiai székfoglaló. = Nyugat 14 (1921)
Vol. I. No. 3. pp. 167–181., No. 4. pp. 288–294., No. 5. pp. 383–396.
661 Ferenczi Sándor: Pszichoanalízis és társadalompolitika. = Nyugat 15 (1922) Vol. I. No. 8. pp. 554–555.



A  pszichoanalitikus  összegzését  a  történelem  igazolta.  Ugyancsak  az  1922.  évi  kötetben

ismerteti  Lambrecht  Kálmán  egy  magyar  tudós  sorstragédiáját.662 A  briliáns  technikájú

idegszövettanász  Apáthy Istvánét,  akit  az  erdélyi  hatalomváltás  a  transzilvánizmusa  miatt

meggyalázott.  Kora egyik legnagyobb humanistája volt,  igaz „ember az embertelenségben,

űzött az űzött magyarságban”.

*

A következő évfolyamok legszorgalmasabb orvos-szerzője Földi Mihály,  de orvostörténeti

szempontból  a  ’Dosztojevszkij  lélektana’ érdemel  említést.663 A  legnagyobb  „léleklátó”

minden műve pszichológiai rejtély, az analitikusok mindenkori kincsesbányája. 

Megjelent Freud önéletrajza,  Ignotus fordításában.664 Az analitika laikusa ebből tudja

meg,  hogy  1910-ben  Ferenczi  Sándor  indítványára  alapították  meg  a  Magyar

Psychoanalytikus Egyesületet, egyik elsőt a világon, amelyen Freud és Ernest Jones is részt

vett. Ezen a találkozón ültek először barátságosan egy asztalhoz a németek és az angolok. A

pszichoanalízist Berlin után Budapesten is előadták, nálunk természetesen Ferenczi Sándor. A

hadi neurózisokra összpontosítva, de többen ezt a freudizmus ellen fordították. A magyarítás a

híres  Grote-féle  autobiográfia-sorozatból  való,  amelynek  előző  évi  kötetében  jelent  meg

Korányi Sándor.

Ez  az  évfolyam  egyébként  is  nevezetes.  Októberben  hirdetett  a  ’Nyugat’  novella-

pályázatot, amelyet a Vörösmarty Akadémia Bizottsága nevében Gellért Oszkár, Kosztolányi

Dezső és Osvát Ernő bíráltak el. A 272 novellából egy addig ismeretlen orvosét, a diákos

kinézésű  Németh  Lászlónak  a  ’Horváthné  meghal’ címűt  érdemesítették  az  első  helyre,

amelyet azonnal közöltek is.665 Nem sejtve még, hogy mögötte egy hihetetlen felkészültségű

kritikus  lappang.  A  későbbi  számok  meggyőznek  róla,  nem  csak  a  hazai  irodalomban

otthonosan. Hiszen a „magyar szellemi élet organizátorának” igényével lép, amely nem egy

konfliktus forrása lett. Mindaddig főszereplő, amíg 1932-ben meg nem indítja a ’Tanú’ című

egyszemélyes folyóiratát.

662 Lambrecht Kálmán: Magyar tudós sorstragédiája. Apáthy István emlékének. = Nyugat 15 (1922) Vol. II. No.
21. pp. 1248–1254.
663 Földi Mihály: Dosztojevszkij lélektana. [Bevezető tanulmány A játékos című kötetéhez]. = Nyugat 17 (1924)
Vol. I. No. 8–9. pp. 641–657.
664 Prof. Dr. Freud Zsigmond: Freud önéletrajza. Fordította és utószóval kíséri: Ignotus. + Ignotus: Utószó Freud
önéletrajzának magyar fordításához. = Nyugat 18 (1925) Vol. II. No. 14–15. pp. 101–135.
665 Németh László: Horváthné meghal. (A Nyugat novella-pályázatán első díjjal kitüntetett pályamű). = Nyugat
18 (1925) Vol. III. No. 23–24. pp. 490–500.



Az 1926. évi vaskos két kötet orvos-szerzői: az Erdélyből átkerült Osvát Kálmán két

írása és Medgyessy Ferenc rajza, a ’Gyászoló nő’. 

Majd  1927-ben a  mi  szempontunkból  egyetlen  érdekes  írás  a  francia  sebész  és  író

Duhamel oroszországi utazása. Nem olyan kiábrándítóan leleplező, mint később André Gide

munkája, talán azért is nem jelent meg magyar fordításban. Ahogy a könyvismertető Illyés

írja:666 a szociológus nem sokat tanulhat Duhamel könyvéből, mert „orvos és művészetében

sem  akar  más  lenni,  mint  a  kórházi  termekben  vagy  ami  annak  idején  a  lövészárok

kötözőhelyén volt. Meghallgatja a beteget vagy a sebesültet s ha szenvedéseikről kell szólni;

ők  mondják  el  nekünk  is  fájdalmaikat,  a  maguk  akadozó,  eltévelygő  szavaikkal,  ő

lelkiismeretesen megvizsgálja őket, fejük fölé írja a lázt, a diagnózist és azt, amit lázálmukban

beszélnek.” Tehát benne nem egy bolsevista agitátorra tettek szert. Tanulságos volt ez Illyés

Gyula későbbi szovjet oroszországi útjához.

A következő  periodika  az  angol  orvos  S.  Maugham jelentkezését  jelzi  egy vígjáték

erejéig, amelynek természetesen egy sebésztanár és felesége a főszereplői. A házasság nem

anyagi természetű dilemmája, Földi megértő magyarázatával. Angol vígjáték után szomorú

szovjet-oroszországi fogoly-napló, az orvos Munk Artúr bemutatásában (’Nagy káder’).

Az  1930-as  évfolyamban  Móricz  Zsigmondnak  a  ’Tiszazugi  méregkeverők’ című667

kriminalisztikai beszámolója szolgáltat kor- és kórképet. Időrendben haladva a következő év

két  orvosi  vonatkozású  színdarab  bemutatásáról  árulkodik.  Bibó  Lajos  vígjátéka  ’A

csodadoktor’ bizarr  népi  komédia,  amelyben  a  kuruzsló  apa  és  orvos  professzor  fia

versenyeznek a – betegekért. Nem a tudományért, nem hiúságból, nem a fejlődésért vagy a

világnézet  átalakulásáért,  hanem  egyszerűen  az  üzletért.  Tragikomikus  benne  az  apa-fiú

ellentét, mert e téren „nem jellemző”. A bírálatot író Móricz benne Molière-i humort és friss

népi hangot vél benne felismerni, hiszen az importált cikkek sem különbek. A másik:  ’Az

orvos és a halál’ Heltai Jenőnek nem a sikerült darabjai közé sorolható. Végül itt búcsúztatja

Bálint György Arthur Schnitzlert,  aki felszínesen lélekelemző hazai darabok leghatásosabb

ihletője volt. Szenteleky Kornél doktor két vajdasági írásával mutatkozott be. Sajnos 1933-

ban már búcsúztatták. Csehov gyakori szereplése egyáltalán nem meglepő.

*

666 Illyés Gyula: Duhamel Oroszországban. (Le voyage de Moscou Mercure de France, Paris, 1927.). = Nyugat
20 (1927) Vol. II. No. 22. pp. 713–717.
667 Móricz Zsigmond: Tiszazugi méregkeverők. = Nyugat 23 (1930) Vol. I. No. 3. pp. 189–198.



A harmincas évek elejének elég szerény a termése.  Földi Mihály mellett  megjelent Sebesi

Ernő, külföldről ismét Duhamel a Salavin-sorozattal. A pszichoanalízist ezúttal Gartner Pál

képviseli a ’Van-e szabad akarat?’ című írásával.668 A legnagyobb az elmebetegeknél van, a

legkisebb a neurotikusoknál. Relatíve szabad az egészségeseknél, állítja a szerző. Büntetőjog

csak az utóbbi kettőre vonatkozik. Pap Károly a Babits Mihály–Németh László konfliktust

elemzi  elemi  beleérzéssel.  A nagy  nemzedékekét,  amely  mindig  létezett.  Majd  1934-ben

újabb orvos-író jelentkezik, a felvidéki Marek (később Marék) Antal, egyelőre egy szlovák

antológia  ismertetésével.  Orvosi  tanulmányokat  folytatott  Illés  Endre,  de  az  állítólagos

okleveléről magától a szerzőtől soha nem sikerült másolatot, vagy azonosító jelzést kapni.

Az  1936.  év  decemberi  száma  már  Kosztolányit  gyászolja.  A  ’Harc  a  félelemmel’

szerzője Babitsné Török Sophie.669 Pedig ő akkor már egy másik beteggel  volt  elfoglalva.

Szívszorító ákombákomok: „csak szörnyen félek attól, hogy meghalok”. Másutt: „Szimuláns

vagyok”.  A  hypochondria  „művészének”  a  haláltusája,  néhány  oldalon.  Dosztojevszkij  is

írhatta volna.

Az 1937-es évfolyamban megjelent Karinthy Frigyes ’Utazás a koponyám körül’ című,

megrázóan nagyszerű könyvének recenziója Kardos László tollából.670 „Az emberi szenvedés

eposza ez” – olvashatjuk róla. Olivecrona műtétje „visszahozta a halál torkából”, sajnos, nem

hosszú időre. Ám abból is remekmű született. Döbbenetes és csodálatos a decemberi szám.

Illyés  Gyula  a  költőtársát,  a  század  egyik  legnagyobb  lírikusát,  a  szárszói  vonat  alatt

kiszenvedő József Attilát búcsúztatja,671 majd a következő oldalon Nagy Lajos az egyetlen,

hazai földön elért Nobel-díj birtokosát, Szent-Györgyi Albertet köszönti.672 Nem szakember

teszi,  mégis nagyon hitelesen.  A szörnyű század egyik  legnagyobb szellemi vesztesége és

nyeresége, szinte egyszerre. Egyik a másikat nem tudja kompenzálni, talán ez adja a tragikus

fenségét. Nem félünk a nagy szavaktól, nehéz ezt hét évtized távlatából máskép érzékeltetni.

Úgy  néz  ki,  Nagy  Lajos  a  ’Nyugat’  orvos-szakértője,  mert  hipochonderként  mindent

elolvasott. Ő ismerteti Victor Heiser amerikai szerzőnek az ’Egy orvos bejárja a világot’ című

nagy sikerű könyvét.673 A Rockefeller-alapítvány segítségével tehette, felkereste a kolera, a

tífusz,  a  lepra,  a  malária  és  a  pestis  gócpontjait.  Kongresszusokra  járt,  hazánkban  is

668 Gartner Pál: Van-e szabad akarat? Nyugat-konferencia. = Nyugat 26 (1933) Vol. I. No. 1. pp. 24–27.
669 Török Sophie: Harc a félelemmel. [Kosztolányi Dezső halálára]. = Nyugat 29 (1936) Vol. II.  No. 12. pp.
432–437.
670 Kardos László: Utazás a koponyám körül. [Karinthy Frigyes könyvéről]. = Nyugat 30 (1937) Vol. I. No. 6.
pp. 428–430.
671 Illyés Gyula: József Attila. [Halálára. In Memoriam focím alatt]. = Nyugat 20 (1937) Vol. II. No. 12. pp. 470–
471.
672 Nagy Lajos: Szent-Györgyi Albert. [Nobel-díjáról]. = Nyugat 20 (1937) Vol. II. No. 12. pp. 474–475.
673 Victor Heiser: Egy orvos bejárja a világot. Ford.: Tábori Kornél. Bp., [1937]. Singer–Wolfner. 384 p. 



megfordult. E sorok írója a ’70-es években olvasta a harmincas években megjelent könyvét.

Nem kis meglepetéssel egy évtized múltán értesült a haláláról: élt 99 évet. 

Ekkor került bemutatásra Németh Lászlónak a máig legtöbbet játszott, orvosi témájú,

’Villámfénynél’  című darabját. A környezetével meghasonuló körorvost akkor Timár József

alakította,  a  Svájcból  hazatérő  kislányt  Szeleczky  Zita.  Az  író  alteregója  önmagával

viaskodik,  állapítja  meg  Schöpflin  Aladár.  Karinthy  haláláról  alig  olvashatunk,  mintha  a

„tumorista” ez sem venné komolyan. Valóban a romlandó test nem érinti a szellemét. Azóta

sem. 

Nagy Lajos szinte szakosodott az orvosi könyvek ismertetésére, ilyen például Ralf H.

Major  ’A  végzet  katonái’ című674 járványtörténeti  munkája,  a  periklészi  aranykort  lezáró

pestistől  Szent Rókus legendás  történetén  át  a kiütéses  tífuszig.  A szerző Charles Nicolle

Nobel-díját nem érte meg, elhunyt 1915-ben.

Az 1940. évi tomusból meglepően hiányzik a háborús hangulat és a medicina. Az első

világháború előestéjén más volt a helyzet.

Az 1941. évi már csonka kötet, a 8. számon olvasható utoljára a haldokló Babits Mihály

neve.  Egyetlen  tragikus  eseményről,  Teleki  Pál  öngyilkosságáról  tudósít.675 Kár,  hogy az

’Orvosi Hetilap’ nem tette meg, boncjegyzőkönyvet mellékelve, ahogy annak idején a Teleki

Lászlóét. Elejét vehette volna olyan kétes állításnak, hogy meggyilkolták.676 Családi orvosa a

sebész Bakay Lajos professzor volt. Annak idején a pulmonológus Kováts Ferenc érdeklődött

a körülményekről, de Bakay megnyugtatta: „az első világháború főtörzsorvosaként és azóta is

láttam elég önkezűséget  ahhoz,  hogy biztosan meg tudjam ítélni.  A család sem kívánja a

boncolást.” Mindezeket Kováts Ferenc senior mondta el, halála előtt. Véleményére a hivatalos

történetírás akkor nem volt kíváncsi, maradt az „oral history”, sajnos magnó nélkül.

Mindent egybevetve a ’Nyugat’ a magyar irodalomtörténet legrangosabb folyóirata. Egy

évszázad óta az etalon, amely orvostörténeti szempontból is figyelmet érdemel.

674 Ralph H. Major: A végzet katonái. Ford.: Nagypál István. Bp., [1938]. Hungaria. 350, [2] p. 
675 Joó Tibor: Teleki Pál gróf halálára. = Nyugat 34 (1941) No. 5. pp. 199–200.
676 Teleki Pál halála. Legújabb adatok gróf dr. széki Teleki Pál haláláról. Összegyűjt.: Zakar András. Bécs, 1983.
Eola. 276 p. 



Orvosok és a Nyugat első évfolyamai677

Eredeti  indíték  szerint  rövidebb  cím  (Orvosok  és  a  Nyugat)  és  talán  hosszabb  cikk

szándékoltatott  volna,  de  ezt  a  csodálatos  folyóiratot  lapozgatva  rövidesen  kiderült  a

vállalkozás lehetetlensége. E bevezető mentegetőzés nem titkolt folytatási kötelezettséget is

jelez. Hogy mit jelentett az orvosok életében a Nyugat, arra bizonyára sok idős kolléga még

fiatalos izgalommal emlékezik,  s hogy mit nyújtottak az orvosok ennek a havonta kétszer

megjelenő  pompás  periodikának,  arról  a  megsárgult  lapok  vallanak,  ugyanis  betűhív

másolatban  még  csak  az  első  évfolyam  jelent  meg.  Nem  vagyunk  illetékesek

irodalomtörténeti  jelentőségét  méltatni,  de  (legalábbis  tudtunkkal)  orvostörténeti

érdekességeit eddig nemigen vették észre, pedig azokban sem szűkölködik. 

Mint  ismeretes,  nem  kevés  progresszív  kontra  konzervatív  vita  következményeként

jelent meg a  Nyugat  első számra 1908. január elején. A főszerkesztő, senior Ignotus, alias

Veigelsberg  Hugó,  akinek  „mellesleg”  az  apja  ugyancsak  orvos  volt,  szerkesztők:  Fenyő

Miksa és Osvát Ernő. Nem volt könnyű dolguk, kezdetben az írók és olvasók száma közt alig

volt mennyiségi diskrepantia, s a Dévénynél betörő „új időknek új dalaival” nemigen lehetett

cirógatni az (alig) olvasó középosztály országos önámítását. Csak egy vékony, főleg fővárosi

polgári  réteg  sejtette,  miről  van  szó,  közöttük  nem kevesen  voltak  haladó  gondolkodású

orvosok. Legszínvonalasabb irodalmi folyóiratunk első orvosszakértője a tragikus sorsú Csáth

Géza, Kosztolányi unokatestvére. Igaz, 1908-ban még csk cselédkönyves, de zenekritikával

tanári  szinten  adta  le  névjegyét.  Első  cikke  az  ’Éjszakai  esztetizálás’,  közvetlen  az  első

számban. Wagner muzsikáin meditálva megállapítja,  hogy egy klasszikus korszak lezárult,

Bach–Mozart–Beethoven  a  zene  „összes  belső  lehetőségeit  már  megtalálták”,  mégis

megállapítása:  „A muzsikában egy reneszánsz  fog következni…” Ezt  a  megújhodást  nem

Mihalovics  Ödönnek,  a  Zeneakadémia  akkori  igazgatójának,  az  ’Eliana’  című  operája

képviseli. Ez a zeneszerző Csáth szerint „nagy úrral evett egy tálból cseresznyét. Ez a nagy úr

Wagner  volt.”  Következtetésképpen  utánérzés,  amelyből  hiányzik  –  Csáth  szavaival  –  a

modern művészi látás. Ugyanebben a rovatban dicséri Weiner Leo népdalos ritmikáját,  aki

formában folytatása Mozartnak, hangzásban Debussynek, mégis magyar és „minden ízében

primaer muzsika”. Csokonai költészetével rokon, belőle minden hamis pátosz hiányzik. Hét

évtized távlatából  csak ámulni  tudunk, micsoda füle volt  ennek az orvosjelöltnek!  Weiner

677 Forrás: Szállási Árpád: Orvosok és a Nyugat első évfolyama. = Orvosi Hetilap 120 (1979) No. 38. pp. 2311–
2313. 



után  Bartók  felfedezése  következik.  Szembeszáll  a  nagy  tekintélyű  Hanslick

megállapításaival,  aki  szerint  az  új  „egyéni  nyelvű  komponistának  a  muzsikája  lehet

művészet,  de nem a muzsika”.  Lehet – mondja laikusan Csáth, nem a szavakon, hanem a

lényegen  lovagolva  –,  de  „ez  a  művészet  minden  porcikájával  érdekel  bennünket”.  Az a

lüktető művészet, amely „első híressé vált munkájában, a Kossuth-szimfóniában kigúnyolta és

macskamuzsikává travesztálta a Gotterhaltét; nem a finom és előkelő Haydn-melódiát, hanem

a Habsburgok családi himnuszát. Aki ilyen mer csinálni, az több mint abszolút muzsikus.”

Micsoda  elképesztően  váteszi  megállapítást  tesz  azzal,  hogy  Bartók  fantázia-birodalma

hasonlít az Ady Endrééhez. Azt hiszem, ennek a századunk magyar szellemét meghatározó

két óriásnak a jelentőségét Csáth Géza rokonította először. Ad gloriam medici. Most meg kell

szakítanunk  a  zenekritikát.  Ugyanebben  a  számban  jelentkezik  a  jeles  kritikus  az

’Anyagyilkosság’ című novellájával. Ennek a dosztojevszkiji mélységű írásnak a jelentőségét

Illés  Endrétől  Karinthy  Ferencig  elég  sokan  méltatták.  Pillanatnyi  kiúttalanságból  fakadó

kényszertragédia  ez,  mert  a  Witman  fiúk  nem  akarták  megölni  szülőanyjukat.  De  hát  a

kamaszok ékszerrel akartak kedveskedni egy lánynak, s az ékszereket az anya jó ösztönnel

elrejtette.  Sajnos,  a  saját  hálószobájának a  vitrinjébe.  Az ablakot  viszont  be  kellett  törni,

hajnalban, késsel, amikor feltehetőleg a legmélyebben alszik. A zörejre viszont fölébredt, s a

kés  szinte  reflex  mozdulattal  a  mellkasába  hatolt.  Irracionális  tett,  akár  Raszkolnyikové.

Csáthban  a  készülődő  pszichiáter  találkozott  a  lappangó  íróval,  s  egzisztencialistákat

megelőző  egzisztencialista  remekmű  született.  Nem bűnözésre  ösztökélő  krimi  és  nem is

erkölcsi  ítélkezés,  hanem hátborzongató  írói  csoda.  Az értők  érzik  értékét,  a  börtönlakók

amúgy sem olvassák. Még Dosztojevszkijt sem. A 17. számban újabb novellával mutatkozott

be,  címe:  ’Délutáni álom’.  Életrajzi  tény,  hogy Csáth morfinista  volt.  Vajon ez a novella,

amely  kicsit  emlékeztet  Gulácsy  Lajosnak  az  ’Ópiumszívó  álma’  című  csodálatos

festményére, nem a narkomániás állapotból való kijózanodás kikristályosodása-e? Álmában

természetesen a mesés Bagdadban jár, találkozik Sindbad varázslóval, aki könnyből jósol. A

néma gróf kisasszony viszont sírni csak halott  gyermeke fölött  –képes. A szépséges nővel

előbb  Perzsiában,  majd  Pesten  találkozik  –  álmában.  S  a  csoda  megtörténik.  Halott

gyermekük könnyet csillogtat az anya szemén, Pesten, egy hópelyhes sírdomb fölött, amely

egy átok érvénytelenné válását is jelentette. Íme Sindbad megjelenése a magyar irodalomban

– Krúdy előtt. 

Folytassuk tovább zenekritikával. A muzsikát nem a kizárólagosan klasszikusok vagy

holnapi klasszikusok magaslatáról ítélte meg. Elbúcsúztatta Szentirmay Elemért és a spanyol

Sarasate  személyét,  a  „vén  cigányokat”,  mert  hiszen  „a  zeneművészet  meztelenül



kézzelfoghatóan él  az ő kis formáikban” is, úgyis  megadják az árát  sikereiknek,  elfelejtik

őket, Szomory Dezső szavaival szólva:

„Régi nóta, híres nóta elfeledve

Régi cigány, híres cigány eltemetve”.

Mennyire igaza van mindkettejüknek. Vajon hányan tudják, hogy a „Csak egy kislány van a

világon”  című  dalt  Szentirmay  írta?  A  22.  számban  Csáth  előrukkolt  a  nagy  Puccini-

tanulmányával.  Idézi  Tolsztojt,  aki  szerint  az  operáknál  általában  „vagy  a  szöveg  esik

áldozatul a muzsikának és akor nem kell szöveg, vagy fordítva, és akkor nem kell muzsika”.

Csakhogy ez a megállapítás Puccini művészetére nem érvényes, mert ő zeneileg hallatlanul

finoman igazodik a dráma menetéhez. Szerinte sikerének titka pszichológiai kérdés, rátalált a

zenedármaírás legfőbb rejtélyére, „hogy mennyit lehet adagolni a muzsikából, drámából és a

színpadból, hogy zavartalan kielégülési érzések jöjjenek létre a hallgatóban”. Szinte az egész

tanulmányt  idézni lehetne,  oly okosan fogalmazott.  Olvasta-e vajon a ’Pillangókisasszony’

szerzője  fordításban  egy  magyar  cselédkönyves  medikus  írását,  aki  nem zenekritikusnak,

hanem  idegorvosnak  készült?  S  vajon  1908-ban  született-e  az  operafejedelemről  értőbb

méltatás? Hogy mennyire érezte a muzsikát, bizonyítja a következő cikke, amit D’Albert-ről

írt. Csáth a zeneszerzőket négy csoportba osztotta: 1. Zsenik; 2. Tehetségesek és ízlésesek; 3.

Tehetségesek, de ízléstelenek; 4. Tehetségtelenek. Szerinte D’Albert a 2. és a 3. keveréke. ’A

hegyek alján’ című operája ügyes Wagner–Verdi keverék (nyílt  reminiszcencia nélkül), de

magyarországi sikerét elsősorban Környei Béla csodálatos tenorjának köszönheti.

Végül az 1908-as évfolyamban Koessler Jánosról ír.  A német zenepedagógusról,  aki

nyelvünket nem tudta megtanulni. Eötvös Károly (pont ő, a faji előítéletek elleni nagy harcos)

az akadémia nevében meg is támadta miatta. Csáth Géza megvédte illendően és meggyőzően.

Mert az ő tanítványai voltak: Dohnányi, Buttykai, Bartók, Kodály, Weiner Leo, a könnyebb

műfaj kiválóságai közül Lányi Ernő, Kálmán Imre, Szirmay Albert, Jacobi Viktor, hogy csak

a legnevesebbeket említsük.  Hogy az oroszok (Gllinka,  Csajkovszkij, Rimszkij-Korszakov,

Rahmanyinov),  a  lengyelek  és  finnek mellett  mi  is  „betörtünk” a  zenénkkel  nyugatra,  az

ennek a nagyszerű zenepedagógusnak köszönhető.

Csáth  még  egy  novellájával  szerepel  az  első  évfolyamban,  címe:  ’Emlékirat

eltévedésemről’. Szép kis memoár jellegű írás, de költői erejében nem hasonlítható az előző

két novellához. Íme, milyen hosszúra sikerült Csáth Géza bemutatása. Két dolog szolgáljon

magyarázatul. Az idén lesz hatvan esztendeje, hogy fiatalon elhunyt, valamint a Breuer János



szerkesztésében megjelent ’Zenei írások a Nyugatban’ (1978) című könyvből Csáth kritikái

kimaradtak, arra hivatkozva, hogy azok külön is kiadásra kerültek. Ez igaz, de oly csekély

példányszámban, hogy csak a vájt-fülűeknek jutott belőle. Nem árt hát megismételnünk, hogy

azokat  egy  végzés  előtt  álló  orvos  írta  a  „kakasülőről”,  s  nem  egy  profi  kritikus  kellő

akusztikájú páholyból, megfellebbezhetetlen tekintélyével. 

Az első évfolyamban találkozunk egy másik orvossal is,, aki végül írásra adta a fejét.

Salgó Ernő (1873–1946), az ’Írók és színdarabok’ szerzője a 4. számban ismerteti Maurice

Barrés ’Le voyage de Sparte’ című útirajzát. Szereplői az antik kultúrát a balkáni jelennel

szembesítik, történelmietlenül, nem rejtve véka alá kiábrándultságukat. Csakhogy Byron és

Lamartine másképp látták, s nekik volt igazuk. Nem lehet nem említeni, hogy Ady Endrének

az  önvallomás-szerű  ’Mihályi  Rozália  csókja’  is  ebben  a  kötetben  jelent  meg.

Melancholiájával a lues apotheosisa. 

Tisztelettel  ír  Száz Zoltán a  modernséggel  egyáltalán  nem „vádolható”  Ágai  Rudolf

útikönyveiről,  ami  azt  is  bizonyítja,  hogy  a  Nyugat pont  a  szakításával  válik

hagyományörzővé. A nagy utazóról, akinek „ereiben, szervezetének szövetében, ott munkál a

keleti fajták nagy vitalitása és régi kultúrája”. 

Nem  hiányzik  a  szoliológia  sem.  P.  Kropotkin  ’A  kölcsönös  segítség,  mint

természettörtény’ hosszú ismertetőt kap a 10. számban. A recenzió szerzője Lánczi Jenő, a

fordító – Madzsar József, szocialista orvosi múltunk egyik büszkesége. A recenzor szerint

Kropotkin a modern tudományos  anarczizmus megalapítója,  ezért  inkább Rousseau s nem

Marx  rokona.  Ez  a  régi  családból  való,  Svájcba  emigrált  orosz  herceg,  akit  az

Internacionáléból mint nihilistát kizártak, végül Angliában telepedett le. Szerinte a kölcsönös

segítség, mint természeti törvény, legalább annyira feltétele az evolúciónak, mint Darwin tana

a létért folytatott küzdelemről. Vajon nem az angol praktikum és a pravoszláv messionizmus

összehangolási  kísérlete  ez?  Kropotkin kicséri  a  régi  faluközösséget.  Zavaros  elméleteivel

önmagát  cáfolja meg legtöbbször,  a hozzáfűzött  kommentár  ma is  helytálló,  különösen az

állam szerepét illetően. Meglepő megállapítás (anno 1908): „A mai Oroszország hasonlít a

forradalom előtti Franciaországhoz”. Noha nem orvos írta, megemlíthető Hatvany Lajosnak a

’Crimen laesae sanitatis’ című írása, felemás felelet Lengyel Menyhért írására. „Az egészség

buta és józan, nincs lírája, csak böfögése, nincs álma, csak horkolása, nincs szerelme, csak

érzékisége és nincs szenvedése.” Hatvany részben igazat ad vitapartnerének Heine, Verlaine,

Leopardi,  Spinosa,  Novalis  avagy  éppen  Arany  János  esetében.  De  ott  az  ellenpéldák;

Lamartine,  vagy  egy rangosabb  névsorral  fölérő  Goethe,  aki  a  ’Diner  zu  Koblenz’  című

versében 



„Lavater és Basedow közt

ülök életvidáman…

Próféta jobbra, próféta balra,

a világfi középen.”

a nagy életművész megtestesítője. Goethe ellen nehéz érvelni. Tudták ezt mindketten, még az

őrjöngő Nitsche is az egészséges weimari óriásba kapaszkodott kétségbeesetten.

A teljesség kedvéért szólnunk kell még egy orvos végzettségű költőről, aki a Nyugatnak

kezdettől  fogva  munkatársa  volt,  Peterdi  Istvánról  (1888–1944).  Van  egy  szép  verse

Budapesthez, ehhez a kőrengeteg zsibongó városhoz.

„De hogyha majd romokba fekszel

S a Multság ezüst lelke leng föléd;

Holt köreidbe zártad a béke örökét

És ellenségeidtől megmenekszel:

Leszállok rád és megcsókolom földed.”

Úgy is lett. Az ostrom napjaiban „csókolta” meg a földet, amely testét befogadta.

Az 1909-es évfolyam már  nem ily gazdag orvostörténeti  érdekességű cikkekben,  de

nem is szegény. A nyitás megint Csáth Géza íratlan privilégiuma, aki Bartók Béla új kottáit,

azaz  24  kisebb  zongoradarab  megjelenését  közölte.  Ez  „még  a  legeslegújabb  zenével

táplálkozók füleit is megdöbbenti.  Alapja mégis ott van mindenkiben. Ezeket az érzéseket

minden finom idegű ember érezte.” Lányi Ernő új dalairól szólva fejcsóválva állapítja meg,

hogy bizony „nem nagyon  előkelő  társaságba  került:  Frater  Loránd,  Dankó  Pista,  Dóczy

József mellé”, még Kosztolányi-versekre írt melódiái is „kottapiacra készültek”. Izgalmas az

’Opium’ című prózája, amelynek alcíme: ’Egy idegorvos leveles ládájából’. Csáth ekkor már

a Moravcsik-klinika orvosa volt. Itt már félreérthetetlenül a morfinista írja le múló élvezetét.

„A  gyönyör  eltünteti  a  körvonalakat  és  az  értelmetlenségeket.  Kihelyez  bennünket  a  tér

béklyóiból  és  az  idő  zakatoló  másodperc  óráját  megállítja,  langyos  hullámokon  emel

bennünket  a lét  magasságaiba.”  Itt  az elcsúszás kegyetlen dokumentuma,  hasztalan próbál

föltápászkodni. Pedig ’A varázsló kertje’ című novelláskötetét Hegedűs Gyula így jellemzi:

„egy  költő  csudálatosan  tiszta  lírája  csendül  fel  s  a  megpendített  finom  hangok  halkan

továbbrezegnek a mi lelkünkben”.



Bartók Béla  első suitje  szintén  kritikusi  telitalálat.  Ő lelte  meg  „önállóan a  magyar

szimfonikus formanyelvet. Azt tehát, amit Erkel, Mosonyi, Liszt és annyian hiába kerestek.”

Továbbá „látszólagos zűrzavarából, disharmóniáiból nemes és új hang-hatások bontakoznak

ki,  meggyőző  szépséggel”.  Rokonságában  megint  Ady verseire  utal.  Ez  a  felette  igényes

kritikus  nemcsak  mulandó  cigánydalokkal,  de a  szeme láttára,  füle  hallatára  születő  pesti

„folklórral” szemben is megértő, hiszen Heltai,  Szép Ernő, Molnár Ferenc írják az igényes

szövegeket és Szirmay Albert, Kálmán Imre, Zerkovitz Béla a fülbemászó zenét. S ott a Nagy

Endre-kabaré,  Medgyaszay  Vilma  interpretálásával.  Létjogosultságát  tagadni  képtelenség

lenne, hiszen a mázolósegéd nem dudorászik Bartók-zenét. 

Ignotus  cikket  ír  az  Erzsébet-szanatóriumról.  Okolicsányi-Kuthy  Dezső  könyét

ismertetve.  Érdekes, hogy a páratlan műveltségű Ignotus nem juttat  pár ismertető-elismerő

sort  Korányi  Frigyesnek,  pedig  a  magyar  bel-  (és  tüdő)  gyógyászat  akkori  nesztorának

bizonyára  jól  esett  volna.  Megteszi  helyette  Csáth  Géza  (megintcsak  ő),  aki  az  orosz

Vereszajev és a magyar Pikler J. Gyula orvosi emlékeit ismerteti. „Humanisták mindketten –

írja Csáth –, de hogy úgy mondjam, nem értelmi alapon (mint ezt a nagy orvosoknál, példák:

Billroth,  Eiselsberg,  Korányi  látjuk),  hanem  elsősorban  érzelmi  alapon.”  Ami  fiatal

orvosoknak  való,  filantrópiai  nevelésre.  Ebből  az  évfolyamból  megismerjük  még  Pásztor

Árpád ’A harmadik’  című színművét  Salgó Ernő recenziójában. Az apát,  aki törvénytelen

gyermeke kedvéért képes törvényes feleségétől elválni. Megállapítása nem nagy dicsőség első

színházunkra,  mert  a  darab  „sokkal  méltóbb  volt  a  Nemzeti  Sínházhoz,  mint  a  Nemzeti

Színház a darabhoz”.

Nagy esemény volt Ferdinand Loewe karmester fellépése fővárosunkban. Beethoven, R.

Strauss, Delibes, Goldmark és Csajkovszkij műveit vezényelte, s méltó hozzá Csáth kritikája.

Ugyancsak  írt  Beretvás  Hugó  Ady-dalairól.  Szerinte  hiányzik  belőlük  a  tartózkodás

előkelősége és az egyszerűség meggyőző ereje, s ezen még Környei Royal-beli előadása sem

segített.  –Beretvás tehetséges zeneszerző, kitűnő prozodiával komponál,  de az egyszerűség

hiánya alapvető hibája.

Ennyit  az első két kötet  bennünket érintő cikkeiről.  A harmadik (1910) már Ehrlich

nagy felfedezését ismerteti, nagy lelkesedéssel és furcsa asszociációkkal. De hát ne vágjunk

elébe.

Kiaknázhatatlan kincsesbánya ez a folyóirat. 



A Nyugat és a medicina678

A híres folyóiratot 1908-ban alapították, majd 1941-ben, Babits Mihály halála után a neve

„Magyar Csillag” lett, amely 1944 tavaszán végleg megszűnt. Nem az érdeklődés hiányában,

hanem a háború vége felé közeledő megszállás kényszerítő hatására. Kötetei lettek azóta a

mércék, ezért szellemiségét élőnek tekinthetjük. Hasábjain kezdettől jelen van a medicina, és

nem feltétlenül az orvosi végzettségű szerzők révén.679 

A folyóirat Ady Endre égisze alatt indult; Ady első novellája „kórtörténeti”. A címe:

„Mihályi  Rozália  csókja”.  A  költőzseninek  akkor  már  köztudott  volt  a  szerzett  luesze,

Nagyváradon szerezte egy Rienzi (Novák) Mária nevű szerencsétlen kis színésznőtől. Ennek

szimbolikus  történetét  írta  meg,  aki  ugyan  „eléggé  belerondított  életébe”,  de  a  „kicsiny

színházi némbert” a sírjában már ne érje szemrehányás. 

A  Nyugat  első  orvos  szerzője  Csáth  Géza,  de  itt  nem  a  korát  megelőző  zseniális

színikritikáira (Puccini, Bartók) gondolunk. A szó szerinti „Anyagyilkosság” olyan lélektani

remeklés,  amelyben  két  kamasz  agresszív  ösztöne  és  irracionális  cselekedete  még  a

mélylélektannal is nehezen magyarázható. Ha valaki ma az ifjúkori bűnözést korjelenségnek

tekinti, olvassa el Csáth Géza száz évvel ezelőtt írt novelláját. Látni fogja, hogy „nincs új a

nap alatt”.  Pedig  az  igazi  Csáth  csak  a  következő évfolyamban jelentkezik.  Az „Ópium”

alcíme  „egy  idegorvos  leveles  ládájából”.  A  Moravcsik-klinika  tanársegédje  még  nem

morfinista, de a máknedvet már megkóstolta. Azért von le olyan következtetést, hogy hatása:

„egy nap alatt ötezer esztendőt élek. Egy esztendő alatt ez körülbelül kétmillió évet jelent.

Föltéve, hogy az ópiumszívást mint kifejlett erős férfi kezded, és nagy gondot fordítasz testi

épséged fönntartására – amelyet legjobb ügyes orvosra bízni – tíz esztendeig elélhetsz. És

akkor húszmillió éves korodban nyugodtan hajthatod fejedet az örök megsemmisülés jeges

párnájára.” Párizsban már félig legálisan léteztek ópiumbarlangok. Pesten Csáth magánosan

élvezte, és irodalmat varázsolt belőle. Aiglon nyolc grafikája szintén „Ópium-álmok” címen

került kiállításra, és ki  más tudósított volna róla? Meghökkentő ábrázolás, nem a korabeli

leányoknak való. Hozzátartozott a századelő ellentmondásos életérzéséhez. 

A következő évfolyam hírt adott egy óriási felfedezésről. Ekkor jelent meg Alföldi Béla

678 Forrás: Szállási Árpád: A 100 éves Nyugat és a medicina. = Orvosi Hetilap 149 (2008) No. 20. pp. 951–955.
679 Lásd:  Galambos Ferenc  (összeáll.):  Nyugat  repertórium. Bp.,  1959. Akadémiai.  571 p.  (Irodalomtörténeti
bibliográfiák  1.)  –  A  repertórium  online:  http://mek.oszk.hu/00000/00029/;  az  egyes  számok  online:
http://epa.oszk.hu/00000/00022/nyugat.htm (– a szerk. kieg.) 

http://epa.oszk.hu/00000/00022/nyugat.htm
http://mek.oszk.hu/00000/00029/


dr.-nak „Az Ehrlich-féle gyógymód” című könyve,680 s ahogy Szomory Dezső beszámol róla,

az előkelő estélyeken is erről társalogtak. Ady egyik írásában olvasható, hogy a „zseni titka az

idejében  megszerzett  luesz”,  ami  keserű  és  szó  szerint  nem vehető  önigazolás.  Szomory

azonban nem hagyja ki a „ziccert”, ha Ehrlich csodaszere valóban meggyógyítja a lueszt, nem

lesznek  többé  zsenik.  A  két  szerző  ellentétes  állításánál  szakszerűbb  Ambrus  Zoltáné.  Ő

valóban  a  bűvös  606-os  arzénpreparátumról  értekezik,  s  ha  ez  beválik,  az  Ehrlich–Hata

párosnak Jenner,  Pasteur  és  Koch Róbert  mellett  a  helye.  A történeti  része is  hibátlan,  a

kolumbuszi megjelenéstől a venericus betegségek elkülönítéséig. A laikus szerző vitába száll

az orvosokkal: ha aszexuálisan is megszerezhető, mi jogon nevezhető „bujakórnak”? Ambrus

Zoltán és Ady Endre lueszt, Szomory magyarosan vérbajt ír, a szifilisz változat nem fordul

elő,  sem görögösen, sem fonetikusan. Ady ekkor ajánlotta egyik versét kedves kolozsvári

kezelőorvosának és barátjának, Lukács Hugónak. 

Az 1911-es évfolyam orvosi vonatkozása Ambrus Zoltánnak az A. Schnitzler könyvéről

(Az  élet  szava)  mondott  szentenciája:  „Hát  ilyen  szadista  csak  az  orvosi  ismereteket

népszerűsítő rossz könyvekben van: a valóságban még a kegyetlenség monomaniakusai is,

még a Nérók is, az önigazolásnak egész tömegét, a magukat, a saját szemökben abszolváló

mentségeknek  egész  sokaságát  hordozzák  magukban.”  A  bécsi  doktor  írásairól  a  magyar

ismertetőnek  nem  valami  hízelgő  a  véleménye,  de  Schnitzler  népszerűségét  ez  nem

befolyásolta. Bécs felől nézve nagyobb a hitele a freudizmusnak, amelyet nálunk Ferenczi

Sándor képvisel először. 

A  „Schopenhauernak  Goethéhez  írt  egy  levele,  pszichoanalitice  nézve”  az  1912-es

évfolyamban jelent meg. Párhuzamosan, mert a bécsi „Imago” is lehozta. A híres Oedipus-

mítosz  értelmezése,  illetékességünk  határain  kívül.  Jóval  gyakorlatibb  jelentőségű  „A

psychoanalizisről, s annak jogi és társadalmi jelentőségéről” történő eszmefuttatás, amely az

Országos  Bírói  és  Ügyészi  Egyesületben,  1913.  október  29-én  hangzott  el.  Freud  nagy

felismerése a tudat alatti lelki élet törvényszerűségeinek és erőszerkezeteinek összefüggése,

mert  Charcot  fellépéséig  az  ideg-  és  elmeorvosokat  csak  a  morfológiailag  kimutatható

elváltozások érdekelték. „Minden órával vagy mérleggel nem mérhető lelki jelenség kutatását

átengedték a  szépirodalmi íróknak”,  állapítja  meg a szerző.  Freud ismerte  fel  a védekező

indulatelfojtást, a tudatalattiba süllyesztett indulatokat. Rájött, hogy hipnózis nélkül is be lehet

hatolni a lélek mélyebb rétegeibe a szabad eszmetársítás segítségével. A két alapösztönből –

önzés és nemiség –, valamint a környezettel  való összeütközésből fakadnak a neurózisok.

Ahhoz,  hogy  társadalom  jöhessen  létre,  az  egyes  egyének  egoizmusának  és  libidójának

680Alföldi Béla: Az Ehrlich-féle gyógymód. A bujakór új gyógykezelése. Bp., [1910]. Schenk. 78 p., 1 t. 



alkalmazkodniuk kell  egymáshoz, tehát az egyénnek le kell  mondania arról,  hogy minden

ösztöne  szabadon  érvényesülhessen.  Vagyis  „kell,  hogy  legyen  az  anarchizmus  és  a

kommunizmus  között,  melyek  közül  az  első  korlátlan  individuális  kiélést,  a  másik  a

társadalmi aszkézist hirdeti, egy józan individuálszocialisztikus irány, amely a társadalomnak

érdeke, és az egyén boldogságával is törődik”. A fentiek magyarázzák, miért nem szeretik a

diktatúrák a freudizmust. 

A  háború  kitörésének  évében  még  nem  tükröződik  a  borzalom.  Hollós  István  dr.

ismerteti  Ferenczinek  a  „Lélekelemzés.  Értekezések  a  pszichoanalízis  köréből”,  valamint

„Ideges tünetek keletkezése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből” című füzeteit.

Ezek  gyakoroltak  nem  csekély  hatást  Karinthy  Frigyes,  Kosztolányi  Dezső  és  kevésbé

jelentős  írók  munkáira.  Háborús  pszichózis  helyett  ekkor  még  inkább  háborús  eufóriáról

lehetett  volna  írni.  Az  évfolyam második  felében  már  olyan  írások  olvashatók,  mint  „A

háború és a közgazdaság” (Fenyő Miksa), „Az orosz háború” (Ignotus), „A szavak háborúja”

(Schöpflin Aladár), „A hadnagy úr hősi halált halt” (Moly Tamás), „A háború egy vidéki

városból”  (Móricz  Miklós),  „Inter  arma”  (Móricz  Zsigmond)  „Új  csataképek”  (Felvinczi

Takács  Zoltán),  „Baka  nóták”,  „Kijegyzések  egy  katonai  zsebkönyvből”.  Az  írásokban

szintén „totális a mozgósítás”. 

Az  1915.  évi  kötet  is  bővelkedik  Ambrus  Zoltán  és  Ignotus  háborús  jegyzeteivel.

Vöröskeresztes  keresőleveleket  közölnek,  van  külön „Tábori  posta”  rovat.  Hoznak orvosi

beszámolót dr. B. E. tollából. Meglepő, hogy a következő évfolyamot még nem karcsúsítja a

papírhiány. Rávetül az orosz belpolitika árnyéka. A beszámolók nem haditudósítások, hanem

helyzetjelentések. Közölnek írásokat francia naplókból is, de nem adnak hírt Ferenc József

király haláláról.  Március  végére  Przemyśl  elesett,  Olaszország is  hadba  lépett  a  központi

hatalmak ellen. Ezekről az eseményekről már nem lehet hallgatni, ám az orvosok bizonyára

inkább a napilapokat részesítették előnyben, ha egyáltalán volt kedvük írni. A Nyugatból az

ország akkori helyzete nem ismerhető meg.

A Nyugat 1917-ben Freud professzortól közleményt kapott. Címe: „A pszichoanalízis

egy nehézségéről.” Felvilágosító és népszerűsítő szándékkal készült, az nem derül ki, hogy

kinek a felkérésére. Ismét kifejti, hogy a nemi ösztönöknek mekkora a szerepük a neurózisok

kifejlődésében. Az egyoldalúság vádjával tisztában van, de ez olyan, „mint a vegyészé, ki

minden szervezetet a vegyi vonzás erejére vezet vissza. Ezzel még nem tagadja, hogy van

nehézkedési erő. Csak éppen értékelését a fizikusra hagyja”. Aztán pontokba szedi, hogy az

emberiség nárcizmusát három sérelem érte.



1. Amikor a 16. század közepén kiderült, hogy nem a bolygónk a világ közepe.

2.  Amikor a  19.  században Darwin bebizonyította,  hogy az ember eredete  közös az

állatvilágéval.

3. Amikor a pszichoanalízis kimutatta, hogy „az én nem úr a saját házában”, és a lelki

folyamatok magukban tudattalanok.

A kifejtés persze sokkal árnyaltabb és meggyőzőbb, de ezen a három pilléren nyugszik.

Előfutára Schopenhauer volt, annak filozofikus jellegét bizonyítandó.

A világháború  végének és  a  forradalmi  időknek  szellemi  zűrzavara  a  Nyugatban is

tükröződik,  ha  nem is  zsurnalisztaszinten.  Bennünket  az  orvosi  vonatkozások érdekelnek.

Félelmetesek  a  szellemi  veszteségek  1919-ben.  Egymás  után  mennek  el:  Ady  Endre,

Csontváry Kosztka Tivadar, Mednyánszky László, Eötvös Loránd. Az orvosok közül Bókay

Árpád,  Berend  Miklós  és  Csáth  Géza.  Az  utóbbit  ketten  búcsúztatják:  az  írót  Karinthy

Frigyes,  a  rokont  Kosztolányi  Dezső,  aki  „Betegségéről  és  haláláról”  írt  kórtörténeti

beszámolót.  Ez  a  kivételesen  sokoldalú  alkotó  lángelme  a  krisztusi  kort  sem  érte  meg.

Keresztje a morfinizmus volt, az önpusztítás jelképe. A Nyugat elvesztette legtehetségesebb,

medicinát végzett szerzőjét. Kosztolányi Dezsőnek az öccse is orvos volt, az unokaöccse is:

éppen Csáth Géza.  Nem tudni,  milyen emlékek késztették,  hogy az 1920-as  évfolyamban

megírja  „A  rossz  orvos”  című  hosszabb  elbeszélését,  amely  később  önálló  kötetben  is

megjelent. „A szegény kisgyermek panaszai” jóságos doktor bácsijának ellenpólusa ő, kinek

lelkén egy hároméves kisfiú halála szárad. Szomorú vigasz, hogy a különélő szülőket éppen

gyermekük  elvesztése  hozta  újra  össze,  de  az  élet  ilyen.  Kosztolányi  Dezső  sok

orvosábrázolása közül Gasparek doktor az egyetlen ellenszenves alak.

Posch Jenő filozófiai  írónak (1859–1923) itt  jelent  meg „Az öngyilkosság  lélek-  és

erkölcstani szempontból” című akadémiai értekezése, amelynek pszichológiai és pszichiátriai

vonatkozásai  vitathatatlanok.  Felmerül  benne  az  eutanázia  problémája  is,  olyan  orvosi

tekintélyre  hivatkozva,  mint  a  bécsi  Nothnagel  professzor.  A  Trianont  követő  általános

depresszió egyik veszélyes következményének számított. Kijózanítónak tekinthetők Ferenczi

Sándor  sorai:  „A  történelmi  materializmusra  támaszkodó  politikai  irányok  sok  kiváló

vezérgondolkodója kezdi belátni, hogy talán nem egy balsikernek elejét vette volna, ha az

elméleti  alap,  melyre  e  szociális  törekvések  épültek,  nem  lett  volna  oly  egyoldalúan

anyagelvű,  hanem  számításaiban  tényezőként  szerepelt  volna  az  embernek,  kinek  sorsán

lendíteni  akart,  a  lelki  világa  is.  Szóval  rájöttek,  hogy hiba  volt  a  lélektani  szempontok

mellőzése,  a  gazdaságiak  túlbecsülése.”  A  pszichoanalitikus  összegzését  a  történelem

igazolta. Ugyancsak az 1922. évi kötetben ismerteti Lambrecht Kálmán egy magyar tudós



sorstragédiáját,  a  briliáns  technikájú  idegszövettanász  Apáthy  Istvánét,  akit  az  erdélyi

hatalomváltás a transzszilvanizmusa miatt meggyalázott. Kora egyik legnagyobb humanistája

volt, igaz, „ember az embertelenségben, űzött az űzött magyarságban”.

A  következő  évfolyamok  legszorgalmasabb  orvos  szerzője  Földi  Mihály,  de

orvostörténeti  szempontból  a  „Dosztojevszkij  lélektana”  érdemel  említést.  A  legnagyobb

„léleklátó” minden műve pszichológiai  rejtély,  az analitikusok mindenkori kincsesbányája.

Megjelent Freud önéletrajza,  Ignotus fordításában (1925).  Az analitika laikusa ebből tudja

meg,  hogy  1910-ben  Ferenczi  Sándor  indítványára  alapították  meg  a  Magyar

Psychoanalytikus Egyesületet, az egyik elsőt a világon, amelyben Freud és Ernest Jones is

részt  vett.  Ezen  a  találkozón  ültek  először  barátságosan  egy  asztalhoz  a  németek  és  az

angolok.  A  pszichoanalízist  Berlin  után  Budapesten  is  előadták,  nálunk  természetesen

Ferenczi  Sándor.  A  hadi  neurózisokra  összpontosítva,  de  többen  ezt  a  freudizmus  ellen

fordították. A magyarítás a híres Grote-féle autobiográfia-sorozatból való, amelynek előző évi

kötetében jelent meg Korányi Sándor. Ez az évfolyam egyébként is nevezetes. Októberben

hirdetett a Nyugat novellapályázatot, amelyet a Vörösmarty Akadémia Bizottsága nevében

Gellért  Oszkár,  Kosztolányi  Dezső  és  Osvát  Ernő  bírált  el.  A  272  novellából  egy addig

ismeretlen orvosnak, a diákos kinézésű Németh Lászlónak a „Horváthné meghal” című művét

érdemesítették  az  első  helyre,  és  azonnal  közölték  is.  Nem  sejtve  még,  hogy  mögötte

hihetetlen felkészültségű kritikus lappang. A későbbi számok meggyőznek arról, hogy nem

csak  a  hazai  irodalomban  otthonosan.  Hiszen  a  „magyar  szellemi  élet  organizátorának”

igényével lép fel, ami nem egy konfliktus forrása lett. Mindaddig főszereplő, amíg 1932-ben

meg nem indítja a „Tanú” című egyszemélyes folyóiratát.

Az 1926. évi vaskos két kötetben szereplő orvos szerzők művei: az Erdélyből átkerült

Osvát Kálmán két írása és Medgyessy Ferenc rajza, a „Gyászoló nő”. Majd 1927-ben a mi

szempontunkból  egyetlen  érdekes  írás  a  francia  sebész  és  író,  Duhamel  oroszországi

utazásáról szól. Nem olyan kiábrándítóan leleplező, mint később André Gide munkája, talán

azért is nem jelent meg magyar fordításban. Ahogy a könyvismertető Illyés írja: a szociológus

nem sokat tanulhat Duhamel könyvéből, mert „orvos, és művészetében sem akar más lenni,

mint  a  kórházi  termekben,  vagy  ami  annak  idején  a  lövészárok  kötözőhelyén  volt.

Meghallgatta  a  beteget  vagy a sebesültet,  s  ha szenvedésekről  kell  szólni,  ők mondják el

nekünk is fájdalmaikat, a maguk akadozó, eltévelygő szavaikkal, ő megvizsgálja őket, fejük

fölé írja a lázat, a diagnózist és azt, amit lázálmukban beszélnek.” Tehát benne nem bolsevista

agitátorra tettek szert. Tanulságos volt ez Illyés Gyula későbbi szovjet-oroszországi útjához.

A következő periodika az angol orvos, S. Maugham jelentkezését jelzi egy vígjáték erejéig,



amelynek természetesen egy sebésztanár és felesége a főszereplői. A házasság nem anyagi

természetű dilemmája – Földi megértő magyarázatával.

Angol vígjáték után szomorú szovjet-oroszországi fogolynapló, az orvos Munk Artur

bemutatásában (Nagy káder).

Az  1930-as  évfolyamban  Móricz  Zsigmondnak  a  „Tiszazugi  méregkeverők”  című

kriminalisztikai beszámolója szolgáltat kor- és kórképet. Időrendben haladva a következő év

két  orvosi  vonatkozású  színdarab  bemutatásáról  árulkodik.  Bibó  Lajos  vígjátéka,  „A

csodadoktor”  bizarr  népi  komédia,  amelyben  a  kuruzsló  apa  és  orvosprofesszor  fia

versenyeznek a – betegekért. Nem a tudományért, nem hiúságból, nem a fejlődésért vagy a

világnézet  átalakulásáért,  hanem  egyszerűen  az  üzletért.  Tragikomikus  benne  az  apa-fiú

ellentét, mert e téren „nem jellemző”. A bírálatot író Móricz molière-i humort és friss népi

hangot vél felismerni benne, hiszen az importált cikkek sem különbek. A másik: „Az orvos és

a halál” Heltai Jenő nem sikerült darabjai közé sorolható. Végül itt búcsúztatja Bálint György

Arthur  Schnitzlert,  aki  felszínesen  lélekelemző  hazai  darabok  leghatásosabb  ihletője  volt.

Szenteleky  Kornél  doktor  két  vajdasági  írásával  Mutatkozott  be.  Sajnos  1933-ban  már

búcsúztatták. Csehov gyakori szereplése egyáltalán nem meglepő.

A harmincas  évek elejének  elég  szerény a  termése.  Földi  Mihály mellett  megjelent

Sebesi  Ernő,  külföldről  ismét  Duhamel  a  Salavin-sorozattal.  A  pszichoanalízist  ezúttal

Gartner Pál képviseli a „Van-e szabad akarat” című írásával. A legnagyobb az elmebetegeknél

van,  a  legkisebb  a  neurotikusoknál.  Relatíve  szabad  az  egészségeseknél,  állítja  a  szerző.

Büntetőjog csak az utóbbi kettőre vonatkozik. Pap Károly a Babits Mihály és Németh László

közötti konfliktust elemzi elemi beleérzéssel. A nagy nemzedékekét, amely mindig létezett.

Majd 1934-ben újabb orvos író jelentkezik, a felvidéki Marek (később Marék) Antal, egyelőre

egy  szlovák  antológia  ismertetésével.  Orvosi  tanulmányokat  folytatott  Illés  Endre,  de  az

állítólagos okleveléről magától a szerzőtől soha nem sikerült másolatot vagy azonosító jelzést

kapni.

Az 1936.  év  decemberi  száma már  Kosztolányit  gyászolja.  A „Harc  a  félelemmel”

szerzője  Babitsné  Török  Sophie.  Pedig  ő  akkor  már  egy  másik  beteggel  volt  elfoglalva.

Szívszorító ákombákomok: „csak szörnyen félek attól, hogy meghalok”. Másutt: „Szimuláns

vagyok.” A hypochondria „művészének” haláltusája, néhány oldalon. Dosztojevszkij is írhatta

volna.

Az 1937-es évfolyamban megjelent Karinthy Frigyes „Utazás a koponyám körül” című,

megrázóan nagyszerű könyvének recenziója Kardos László tollából. „Az emberi szenvedés

eposza ez”, olvashatjuk róla. Olivecrona műtétje „visszahozta a halál torkából”, sajnos, nem



hosszú időre. Ám abból is remekmű született. Döbbenetes és csodálatos a decemberi szám.

Illyés  Gyula  a  költőtársát,  a  század  egyik  legnagyobb  lírikusát,  a  szárszói  vonat  alatt

kiszenvedő József  Attilát  búcsúztatja,  majd  a  következő oldalon Nagy Lajos  az  egyetlen,

hazai  földön  elért  Nobel-díj  birtokosát,  Szent-Györgyi  Albertet  köszönti.  Nem szakember

teszi,  mégis  nagyon  hiteles.  A  szörnyű  század  egyik  legnagyobb  szellemi  vesztesége  és

nyeresége, szinte egyszerre. Egyik a másikat nem tudja kompenzálni, talán ez adja tragikus

fenségét. Nem félünk a nagy szavaktól, nehéz ezt hét évtized távlatából másképp érzékeltetni.

Úgy néz ki, Nagy Lajos a Nyugat orvos-szakértője, mert hipochonderként mindent elolvasott.

Ő  ismerteti  Victor  Heiser  amerikai  szerzőnek  az  „Egy  orvos  bejárja  a  világot”  című

nagysikerű könyvét.681 A Rockefeller-alapítvány segítségével tehette,  felkereste a kolera,  a

tífusz,  a  lepra,  a  malária  és  a  pestis  gócpontjait.  Kongresszusokra  járt,  hazánkban  is

megfordult. E sorok írója a ’70-es években olvasta a harmincas években megjelent könyvét.

Nem kis  meglepetéssel  egy évtized  múltán  értesült  a  haláláról:  élt  99  évet.  Ekkor  került

bemutatásra  Németh  Lászlónak  a  máig  legtöbbet  játszott,  orvosi  témájú,  darabja  a

„Villámfénynél”.  A környezetével meghasonuló körorvost akkor Timár József alakította, a

Svájcból hazatérő kislányt Szeleczky Zita. Az író alteregója önmagával viaskodik, állapítja

meg Schöpflin  Aladár.  Karinthy haláláról  alig  olvashatunk,  mintha a  „tumorista” ezt  sem

venné komolyan.  A romlandó test  valóban nem érinti  szellemét.  Azóta  sem.  Nagy Lajos

szinte szakosodott az orvosi könyvek ismertetésére. Ralf H. Major „A végzet katonái” című

kötete járványtörténeti munka.682 A periklészi aranykort lezáró pestistől Szent Rókus legendás

történetén át a kiütéses tífuszig. A szerző Charles Nicolle Nobel-díját nem érte meg, elhunyt

1915-ben.

Az 1940. évi tomusból meglepően hiányzik a háborús hangulat és a medicina. Az első

világháború előestéjén más volt a helyzet.683

Az 1941. évi már csonka kötet, a 8. számon olvasható utoljára a haldokló Babits Mihály

neve. Egyetlen tragikus eseményről, Teleki Pál öngyilkosságáról tudósít. Kár, hogy az Orvosi

Hetilap  ezt  nem  tette  meg,  boncjegyzőkönyvet  mellékelve,  ahogy  annak  idején  Teleki

Lászlóét. Elejét vehette volna olyan kétes állításnak, hogy Telekit meggyilkolták.684 Családi

orvosa a sebész Bakay Lajos professzor volt. Annak idején a pulmonológus Kováts Ferenc

érdeklődött  a  körülményekről,  de  Bakay  megnyugtatta:  „az  első  világháború

főtörzsorvosaként és azóta is láttam elég önkezűséget ahhoz, hogy biztosan meg tudjam ítélni.
681 Heiser, Victor: Egy orvos bejárja a világot. Ford.: Tábori Kornél. Bp., [1937]. Singer-Wolfner. 384 p. 
682 Major, Ralph H.: A végzet katonái. Ford. Nagypál István. Bp., [1938]. Hungaria. 350 p. 
683 Szállási  Árpád:  Magyar  írók  orvosai  és  a  magyar  orvosírók.  Piliscsaba,  1998.  MATI.  248  p.  (Magyar
Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 11.)
684 Zakar András: Teleki Pál halála. Legújabb adatok gróf dr. Széki Teleki Pál haláláról. Bécs, 1983. EOLA. 276 p. 



A család sem kívánja a boncolást”. Mindezeket Kováts Ferenc senior mondta el, halála előtt.

Véleményére a hivatalos történetírás akkor nem volt kíváncsi, maradt az „oral history”, sajnos

magnó  nélkül.  Mindent  egybevetve  a  Nyugat  a  magyar  irodalomtörténet  legrangosabb

folyóirata. Egy évszázad óta etalon, amely orvostörténeti szempontból is figyelmet érdemel.



A Nyugat „gyógyszerészei”685

A  legszínvonalasabb  kulturális  folyóiratunkat  1908-ban  nem  az  epigongyűjtő  literátus

társaságok, nem is a század elejei akadémikus irodalompolitika hívta életre, hanem egy olyan

hivatalos irodalmon kívüli polgári elit, aki Juhász Gyula szavait variálva nem látta tegnapnak

a holnapot, Ady Endrével az élen felismerte, hogy „gőzösön jár ma már az ember-ész”, és

önámító  illúziók  sem  változtatnak  a  kegyetlen  tényeken,  Rákosi  Jenő  alaptalan

optimizmusának igazolására. 

A szerkesztők: id. Ignotus, Fenyő Miksa és Osvát valamennyien jogászok, s egyben az

írás tisztelő szerelmesei.  A szerkesztőség „felállítása” időnként változik,  az igény soha.  A

legrangosabb szerzők között tanári végzettségűektől (Babits, Juhász Gyula, Kaffka Margit)

orvosokig  (Csáth  Géza,  Osvát  Kálmán,  Németh  László),  filozófusoktól  (Lukács  György,

Fülep Lajos) aktív  és tekintélyes  politikusokig (Hegedűs Lóránt,  Bajcsy-Zsilinszky Endre)

szinte minden foglalkozású tollforgató megtalálható,  ha mondanivalója megfelelt  az osváti

mércének. Miért lettek volna a patikusok kivételek,  amikor a modern színpad egy hajdani

gyógyszerészsegédnek köszönhette megszületését.

Igaz,  Ibsen  a  Nyugat megindításának  idején  már  két  esztendeje  halott.  Elköltözött

kedves  északi  koboldjai  közé,  a  táncoló  trollok  társaságába.  Megszűnt  hát  Peer-Ibsen

bolyongása e nem neki való világban, de megmaradt a norvég „recept”, a minden elődjétől

elütő lélekábrázolás, véle kezdődik az új színház, halhatatlan figurái: Nóra, Hedda Gabler,

Solness, Peer Gynt, Rank doktor átléptek századunkba. A Nyugat első „gyógyszerésze” tehát

Ibsen Henrik. A gyógyszerkeverésben nem vitte sokra. Grimstadt egyik patikájában nappal a

drogokkal bíbelődött, de éjszakáit már drámákba álmodta. 1828-ban született a kis nép nagy

drámaírója, aki hasonló helyzetéből adódóan különös figyelmet tanúsított irántunk, ugyanis

1848 márciusában Dánia és Németország között Schleswig-Holstein miatt háború tört ki. A

harcban Norvégia semleges maradt, a 20 esztendős gyógyszerész-költő nagy felháborodására. 

Heine és Victor Hugo hangján ő is verset írt Magyarországhoz, ebből az alábbi strófa:

„A szabadsághős seregen barbárok

vad hordája dúl. –

a morokra fölhág megint a zsarnok

és gyilkos vadul.

685 Forrás: Szállási Árpád: A Nyugat „gyógyszerészei”. = Orvosi Hetilap 123 (1982) No. 4. pp. 229–232. 



Bíborruhás uralkodók, örvendjetek!

hisz diadalt

szerzett az erőszak megint, – s a szabadság 

lángja kihalt.”

Ignotus a nagy norvég születésnek centenáriumán ’A negyvennyolcas Ibsen’ címmel cikket írt

a Nyugatba. Érdekes az eszmefuttatása. Összehasonlítja Szendrey Júlia, Nóra és George Sand

alakját, mint típusokat. A női emancipációban természetesen George Sandé a pálma, arról sem

feledkezve meg, hogy Franciaországban könnyebb volt Sand helyzete, mint Norvégiában a

Nóráké. Ignotus szerint 1848 harmadik „kiadása” az 1789-es párizsi forradalomnak, mivel

akkor  senkinek  fel  nem  tűnt  az,  ami  a  „kommunista  manifesztumban  rejlett  és  sejlett”.

Ibsennek nem kellett 1928-ig várni, már az 1908-as kezdő évfolyam bőven foglalkozik vele.

Alkalay Ödön azt a Hedda Gablert mutatta be, aki „igazi és belső meghittségben csak vele

azonos lényű és azonos rangú férfivel élhet”, különben belepusztul. Bámulatosan érdekes Bíró

Lajosnak a ’Leszámolás Ibsennel’ című vitairata. Címéből az ember azt gondolná, hogy Ady

hűséges  barátja  nekiront  a  nagy  norvég  drámainak,  holott  éppen  megvédi.  Méghozzá

Plechanov dogmatikus támadásaitól, aki Ibsen hőseinél folyton a marxi idézeteket hiányolja.

„Nem igaz,  hogy  ha  szocialista  az  ember,  akkor  minden  irodalmi  mű  végére  szocialista

vezércikkeket  kell  óhajtania”  –  állapítja  meg  Bíró  Lajos.  Kár,  hogy  nem olvasták  (vagy

elfeledték)  ezt  a  remek  cikket  a  szocialista  realizmusnak  nevezett  sematizmus  egykori

megkövetelői. 

A fiatal Lukács György már átfogó elemzést ad az Ibsen-irodalomról. Soraiból sugárzik

az Ibsen iránti tisztelet, akinek „a kezei között nő, ami rendes színtelenül intellectuális és az

absolut festőtetlenségig konvencionalis életünk”, aki megírta a polgárság politikai csődjét, a

családi élet  széttörését,  s az egyedüllét  fájdalmait,  hogy csak a legtalálóbb megállapításait

idézzük ennek a kolosszálissá nőtt kritikusi elmének. Még mindig a kezdő kötetben Bárdos

Artúr ismerteti Bernard Shaw Ibsen-breviáriumát. A könyv sokkal inkább az írójára jellemző,

mint akiről szól. A hagyományos morál ellen lázadót méltatja darabról darabra (recenzorunk

szerint)  prokruszteszi  kegyetlenséggel.  A  kezdő  Nyugat Ibsen-kultuszából  arra  lehetne

következtetni, hogy már hazai színházainkat is meghódította. Kéri Pál Nemzeti Színház-beli

beszámolója  nem azt  mutatja.  Sajnos,  a  ’Társadalom oszlopai’  című  darabbal  nem olyat

választottak, „amelyben a pápaszemes költő-óriás lelkének hangtalan és magányos tengerén

jéghegyeken szikrázik a piros nap és kegyetlen fenségben áll az égen az északi fény”. Pedig

Ódry tehetségéhez mennyivel méltóbb lett volna John Gabriel Borkman. 



Az 1909-es évfolyamban Jász Dezső adja tudtunkra, hogy Ibsen patikáját múzeumnak

rendezik be. „Ennek a háznak minden talpalatnyi  földje becses, a gyógyszertárnak minden

üvege ereklye, mert Ibsen fejlődéséhez hozzájárult… Egy sötét kis kis patikaszoba: a fejlődés

Golgotája.” ’A társadalom oszlopai’ évekre elvették az Ibsen-rendezők kedvét. 

A csend 1917-ben tört meg a ’Peer Gynt’ bemutatásával. Folyóiratunk  Figyelő  rovata

alaposan feladja a leckét a mai böngészőnek. Hajdú Henrik szerint Sebestyén Károly fordítása

csapnivalóan  rossz,  az  előadásról  Schöpflin  Aladár  elragadtatással  ír.  Hogy  lehet  rossz

szöveget jól játszani? Fogas kérdés, kétségtelen. Hajdú Henrik megállapítása helytálló lenne,

mert  a  következő  évben  már  megjelent  Patthy  Károly  fordítása,  lényegesen  kedvezőbb

fogadtatással. Schöpflin a címszerepben Törzs Jenőt, Aase anyóként Halmi Margitot látta a

színpadon, érthető az igényes  kritikus ellágyulása.  Ibsen azt  írja az egyik  levelében,  hogy

Aase-t a saját anyjáról mintázta meg, ami el sem képzelhető másképp. Aki haldokolni látja,

mindenki édes szülőjére ismert benne. (Később Patthy fordítása is korrekcióra szorult, mert e

sorok írója már Áprily gyönyörű átültetésében élvezhette, a felejthetetlen Ladányi Ferenccel

és Gobbi Hildával, továbbá Grieg zenéjével, amelyről Schöpflin Aladár nem tesz említést.) 

Ibsen interpretálására 1920-ban ismét a Magyar Színház vállalkozott, amikor műsorra

tűzte a híres ’Hedda Gabler’-t. Míg Peer Gynt alakja a norvég folklórból nőtt ki, beoltva a

szerző  utazási  szenvedélyével,  addig  Hedda  Gabler  már  igazi  emancipált  nő,  de  tragikus

sorsában inkább Bovaryné és Karenina Anna, mintsem Nóra rokona, mert  Nóra az,  aki a

házasság kötelékéből képes önmagát kiszakítani. 

A  darabot  az  1920-as  évfolyamban  ugyancsak  Hajdú  Henrik  ismertette,  fordítói

fenntartásait  ezúttal  is  hangsúlyozva.  Végre  1923-ban  már  igényes  ismertetőnk  a  fordító,

norvég  eredetiből.  Inger  asszony  történetéről  Kosztolányi  írja  a  következőket:  „Ibsen  e

szomorújátékát,  melyet  igen  fiatalon  írt,  patikussegéd  korában,  kevés  európai  színpadon

játszották. Érdemes följegyezni, hogy az újpesti Blaha Lujza Színház most bemutatta, Hajdú

Henrik tökéletes tolmácsolásában.” A tragédia a XVI. századi dán–norvég ellentétel  idejét

idézi, Inger asszony királlyá akarja tenni fiát, ezért feláldozza leányát, majd tévedésből őt is

megöleti.  Ő a „norvég Lady Macbeth, ki égő gyertyával kódorog nagyravágyó álmai után,

régi bűnök hullaszagát érzi, várja a bűnhődés koporsóját”. Kosztolányi  megállapításai után

csak sajnálhatjuk, hogy manapság milyen szegény az Ibsen-repetroár. Ugyancsak 1923-ban

Jászai Mari kezdeményezésére bemutatták John Gabriel Borkman zárkózott figuráját. Lengyel

Menyhért tudósítása szerint „az már nem is irodalomtörténész, hanem szociológus, biológus,

feladata  volna kinyomozni,  milyen sokrétűen hatott”.  A Vígszínház pompásan érzékeltette

egy család süllyedő hajóján az értelmetlenül civódó testvérek tragédiáját, a címszerepet játszó



Hegedűs Gyula mellett  Gombaszögi Frida és Varsányi Irén remekeltek.  Lengyel  Menyhért

„figyelője”  mellett  Gyergyai  Albert  is  írással  hitelesítette  a  minőséget.  Egy  év  múlva  a

Nemzeti Színház Kamaraszínháza az alkotása csúcsáról mélységbe zuhanó Solnes építőmester

drámájával  próbálta  feledtetni  a kezdeti  fiaskót,  ezúttal  sikerrel.  Ódry és Vízváry Mariska

mellett  Szabados Piroska mutatkozott  be, Wangel Hilda szerepében. Ismertetését a mindig

megbízható  ízlésű  Schöpflin  örömmel  vállalta,  miként  a  zord  protestáns  pap  Brand

ótestamentumi  figuráját  is,  aki  Ábrahámként  áldozza  fel  fiát,  híveitől  feltétlen  követést

követel, ami még a rideg északon is lehetetlen, ezért el kell buknia. 

Az orvos Földi  Mihály a  ’Kísértetek’  című darabot mutatta  be a  Nyugat  olvasóinak

(1924), főszereplője egy anti-Nóra, aki megalkuvással és alakoskodással vállalja a házasság

poklát,  züllött  férje  zaklatásait,  degenerált  gyermekük  nevelését.  Miért  hatnak  még  ma  is

Ibsen-drámák?  –  teszi  fel  egy  cikkben  kérdését  Alkalay  Ödön  (akit  már  csak  a  Nyugat

színházkritikusaként  ismerünk) –,  a ’Vadkacsa’  és a ’Társadalom támaszai’  láttán.  Nem a

történet, noha a ’Vadkacsá’-ban a nem vállalt gyermek önkéntes halála a világirodalom egyik

legszívszorítóbb jelenete,  hanem mert  az ibseni  tétel  mindkét  variánsa,  „hogy az életet  az

igazságra kell felépíteni, mert az élethazugság az élet szükségszerűsége” adott esetben mindig

érvényesül.  Művésze  válogatja,  milyen  hitető  erővel.  Ibsen  esetében  ez  a  kérdés  fel  sem

merülhet.  „A lángeszű patikuslegény” (Osvát Ernő megállapítása) mesteri  ismerője volt az

emberi lélek összetételének. 

A Nemzeti Kamaraszínháza is bemutatta a ’Kísértetek’-et. Nóra ellentétjét, Alvingnét

Márkus Emília alakította, a paralitikus Oswaldot Uray Tivadar „szép ökonómiával, ízléssel

játszotta”, ahogy Kürti Pál ismerteti az 1927. évi előadást. Ibsen születésének centenáriumára

egyrészt Ignotus írt 48-as cikket, másrészt Sigurd Hörst neves kutatót kérte fel a szerkesztőség

egy tanulmány küldésére.  Hajdú Henrik pedig lefordította  az ’Építési  tervek’  című Ibsen-

verset.  A  ’Terje  Vigen’  átültetésében  (Nyugat,  1916)  már  kellő  gyakorlatot  szerzett.

Valószínűleg az ő megállapítása óta idézik, hogyan lehetséges, hogy egy kis nép, amely nincs

annyi, mint Párizs lakossága, világirodalmi rangú írót tudott adni, míg mi, magyarok nyelvi

elszigeteltséggel „vigasztalódunk” külföldi ismeretlenségünkért. A kérdésre még nem kaptunk

kielégítő választ. 

Ugyanakkor  mutatták  be  a  Vígszínházban  Ibsen  epilógusát,  a  ’Ha  mi  holnap

feltámadunk’ című darabot. Az ibseni életmű absztrakciója az, ahogy (megint csak) Schöpflin

Aladár  megállapítja,  de az előadás elhibázott,  talán  az egy Makay Margit  kivételével.  Az

előadásból  nem  derül  ki  „a  művészetért  önmagát  feláldozó  ember  tragikus  csalódásának

kifejezése”. A Nyugat Babits halálával 1941-ben megszűnt, utolsó színházbemutató a ’Nóra’,



búcsúztató  méltatója  Schöpflin.  A  Nyugat  szellemi  örököse  az  Illyés  Gyula  szerkesztette

Magyar Csillag lett. 

Az  utolsó  színházi  beszámoló  1943.  májusi  számának  II.  kötetében  található,

’Rosmersholm’ a címe. „Ártatlanul élni” – ez Rosmer drámájának a mottója, ám Ibsen szerint

„az embert az élet hajtja bűnbe, de nem menti fel a felelősség alól”. Vajon hány embernek

borsózott a háta a Madách Színház páholyaiban? Rosmer urat Várkonyi Zoltán, Rebekkát, a

hideg északi démont Mezey Mária varázsolta feledhetetlenné.  A  Nyugatnak és örökösének

1908–1943 között az ibseni életmű örökös témája marad. Osvát Ernő az 1900-as Új Magyar

Szemle hasábjain lesújtó kritikát írt róla, ha véleménye nem módosul, aligha marad haláláig a

„falakon belül”. A lángeszű patikuslegény – ahogy nevezni szerette. 

Ha  hazánkban  tíz  műértőt  megkérdeznénk,  hogy  nagy  piktoraink  közül  ki  volt

ifjúkorában patikus, bizonyosan tíz Csontváry nevét említené. Kevésbé ismert, hogy modern

festészetünk egyik megteremtője, a Csontváryval azonos rangú (legfeljebb kevésbé egzotikus)

Rippl-Rónai  József  szintén  drogistaként  kezdte  pályafutását.  Lévén  Ady,  Babits,  Móricz

meghitt  barátja  (akikről  jobb  képeket  senki  nem  festett)  a  Nyugatban  sokkal  többet

találkozunk nevével és műveivel. 

Dr.  Mozsonyi  Sándor a  Gyógyszerészet  1970. januári  számában részletesen  megírta,

hogy a kaposvári születésű (1861) Rippl 1879–81 között volt a budapesti Tudományegyetem

gyógyszerészhallgatója,  előtte  és  utána  a  kaposvári  Schröder  Sándor  tulajdonát  képező

„Arany-oroszlán”-hoz  címzett  gyógyszertárban  dolgozott.  Festői  sugallata  nem  volt  oly

misztikus,  mint  a  csodálatos  „kettősen kollégáé”.  Magyarországon a festészetben legalább

olyan konzervatív  akadémizmus  uralkodott,  mint  az irodalomban,  ezért  a  Párizsban beérő

Rippl szinte természetes szövetségese lett Ady Endrének. Már a Nyugat kezdő évfolyamában

a Műcsarnok Terasz tárlatáról főleg Rippl-Rónai alkotásait hiányolja Lengyel Géza, mert –

úgymond – a vernisszázs hiénák helyett „mi Rippl-Rónaiért és Fényes Adolfért lángolunk, ők

Pállik  Bélát  vásárolják”.  1911-ben  a  Nyugat  füzetsorozatában  kiadta  Rippl-Rónai

emlékezéseit. Megkapó olvasmány, találkozás Munkácsyval, Van Gogh, Gauguin, Delacroix

művészetével, a fény városával, árnyoldalaival (modern művészek kitagadása, Dreyfus-per)

együtt. Bálint András szerint könyve „pontosan egy Rippl-pasztell. Aki így tudja tintára, tollra

transzponálni  azt,  ami  benne  mint  piktorban  karakterisztikus,  az  mint  íróművész  is

jelentékeny.” 

Az 1919-es Ady-gyászkötetben levelet  írt  barátjának a mennyországba,  az 1923-ban

tartott Ady-ünnepen a költő-barátja szemeiről beszél. „Mindent kiolvastam belőlük, a költőn

kívül a legjobb embert, a gőgös mokány legényt, a széthulló magyarság szimbólumát, akinek



különös egyénisége fenségességet árult el, nagyot, nagyobb embert, mint bárki korunkban.” A

Nyugat  ugyanezen  évfolyamának  hasábjain  Elek  Artúr  új  témáiról  ír,  a  Zorka-sorozat

variációitól a nagy arcképekig. Pl. Móriczé „megereszekedett oroszlánfej – a szétmálló őserő

zárkózott  színességével”.  Osvát  Ernőén  „az  arc,  az  orr  piros  foltjai  az  ezüstös  haj

árnyékában”. Babits fején „mintha inkább a karakter kialakítására törekedett volna”. Ez a bal

kéz  támasztotta,  dőlt  fej  a  Nyugat  1924-es  évfolyam I.  kötetének 376.  lapján vált  örökre

ismerősünkké. 

Érdemes visszapillantani az 1915-ben rendezett ’Rippl-Rónai József és a háború’ című

kiállításra, amelynek az Ernst Múzeum biztosított otthont. Festőnket a világháború kitörése

Franciaországban  érte.  Jellegzetes  tollvonásokkal,  szálkás  vonalakkal  örökítette  meg  a

tömegember pánikpillanatát,  mámorral kevert félelmét, amely a latin népekre oly jellemző.

Gallhon őneki többszörösen kedves. Ott tanult meg látni, saját magát korszerűen kifejezni,

francia feleséget hozott, a háborút éltető csőcselék (amely oly ismerős a Thibault-családból)

borgőzös  dühében  mégis  majdnem  meglincselte  „az  osztrák  kémet”.  Hazatérve  viszont

gyanús,  mert  piktúrája  franciás,  felesége francia.  A mindenen felülemelkedő művész  csak

megörökítéssel ítélkezik. Tárlatán látható a hazájáért harcoló francia katona képe, s békésen

olvasó nő. 

A  Nyugat 1915.  évi  kötetében  tollrajzként  pihen  ’Goethe  utolsó  sarjadéka  francia

fogságban’, bár a lesütött tekintetű fogoly alig emlékeztet a német költőkirályra. Noha tüntető

pacifista, 1916-ban mégis a szerb–olasz frontra került, igaz, csak öt hétre, és sajtófedezékbe.

Később a lövészárokba is. Itt találkozott nagy osztrák kollégájával, Oskar Kokoschkával, akit

lefestett. Közös fénykép is maradt róluk. Különben egyikőjük sem szerzett olyan elementáris,

közvetlen és borzalmas élményeket, mint Mednyánszky László, akit az elcsigázott tápászkodó

szerb fogoly,  a  tetvészkedő katonák,  az  örök vízszintességre  ítélt  kadáverek,  a  hódmezőn

fölsejlő  fejfák  megörökítése  az  I.  világháborúnak  legmegrázóbb  erejű  fejtőjévé  avatták.

Halála  után,  mert  Adyt,  Eötvös  Lorándot,  Csontváryt  követően ő is  rajta  van az 1919-es

veszteséglistán.  Rippl-Rónai  igazán  szerette,  élvezte  az  életet,  kerülte  a  borzalmak

megjelenítését.  Az  említett  íróbarátok  (Ady,  Babits,  Móricz,  Osvát)  mellett  képet  festett

Fenyő Miksáról, Karinthy Frigyesről és a fiatal Szabó Lőrincről, hogy csak a legnevesebbeket

említsük.  Amint azt Beck. Ö. Fülöp  Nyugat-beli cikkéből tudjuk, egyik híres önarcképét a

firenzei Ufrizi-gyűjtemény kérte ajándékba, a franciák ragyoró Maillol-portréját kapták meg.

A  Nyugatosok  kedves  festőóriása,  a  lángeszű  egykori  patikuslegény  1927-ben  hunyt  el

szülővárosában. A Nyugatban Babits ’A festő halála’ című versével búcsúztatta:



„… s éreztük, a vászon mögött már csak maga

a Lélek lehet –

a Lélek s lakói: meghitt emlékek, otthoni táj,

vén szoba és rokoni arcok, s hány puha

asszonyi árny,

Páris visszafénye, s magyar rétek –„…

Retrospektív  kiállításairól  a  Nyugat  mindig  részletesen  beszámolt.  Nem  volt  hiú,  pedig

tudatában volt tehetségének, s hazai kortársai közül talán neki lett volna legnagyobb esélye a

világhírre,  életművét az értők nagy francia kortársaiéval és barátaiéval (Viullard,  Bonnard,

Rouault) egyenértékűnek tartják. A kaposvári patikuslegényét.

A  Nyugat „gyógyszerészei”  közé  sorolhatók  még  természetesen  Csontváry  és

Tömörkény.  De  különösen  Csontváryról  az  utóbbi  időkben  annyit  írtak,  hogy  bosszantó

banalitásokkal  aligha  tudnék  többet  mondani.  Tömörkény  gyógyszerkeverő  előélete  sem

ismeretlen,  ezért  csak  megemlítjük  kedvesen  csengő  nevét.  Hogy  teljes  legyen  kedves

folyóiratunk „farmakológusainak” listája.



Németh László és a Nyugat686

Ismert  irodalomtörténeti  adat,  hogy Németh Lászlót (1901–1975) meredek írói pályájára a

’Nyugat’ 1925. évi novellapályázatának megnyerése röpítette. A címe: ’Horváthné meghal’, a

Vörösmarty Akadémia  bíráló bizottságának tagjai  – Gellért  Oszkár,  Kosztolányi  Dezső és

Osvát  Ernő  –  a  272  elbeszélés  közül  kiválasztott  első  díjast  tartották  „művészi  értékben

legdúsabbnak”.  Az  örökségi  civódásról  szóló  parasztnovella  kétségtelenül  Móricz-

reminiszcenciákat  ébreszt  utólag  az  olvasóban,  de  Osváték  csalhatatlan  szeme  felismert

valami többletet, a sorokban rejlő írói lehetőséget.

Az inflációs számjegyű összeggel díjazott elbeszélés tehát a decemberi számban jelent

meg,687 belépőjegyet nyerve a legrangosabb irodalmi fórumba. Mások szívesen megváltották

volna,  ha  a  szerkesztő  valamit  is  enged  szigorú  elveiből.  A  felfedező  (mert  a  bírálat

oroszlánrészét  gyaníthatóan  Osvát  végezte,  Gellért  és  Kosztolányi  elsősorban  irodalmi

presztízsükkel szentesítették) és felfedezett közt nem sokáig volt felhőtlen a viszony. Osvát

Ernő újabb novellákat várt, Németh László organizátori szerepet ígért, az eredmény: átmeneti

szakítás. Azaz inkább egy kis kompromisszum, se nem elbeszélés, se nem szerep, hanem vers

az 1926-os évfolyam 15. számában. A ’Mezőföldi táj’ megéneklése,688 birkózás a poézissel,

eredményes  folytatást  nem ígérően.  Babits,  Kosztolányi,  Füst  Milán,  Tóth  Árpád  mellett

verset írni? Már kész volt benne a kritikus. A költőt, miként egykor Móricz Zsigmondban és

Bíró Lajosban, őbenne is az Ady-élmény ölte meg, hogy majd más műfajokban támadjon fel.

Osvát tehetségtisztelő türelemmel és tapintattal vár, meg is jelenik ’A Nyugat húsz esztendeje’

– de más folyóiratban.689 Külön út bejelentése ez, a kapu azonban nem csukódik be mögötte.

1927 Németh Lászlónak az Ady-éve. ’A halottak élén’ költője még csak ötvenéves lenne. 

Igaz, a nevezetes ’Ady-pör’ (ki tudja, hányadik tárgyalásban) a ’Társadalomtudomány’

hasábjain jelent meg,690 ám Németh a ’Nyugat’-ban ismertette Nagy Sándor tisztes szándékú,

de  szerényre  sikeredett  Ady-könyvét,691 Makkai  Sándor  ’Ördögszekér’  című  művében  is

inkább a sokat támadott költő mellett derekasan kiálló erdélyi püspököt dicsérte.692 Felidézi

686 Forrás: Szállási Árpád: Németh László és a Nyugat. = Orvosi Hetilap 122 (1981) No. 4. pp. 226–227. 
687 Németh László: Horváthné meghal. (A Nyugat novella-pályázatán első díjjal kitüntetett pályamű). = Nyugat
18 (1925) Vol. III. No. 23–24. pp. 490–500.
688 Németh László: Mezőföldi táj. = Nyugat 19 (1926) Vol. II. No. 15. p. 188.
689 Németh László: A „Nyugat” húsz esztendeje. = Társadalomtudomány 6 (1926) No. 5. pp. 426–430.
690 Németh László: Az Ady-pör. = Társadalomtudomány 7 (1927) No. 3–4. pp. 249–266. 
691 Németh László: Ady Endre költészete. Nagy Sándor könyve. = Nyugat 20 (1927) Vol. II. No. 17. pp. 350–351.
692 Németh László: Makkai Sándor regénye. (Ördögszekér. Genius, 1927). = Nyugat 20 (1927) Vol. II. No. 23.
pp. 798–799.



Bányai  Kornél  ’Örök  arc’-át.693 Érdekes,  hogy  a  frissen  végzett,  lexikális  érdeklődésű

orvosírónak ekkor még nem ihletői a tudománytörténet, a természettudományok és az orvosi

emlékek,  bár  cselédkönyves  korában  már  megírta  az  ’Új  szempontok  a  status  praesens

felvételében’ című tanulmányát.

A kezdő írónak legtiszteltebb példaképei:  Ady Endre,  Móricz Zsigmond és Korányi

Sándor. Adyban a váteszi szerep, Móriczban a termékeny bőség, Korányiban az etikus ember

ragadta meg. A két Ady-cikk ellenére a ’Nyugat’ és közötte még nem szent a béke, sőt 1928-

ban minden kötelék elszakadni látszott. 1929 a fordulat éve, Németh László ekkor visszatér

Osvát  ’Nyugat’-jához,  ám  akkor  még  senki  sem  sejtette  az  október  végén  bekövetkező

tragédiát.

Már a korai számokban színre lépett a nagyfeszültségű kritikus. Tolsztoj-rajongásának

ekkor adta először tanújelét, két könyv ismertetése ürügyén.694 Az egyik Miller Fülöpé, afféle

regényes  riportkönyv,  illusztrációs  szenzációk  a  jasznaja-poljanai  remete  író  rendhagyó

magánéletéről. A másik vaskos antológia; kiadatlan levelei „egy nagy koncepció villanásai

ezek  az  élet  nagy  eseményei  előtt”,  továbbá  feleségének,  háziorvosának,  gyermekeinek,

Rjepin  festőnek  a  visszaemlékezései,  halálának  megrázó  felidézése  Asztápov  állomásán.

Németh  László  szerint  a  Tolsztoj-kultusz  egy  ország  szellemi  mértéke  (hasonlót  állított

Brandes a Goethe-kultuszról),  az államé, amely „sohasem lehet jobb a benne élő emberek

átlagánál”.  A cikk  orientációt  ajánlott  a  magyar  prózának  az  orosz  felé.  Osvát  szokatlan

türelme igazolást nyert, kitűnő kritikák jöttek sorban a kortársaktól.

Először Illyés Gyulában „a távoleső versösztönök spontán összehangoltsága” késztette

elismerésre,695 ő a csillag – Németh szavaival –, aki ott jelent meg, ahol kiszámította. Aztán

Tersánszkyt jellemzi mesterien, ezt a kedves csibész irodalmi Kakukk Marcit ’A margarétás

dal’ méltatásával.696 Háborús regény, perdita hősnő, Dosztojevszkij Szonjája rokona, „akiben

megfér az evangélium s a gyönyör szomorú ipara”, aki a forrongó Oroszország jellegzetes

filozopternő figurája, elcsábít egy forradalmárt, a szabadszerelem hívét, aki ugyanakkor „a

gyakorlatban bátorításra  szorul”.  A háború züllesztésének apológiája ez, pont moralizálása

nélkül hiteles. Találóbb kritikát Tersánszkyról azóta sem írtak. 

Pap Károly bibliai  víziókat felvillantó novellái  olvastán íme az összegzése:697 „Illyés

Gyula után megint egy író, akiben nekem annyira ismerős igények munkálkodnak.” Hogy

693 Németh László: Bányai Kornél: Örök arc. = Nyugat 20 (1927) Vol. II. No. 17. pp. 347–349.
694 Németh László: Két Tolsztoj-könyv. [Ismeretlen Tolsztoj; Tolsztoj futása és halála]. = Nyugat 22 (1929) Vol.
II. No. 14. pp. 113–118.
695 Németh László: Illyés Gyula: Nehéz föld. = Nyugat 22 (1929) Vol. I. No. 6. pp. 376–382.
696 Németh László: Tersánszky J. Jenő: A margarétás dal. Nyugat 22 (1929) Vol. II. No. 17. pp. 304–309.
697 Németh László: Pap Károly. [Mikáél, az ács című művéről]. = Nyugat 22 (1929) Vol. II. No. 20. pp. 488–491.



kritikai  skálája  szélesebb  és  színesebb  legyen,  Kassák  Lajos  ’Angyalföld’  című  könyvét

ismerteti,698 azaz „hogy csírázik és hajt ki a csavargó Angyalföldből a szocialista Angyalföld”.

Csak a  lélekábrázolást  érzi  benne redukáltnak,  ami  Németh  megsejtésében  a  szervezkedő

mozgalom gyermekbetegsége is. Kassák, „aki egy osztály írója akart lenni, az élet írója lett”.

Illyés,  Tersánszky,  Pap  Károly,  Kassák  –  megannyi  telitalálat.  Elégedett  lehetett  Osvát!

Sajnos a summázást  ’A kritika feladatai’-ról már nem láthatta nyomtatásban.699 „A kritikus

elsősorban  a  véleményalkotás  művésze”,  mesterségbeli  tudást  és  pszichológiai  szimatot

követel, nem csinál pénzért zsenikultuszt, le meri leplezni saját tévedéseit (amit ő sajnos nem

mindig tett meg), saját korának percmutatóját a világirodalom órájához igazítja, maximalista

önmagával és másokkal szemben, ugyanakkor nem tanítómesterkedik a teljesség ornátusában.

Ez  utóbbi  megállapítás  már  finom célzás  Babits  tekintélyére,  holott  rá  még  inkább

érvényes. Szerinte Babits könyve, az ’Élet irodalom’, nem kritikusi mű, hanem „egy lírikus

problémái  íródtak  át  a  tanulmány  nyelvére”,  szintetizál  és  analizál,  szövegelemzésben

„mikroszkópiával  egészíti  ki  a  morfológiát”.700 Vörösmarty-tanulmánya  csúcsteljesítmény,

módszere művészi. Szabó Dezső támadása idején kiállás volt ez Babits mellett, egyben jelzése

annak,  hogy  Németh  László  esztétikai  paraméterei  mégis  másak.  Ami  természetes,  elütő

alkatukból adódóan. 

Az 1930-as évfolyamban Berda József  ’Öröm’,  s Gellért  Oszkár  ’Valami a végtelen

sugarakból’  című verseskötetét  ismerteti.701 Kritikai találékonysága széles. „Gellért az eget

kereste a líra szélesebb térségei helyett”, ezért lett a kevesek költője, Berda költészetében a

József Attila-rokonságot keresi, akitől ő „szelídebb legény”.

Az  1931-es  évfolyamot  ’Egy  új  nemzedék  esztétikája’  súlyosbítja  bátor  igazmondá-

sával.702 Megállapítja,  hogy az  1908-as  magánosak  (Babits,  Móricz,  Kassák,  Szabó Dezső)

„egymás  számára  lefordíthatatlan  esztétikai  rendszerek”,  ami  még  nem volna  baj,  „mert  a

szellem teljes fénye az egyéni tarkaság szivárvány színeire hasad: mint a kor tudománya:  a

pszichológia”,  de  az  epigonizmus  ragályai  tizedelnek,  ugyanakkor  tenyésznek  „az  elbúsult

fajmagyarok, a pesti franciák, a kollektív verselők, a műrímelők, a mindent elolvasók, a faluhoz

visszatérők”, utóbb utalván ’Az elsodort falu’ hatására. ’Ars poeticá’-jában703 igyekszik a lélek

698 Németh László: Kassák Lajos: Angyalföld. Pantheon-kiadás. = Nyugat 22 (1929) Vol. I. No. 7. pp. 485–485.
699 Németh László: A kritika feladatai. = Nyugat 22 (1929) Vol. II. No. 22–23. pp. 642–647.
700 Németh László: Babits Mihály tanulmányai. [Élet és Irodalom című tanulmánykötetéről]. = Nyugat 22 (1929)
Vol. II. No. 24. pp. 692–700.
701 Németh László: Öröm. Berda József versei. – Genius. = Nyugat 23 (1930) Vol. I. No. 1. p. 67.; Németh
László: Gellért Oszkár: Valami a végtelen sugarakból. A Nyugat kiadása. = Nyugat 23 (1930) Vol. I. No. 4. pp.
307–311.
702 Németh László: Egy új nemzedék esztétikája. = Nyugat 24 (1931) Vol. I. No. 10. pp. 689–691.
703 Németh László: Ars poetica. = Nyugat 24 (1931) Vol. I. No. 11. pp. 759–763.



és  paragrafus  között  félúton  maradni,  tagadva  az  ösztönös  zseniszemlélet  kizárólagosságát.

Németh László ’Nyugat’-beli útja eddig az 1928-as év kihagyása mellett is töretlen vonalú, nem

bonyolódik politikai kérdésekbe. Nagy kritikus-ígéret kibomló gazdagsága.

Először  az  1931-es  évfolyam  utolsó  számában  tör  lándzsát  ’Az  irodalom

önkormányzata’ mellett,704 amikor a kor minden politikai áramlatát szellemellenesnek ítél és

elítél, horizontján feltűnik Ortega, a nagy hatású ibér ideológus. Ezt még feledteti egy pompás

Tamási  Áron-tanulmány  a  ’Nyugat’  1931-es  évfolyamában,705 a  kitűnő  ’Lélekindulás’

ígéretétől  a  „kveruláns  pózban”  írt  ’Címeresek’-ig,  amelynek  alacsony a  mestergerendája.

Tamási  tehetségének  csak  használt  a  biztos  ítélet.  Ugyanezen  évfolyamban  Osvát  Ernőre

emlékezik,706 akire  két  nemzedék  tüzes  diákhálával  gondol  vissza,  és  25  év  magyar

irodalmának  keresztapja  volt.  A  moralistára,  aki  szenvedélyesen  harcolt  a  megkövült

konvenciók ellen. A kor egyetlen legendás alakjára, „aki az esztéták elkeseredésével küzdött a

szellem erényeiért”.  Aki  mindenét  feláldozta  az  irodalomnak.  Kevesen  írtak  találóbban  a

szerkesztők szerkesztőjéről.

E kötetben még Sárközi György ’Mint oldott kéve’ című707 könyvét ismerteti,708 Tompa

Mihály iránt lennénk tiszteletlenek, ha a remek történelmi regény témájára utalnánk. Az  ’Új

enciklopédia’ cikk már a multilaterális szellemi polarizáció jelen,709 a „legnagyobb enciklopé-

distánk” (Ungvári  Tamás  jelzője)  horizontális  és  vertikális  vázlata,  sokat  ígérően.  Csodálja

Babits Oedipus-fordítását, Szabó Lőrinc költészetét, amelyben „Babits idegessége mintha Ady

keményebb szókimondásával kereszteződne”. Talány, hogy ez a mesteri szem milyen asztig-

miásan látta a ’Nincsen apám, se anyám’ József Attiláját. Csekély vigasz, hogy nem egyedül.

Németh László utolsó éve a ’Nyugat’-nál az 1932-es esztendő. Érdemlegesen ír Szerb

Antal Vörösmarty-tanulmányáról,710 a ’Nyugat’ Dekameronjáról,711 s aztán Babits Mihállyal

összekülönbözve,  ’Tanú’  címmel  új  folyóiratot  indít,  egyszemélyes  periodikát.  Kis

megszakítással hét esztendő fűzte a ’Nyugat’-hoz.  ’Az irodalom önkormányzata’ kivételével

nincs egyetlen sor, amit ne vállalhatna a magyar irodalom. Elfogultságait sem kivéve.

704 Németh László: Az irodalom önkormányzata. = Nyugat 24 (1931) Vol. I. No. 12. pp. 826–829.
705 Németh László: Tamási Áron. = Nyugat 24 (1931) Vol. II. No. 17. pp. 307–310.
706 Németh László: Osvát Ernő. [Visszaemlékezés]. = Nyugat 24 (1931) Vol. II. No. 21. pp. 441–445.
707 Sárközy György: Mint oldott kéve. Történelmi regény. 1–3. köt. Bp., 1931 [1932]. Pantheon. 175, 254, 218 p.
(Több kiadásban is megjelent.)
708 Németh László: Mint oldott kéve. Sárközi György regénye. – Pantheon-kiadás. = Nyugat 24 (1931) Vol. II.
No. 24. pp. 664–667.
709 Németh László: Új enciklopédia. = Nyugat 24 (1931) Vol. II. No. 23. pp. 588–595.
710 Németh László: Vörösmarty-tanulmányok. Szerb Antal könyve. – Minerva könyvtár.  = Nyugat 25 (1932)
Vol. I. No. 1. pp. 45–46.
711 Németh László: Mai Dekameron. [Új írók novellái Móricz Zsigmond szerkesztésében]. = Nyugat 25 (1932)
Vol. I. No. 1. pp. 7–9.



Németh László további munkáiból: 

Németh László: Tóth Árpád. = Erdélyi Helikon 1 (1928) pp. 485–491.; ua.: Németh László:
Készülődés. A tanú előtt. 1. köt. Bp., 1941. Magyar Élet. pp. 301–311.; Németh László: Két
nemzedék. Tanulmányok. Bp., 1970. Magvető. pp. 126–134. 

Németh László: Freud és a pszichoanalízis. = Társadalomtudomány 9 (1929) No. 1–2. pp. 1–
20. 

Németh László: Korányi Sándor. In: Németh László: Európai utas. Tanulmányok. Bp., 1973.
Magvető – Szépirodalmi. pp. 585–590. (Németh László munkái) – A tanulmány eredetileg a
Tanú 1932-es évfolyamának 2. számában jelent meg.

Németh László: Az iskoláskor egészségügye. = Iskola és Egészség 1 (1933) No. 1. pp. 84–85.

Németh László: Orvostörténet és szellemtudomány. = Iskola és Egészség 2 (1934) No. 1. pp.
22–41.; Németh László: A minőség forradalma. 2. köt. Bp., 1940. Magyar Élet. pp. 77–104.;
Németh László: Európai utas. Tanulmányok. Bp., 1973. Magvető – Szépirodalmi. pp. 546–
566. (Németh László munkái)

Németh  László:  Johan  Béla:  Jelentés  a  M.  Kir.  Országos  Közegészségügyi  Intézet  1932.
évben végzett munkájáról. = Iskola és Egészség 1 (1934) No. 2. pp. 179–180. 

Németh László: Egy iskolaorvos naplójából. = Tanú 3 (1934) No. 10. pp. 322–327.; Iskola és
Egészség 3 (1935) No. 2. pp. 119–124. és klny.

Németh  László:  Johan  Béla:  Jelentés  a  M.  Kir.  Országos  Közegészségügyi  Intézet  1934.
évben végzett munkájáról. = Iskola és Egészség 3 (1936) No. 2. p. 199.

Németh  László:  Az iskola  „összetétele”.  (Orvosi  beszámoló  a  Medve-utcai  polgári  iskola
tanári értekezletén.) = Iskola és Egészség 4 (1937) No. 3. pp. 163–182.

Németh László: Levelek a hipertóniáról. In: Németh László: A kísérletező ember. Bp., 1963.
Magvető. pp. 429–483.

Németh László: Levél egy negyedéveshez. = Orvosi Hetilap 106 (1965) No. 39. pp. 1825–
1829. és klny.
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Freud, Ferenczi és a Nyugat712

Az idősebb Ignotus írta, életében két olyan emberrel találkozott személyesen, akiken a zseni

stigmáját azonnal felismerte, Ady Endrével és Siegmund Freud professzorral. Pont ezért nem

véletlen,  hogy  mint  főszerkesztő,  a  Nyugat 1917-es  évfolyamának  első  számában  együtt

szerepeltette a düledező monarchia két különös, sokat támadott lángelméjét. Igaz, Ferenczi

Sándor  jóvoltából  már  öt  évvel  korábban  kaptak  a  freudi  pszichoanalízisről  szakszerű

ismertetést e rangos folyóirat olvasói, a libidóelmélet a laikusok között szalontéma kezdett

lenni, Ignotus érdeme, hogy magát a mestert is megszólaltatta. Egyúttal egymás igazolására

együtt akarta látni két csodált csillagát. 

Adynak a „Régi tavaszi háború” című életrajzi ihletésű írása a pubertás pánszexuális

érdeklődéséről szól, a gyökeres problémáról, amelyről a piarista páterek csak bűnbélyegzéssel

akartak beszélni. Álszemérem, álszenteskedés, tudták a fojtott indulatú diákemberkék. Nyil-

ván erőltetett állítás lenne Ady írását „freudista” illusztrációnak tartanunk (Ignotus sem utal

efféle szándékra), de kategorikusan az ellenkezője sem tagadható. Távolról sem vulgáris értel-

mezésben. Visszatérve a novellához,  történetének színhelye  egy papi  kisváros,  a párciumi

Nagykároly,  ahol  Ady az  alsó  négy  gimnáziumot  végezte.  A nagy  világégés  közepett  is

megvalósulatlan álomként tér vissza a „libidós” emlék, amely egykor egymás ellen űzte harc-

ba a diák-civil legénykéket, a mostani „nótázó vén bakák” sajnos valódi háborús csapatait. 

A  nagy  költő  írása  után  következik  Freud  professzornak  „A  pszichoanalízis  egy

nehézségről” című cikke, a Nyugat olvasóinak (nyilván Ignotus intenciója alapján) ajánlva. A

nemi  működés  zavarait  követő  neurózisokról  szól,  amelyeket  immár  az  ő nevével  szokás

társítani. Nem vitatja egyoldalúságát, amely „olyan mint a vegyészé, ki minden szervezetet a

vegyi vonzás erejére vezet vissza. Ezzel még nem tagadja, hogy van nehézkedési erő is. Csak

éppen  értékelését  a  fizikusra  hagyja.”  A  sui  generis  libidót,  amely  narcisszizmusban

kumulálódik,  nemcsak  az  egyénre,  hanem  az  emberiségre  is  érvényesnek  tartja.  Ezt  a

történelmi  tükörképes  önszeretetet  eddig  két  nagy felfedezés  zavarta  meg,  a  kopernikuszi

heliocentrikus világkép és a darwini evolúció. Az ösztönélet rétegezettségének felismerését

jelentőségében csak követői hasonlították az előzőekhez (Freud annál szerényebb volt), ám

sokkoló hatásában azokra emlékeztető. 

A pszichoanalízis „előfutárának” Schopenhauer öntudatlan akarat-elméletét tartja. A bécsi

mester, akit legalább annyira destruktívnak bélyegeztek mint „A szerelem eposzából” költőjét.

712 Forrás: Szállási Árpád: Freud, Ferenczi és a nyugat. = Orvosi Hetilap 121 (1980) No. 20. pp. 1207–1208. 



Direkt  hatásról  nincs  tudomásunk,  de  akik  azonos  tabu-témákhoz  szokatlan  merészséggel

nyúlnak, legyen az költő vagy tudós, a felhorkanó fogadtatás azonos. Jól tudta ezt a jó öreg

Ignotus, a vérbeli szerkesztő. Freud fordítója nincs feltüntetve, későbbi írását azonban Ignotus

ültette át magyarra, így feltételezésünk nem alaptalan. 

Ferenczi  inkább  tolmácsolt  mint  fordított.  Schopenhauernek  Goethéhez  írt  levele

pszichoanalitice nézve az első „freudista” írás a  Nyugatban (1912) Ferenczi Sándor tollából.

Németül is megjelent a bécsi „Imago” nevű pszichoanalitikus szemlében. Amint megtudhatjuk,

1815-ben a nagy pesszimista filozófus levelet írt a német költőkirálynak, az „Über das Sehen

und die Farben” kéziratának megkapására válaszolva. Ebben Schopenhauer Ödipusz végzetére

utal, „aki rettenetes sorsa felől világosságot keresve, nyugság nélkül kutat tovább, már mikor

sejti is, hogy a feleletből számára a legszörnyűbb derül majd ki.” Ferenczi szerint az Ödipusz-

mítusz  minden  lelki  történés  szoros  determináltságának  örök  jelképe,  így  Schopenhauer

megfogalmazta a legfontosabb princípiumot, amelyhez Freud később szinte szótárt szerkesztett.

Az Ödipusz-komplexum azonban „nemcsak a neurózis tengelykomplexuma”,  hanem a lelki

működés  szimbolikája,  amelyet  Ferenczi  szavaival  a  görög  Sophoklesben  a  germán

Schopenhauer  megsejtett,  azaz  „a  tudatlan  tudást  minden  ember  kétneműségéről”,  mert

önmagában  hordja  Ödipuszt  és  Jokasztét  egyszerre.  Természetesen  „az  embernek  nemcsak

legmélyebbre fojtott érzési és gondolati komplexumai jelennek meg képben, de a lelki erőknek

az  a  játéka  is,  mely  ilyen  tartalmaknak  belső  elintézésénél,  nemek  és  egyéniségek  szerint

különbözőképpen  érvényesül”.  Ferenczi  értelmezése  imponálóan  árnyalt  magyarázat  egy

csodálatos rejtélyre, amely a világirodalomban a Hamletéhez hasonlítható. A Nyugat rajongói

meggyőződhettek róla, hogy itt nem afféle monomániás altesti kultuszról van szó, hanem az

eddig hittnél bonyolultabb ösztönélet szokatlan megközelítéséről. 

Mint ismeretes, nem kis szerepe volt Ferenczi Sándor személyének abban, hogy Budapest

volt  az  1918.  évi  pszichoanalitikus  kongresszus  színhelye,  főképp a  háborús  neurózisokkal

foglalkoztak, majd a Tanácsköztársaság évében május 12-i kari ülésén tanszéket kapott, de a

bukás után kinevezését hatálytalanították, Ferenczi a Nyugat 1922-es évfolyamában jelentkezett

ismét a „Pszichoanalízis és társadalompolitika” című cikkével.  Igyekezett  apolitikus lenni, a

freudi tan pártállástól független, mint ahogy a betegségek sem respektálják a világnézetet. „A

történelmi materializmusra támaszkodó politikai riányok sok kiváló vezér-gondolkodója kezdi

belátni,  hogy talán  nem egy  balsikernek  elejét  vette  volna,  ha  az  elméleti  alap,  melyre  e

szociális törekvések épültek, nem lett volna olyan egyoldalúan anyagelvű, hanem számításaiban

tényezőként szerepeltette volna az embereknek, kiknek sorsán lendíteni akart: a lelki világát is.

Szóval rájöttek, hogy hiba volt a lélektani szempontok mellőzése, a gazdaságiak túlbecsülése.”



Elgondolkozhattak  rajta  a  Bécsbe  került  emigráns  vezetők.  Végül  az Adler-féle  individual-

psychologia ellenében Freud mellett teszi le tudományos voksát. Később szenvedélyesen is. Ti.

Karinthy Frigyes a „Macbeth jóslás lélektana” címmel szatírát írt az epigon lélekbúvárokról,

amit  Ferenczi  (mint  kiderült,  feleslegesen)  magára  vett.  A  nagy  humorista  nyílt  levélben

(Nyugat,  1924.  155.  old.)  tisztázza  tiszteletét  Freud  és  Ferenczi  iránt,  mindazonáltal  saját

műfaját  a  mindig  magas  színvonalon  joga van gyakorolni.  Karinthynak  főleg  a  hipnózis  a

célpontja, főleg a felelőtlen és tudománytalan szuggesztiók kigúnyolása. A korrekt levélváltás

bizonyára  kielégítette  a  pszichoanalitikust,  és  eloszlatat  a  félreértést,  mert  folytatása  nem

következett.  Freud személyét  a  Nyugat 1925-ös  évfolyama  mutatta  be,  önéletrajza  alapján,

közel negyven oldalon. 

Ekkor már Ignotus nincs a szerkesztőségben, irányítója a Babits–Gellért–Osvát triász.

Az autobiográfiát viszont a hajdani főszerkesztő fordította, értő utószóval kiegészítve. Freud

két  nagy  ihletője  Darwin  és  Goethe,  mesterei:  Mexnert,  Brücke  és  Charcot  voltak.

Negyvenoldalas  életrajza  olyan  koncentrált,  hogy  kivonatolni  képtelenség.  Megdöbbentő

utólag ovlasni, hogy a hazájából rövidesen kitagadott Freud milyen büszkén írja, 1920-ban a

hágai pszichoanalitikus kongresszuson neki sikerült először egy asztalhoz ültetni az angol és

német tudósokat. Annál meglepőbb a franciák értetlensége.  Charcot utóda szerint a „génie

altin  egyáltalán  nem tudja  bevenni  a  psychoanalisis  gondolkodó  módját”  és  azt  speciális

tetuton képződménynek tartja. 

A gall pszichiáterek elutasító magatartásáért bőven kárpótolta a francia szépirodalom,

de szinte valamennyi  művészetre  felszabadítólag hatott.  Amerikában viszont a sekélyes  és

üzleties veszéltől féltette tanát, noha Stanley Hall és James Putnam személyében máris értő

interpretátorai  voltak  a  Clark,  illetve  a  Harvard  egyetemen.  1909-ben  a  zürichi  Bleuler-

tanítvány Jung kíséretében előadói körúton vett részt a tengerentúlon, akkor még nem sejtette,

hogy az ifjú pszichiáter titán a saját útját fogja járni. Ugyanakkor a (szintén zürichi) lelkész O.

Pfister a freudi pszichoanalízist összeegyeztethetőnek tartotta a szublimált vallásossággal, az

amerikai William James pedig filozófiájával, felismerve konstruktív etikai jelentőségét. Nem

így a Debreceni Szemle, amely nemezti karakterünktől tartotta idegennek. A Nyugat 1929-es

évfolyamában  (195–200.  old.)  Hollós  István  írt  a  „Nemzeti  géniusz  és  pszichoanalízis”

kapcsolatáról, utoljára szólva a freudizmusról. Pédákkal bizonyítva, hogy független minden

nacionális sajátosságoktól. Freud és Ferenczi ezzel „elhagyták” a  Nyugatot. Arról azonban,

hogy a freudizmus milyen mély nyomokat hagyott a magyar szellemen, az 1934-ben induló

„Emberismeret” című folyóirat tanúskodik. 



Második évfolyamának különszáma „A pszichoanalízis mellett és ellen” címmel jelent

meg,  Székely  Béla  és  Kulcsár  István  szerkesztésében.  Nem  lehet  itt  említetlenül  hagyni

Thomas  Mann  cikkét  („Freud  helye  a  modern  szellemtörténetben”)  a  mélylélektan

megteremtőjének  talán  legnagyobb  értője  „A  varázshegy”  írója  volt.  Az  említett

szeparátumban Kosztolányitól Kodolányiig, Füst Milántól Kassák Lajosig valamennyien hitet

tettek a freudizmus mellett.

Abban az időben Freud és Ferenczi korábbi állítása ellenére a pszichoanalízis már nem

volt apolitikus tudomány.

Ferenczi és Freud


