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NÉMETH LÁSZLÓ

Németh László, az iskolaorvos713

Nagy írónk iskolaorvosi múltját ’A Medve-utcai polgári’ vitte a köztudatba. Az akkor divatos

alkattan,  a  hormonok  forradalma,  a  szociálpszichológia  és  egy  lírikus  naplóírás  sajátos

szintézise ez,  szépirodalmi szociológia,  amely azóta a hatalmas életmű kezdő szakaszának

szinte szinonim fogalmát jelenti. E fura nevű utca topográfiai fekvését kevesen ismerik, ám a

Németh László-életműben a kevésbé járatosan is el tudják helyezni. Valahol az „íróvá avatás”

és az első regények köré, amikor  még kenyérkereseti  gondok nyomasztották,  s vállalkozó

kedvét  a sablonmunka igájába fogva bizonyította  be,  hogy a Medve utcai polgári  is lehet

kísérleti telep, mikroszociológiai műhely, osztályszempontból rendkívül heterogén összetételű

pubertásos  ifjak  starthelye,  olyan  kaleidoszkóp,  amelyet  egy  orvos  végzettségű  tanárnak

feltétlenül érdemes figyelemmel kísérni.

Fogasabb kérdés, ha az író iskolaorvosi ténykedését időben akarjuk pontosítani, hiszen a

Medve utcai  polgári  csak egy (igaz,  a legfontosabb) volt  az iskolák közül Németh László

életében. Első iskolaorvosi helye a Toldy reál, ahol apja tanított, és négy elemit ő maga is

elvégzett.  A  „Volt  iskolatársak  egyesületének”  1930.  évi  tagnévsorában  a  választmányi

póttagok közt már megtaláljuk Németh László orvost, a tiszteletbeli elnökök között Kürschák

Józsefet, a világhírű matematikusprofesszort, a választmányi tagok között pedig Horthy István

gépészmérnököt.714 Hogy a Toldynak milyen rangja volt, aligha szükséges bizonygatni. Majd

1928–31  között  az  Egressy  úti  polgári  iskolaorvosa  lett,  amelynek  ihlető  hatásáról  nincs

írásbeli  bizonyítékunk.  Nyilván  szerepe  volt  benne  tuberkulotikus  megbetegedésének,

továbbá a Babits szerkesztette  Nyugat  nagy reményekre jogosító munkatársa, ekkor születik

első  nagyobb  lélegzetű  műve,  a  kétkötetes  ’Emberi  színjáték’,  végül  1931-ben megtalálta

leghosszabb  és  legtermékenyebb  iskolaorvosi  ténykedésének  színhelyét,  a  Medve  utcai

polgárit.  A magyar irodalom és a magyar iskolaorvosi ügy kivételes pillanata volt,  amikor

Németh László 1933-ban először kapott fórumot az Iskola és Egészség című lap hasábjain. Az

713 Forrás: Szállási Árpád: Németh László, az iskolaorvos. = Orvosi Hetilap 131 (1990) No. 16. pp. 867–868. 
714 A Toldy Ferencz reáliskola „Volt iskolatársak egyesületének” 1930. évi tagnévsora. Bp., 1930. 



első évfolyamban írott cikkei nem kerültekek be ’A Medve-utcai polgári’ című kötetébe, sem

a  második  kiadásba,  sem  ’A  kísérletező  ember’  összegzésébe.  A  Braunhoffer  Jenő

szerkesztésében megjelent Iskola és Egészség viszont annyira ritka higiénikai periodika, hogy

megéri  ismertetni,  ami ’A Medve-utcai polgári’-ból kimaradt.  Az  Iskola és Egészség  lelke

tulajdonképpen Csordás Elemér budapesti tiszti főorvos volt, akinek az író a következőképpen

mondott köszönetet: „Tizenöt éve négyszáz pályázó előtt egy kétoldalas magánlevélre ebbe az

állásba  protekciótlan  behozott,  tizenöt  év  alatt  csak  a  szív  kamatos  kamatszámításával

számontartható összeget gyűjtött magának figyelmével és melegségével hálámban.” Amiből

az is kiderül, hogy iskolaorvosi kirándulása 15 évig tartott,  ami nem kevés idő egy alkotó

életében. Hogy Csordás főorvos folyóiratát jegyezték a szakmában, elég a szerzők névsorán

végignézni:  Miskolczy  Dezső,  Móricz  Dénes,  Parassin  József,  Waltner  Károly  és

természetesen Németh László, hogy csak a legismertebbeket említsük.

A  Medve  utcai  polgári  iskolaorvosa  korán  felfigyelt  az  Országos  Közegészségügyi

Intézet,  annak keretében Johan Béla professzor munkásságára.  Az OKI VI. évi, közel 200

oldalas  kötetéről  írt  recenziót.715 Igaza  volt  Johan  Bélának,  amikor  azt  írja,  hogy  a

megelőzésre  szánt  összeg  fordított  arányban  áll  a  gyógyítás  költségeivel,  vagyis  a

költségvetés a kórházi rovatban feltétlen megtérül.  Az intézet működése négyirányú:  tanít,

laboratóriumi vizsgálatokat végez, járványtani osztályt tart fenn és a mintajárások munkáját

irányítja.  Adott  körülmények  között  többet  aligha  lehetett  volna  tenni.  Jelentős  volt  a

szérumtermelés,  és  egyre  nagyobb  figyelem  fordult  az  elhanyagolt  falvak  felé.  Johan

professzor  hangsúlyozta,  nem  egészséges  annak  a  városnak  a  lakossága,  amelynek

környezetében  a  lakosságot  betegségek  tizedelik.  Pont  az  irodalom  ismeretében  nem

fogadhatjuk  tehát  el  azon  állítást,  mintha  a  falvak  rossz  közegészségügyi  viszonyaira  a

falukutató  írók  hívták  volna  fel  először  a  figyelmet.  Elég  a  Népegészségügy  ’20-as

évfolyamainak  második  felét  átlapozni.  Fekete  Sándor,  Gortvay  György,  Johan  Béla  és

Szénásy  József716 (utóbbinak  több  publikációja  az  1928-ban  indult  „Anya  és

csecsemővédelem” c. periodikában jelent meg). Ahány cikk, annyi felhívás elmaradottságunk

715 Németh László:  Jelentés a M. Kir. Országos Közegészségügyi  Intézet 1932. évben végett munkájáról. Dr.
Johan Béla. Budapest, 1933. In: Németh László összes műve. Bp., 2001. CD-ROM. Arcanum Adatbázis.
716 Fekete Sándor: Az egészségügyi  személyzet  képzéséről  orvosi  szempontból. = Népegészségügy,  1927. p.
1579.;  Gortvay  György:  Az  orvos  socialis  feladatai  és  az  egészségügyi  igazgatás  új  rendszere.  =
Népegészségügy,  1927.  p.  851.;  Johan  Béla:  A  modern  közegészségügy  céljai,  eszközei  és  eredményei.  =
Népegészségügy, 1928. p. 603., Szénásy József: A praenatalis magzatvédelemről. = Anya és csecsemővédelem,
1929. p. 419.



felszámolására. Kerbolt László könyve, ’A beteg falu’717 előbb jelent meg mint a ’Puszták

népe’ vagy a ’Tardi helyzet’. 

Az Iskola és Egészség ugyanazon számában írt Németh László Torday Ferenc tanárnak

’A csecsemő  és  a  kisgyermek  lelkivilága’  című  tanulmányról,  amely  a  Budapesti  Orvosi

Újságban jelent meg. Torday tanár szerint az újszülött lényegében egy reflexszervezet, erre

épülnek  majd  rá  a  nagyagy  működésével  kapcsolatos  lelki  működések.  Németh  László

recenzióiból  kiderül,  hogy  a  „reflex-lélektan”  is  érdekelte,  megértjük;  hogyan  tudott

szintetizálni ’A Medve-utcai polgári’ kötetébe annyi irányzatot.

Az  Állami  Gyógypedagógiai,  Nevelési  és  Pályaválasztási  Tanácsadó  hároméves

működését is Németh László ismerteti, külön a mentálhigiéne fontosságát, mert a megelőzés

itt  sem mellőzhető.  Ennek híján a fegyházak és elmegyógyintézetek már  valóban „csak a

romokat  takarítják  el”.  A  „pszichoszomatikus  paralellizmus”  olyan  irányzat,  amely  a

jellembeli  elváltozások  okaként  finomabb  strukturális  módosulásokat  keres,  amely  sokkal

bonyolultabb kérdés,  semhogy egy gyógypedagógiai  laboratórium képes  volna megoldani,

felmerülése mindenképp érdekes optimizmusra vall.

Johan Béla jelentőségét Németh László is felismerte. Miként a kor legnagyobb hazai

orvosa,  Korányi  Sándor,  aki  a  híres  felsőházi  beszédében  kifejtette:718 „legnagyobb

megnyugvásomra  szolgál  az,  hogy a  miniszter  úr  őexcellenciája  Johan  Bélában  kipróbált

szakembert  állított  maga  mellé,  akinek  élete  a  tudományban  folyt  le.  Hogy  pedig  az  a

tudomány nem elméleti,  hanem gyakorlati  tudomány,  azt mutatják példának okáért azok a

bámulatos  eredmények,  amelyeket  Magyarországon  az  Országos  Közegészségügyi  Intézet

elért,  mondjuk  például  a  diphteria  leküzdésében.”  Hogy  mi  köze  Korányi  Sándornak  az

iskolaorvos  Németh  Lászlóhoz?  Először  is:  orvostanárai  közül  Korányi  gyakorolt  rá  a

legnagyobb, egész életre szóló hatást. Másodszor: amikor Johan professzort dicséri, egyben

azt az embert is méltatja, aki a harmincas évek elejének nagy leépítései idején nem engedte

szanálni ezt a látszólag improduktív munkát: az iskolaorvosit.

A  második  évfolyamban  (ekkor  már  az  OKI  igazgatója  is  a  szerkesztőség  sorába

tartozott) jelent meg az ’Orvostörténet és szellemtudomány’ című 20 oldalas eszmefuttatása,

amelyet később a ’Tanú’, illetve a ’Minőség forradalma’ is közölt. Az orvostörténetnek, mint

általában a tudománytörténeteknek az a baja, hogy sem az orvosok, sem a történészek nem

érzik magukénak.  Pedig segédtudományként  nagy szolgálatot  tehetne,  hiszen a nyelvészet,

zene és gazdaságtörténet mellett  a medicina históriája egyben nemcsak műveltség-, hanem

717 Kerbolt László: A beteg falu. A magyar falu szociális és közegészségügyi rajza. Pécs, 1934. Dunáltúli Pécsi 
Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Rt. 129 p. (A M. Kir. Országos Közegészségügyi Intézet közleményei 3.) 
718 Korányi Sándor: Az országgyűlés felsőházában tartott beszéd. = Orvosképzés, 1936.



lélektantörténet is. Az orvostörténet az embert a járványok pánikhangulatában és a harcterek

kötözőhelyein mutatja be, igazi válságos pillanatok terepei ezek, néha logikátlan reakciókkal.

A kutatástörténet  viszont  egyszerre  a tévedések tárháza és a logika öntisztuló szelekciója,

amely  az  alkímiától  eljutott  a  benzolgyűrűkig.  Hogy  a  járványok  mellett  a  medicinának

mennyi kapcsolata van a joggal és más társadalomtudományokkal, aligha kell bizonygatni.

Németh Lászlónak a görög orvostudomány az ideálja. „Hippokratész úgy állt századok

orvosai fölött, mint Sophokles a jövő drámaírók fölött, ő volt, de attól azon nem tanultak meg

drámát  írni.  Jellemző,  hogy  egész  a  tizenhatodik  századig  nem  ő,  hanem  a  tanítványok

számára hozzáférhetőbb Galenus volt az orvosok mintaképe.” Talán ez kissé túlzás, hiszen

Hippokratész  a  róla  elnevezett  esküszöveg,  a  „facies  hippokratica”  és  a  hippokratészi

„loccsanás”  legalább  annyira  megőrizte  napjainkig,  mint  Galenust  a  galenicumok.  Csak

elevenebbé,  és  valamennyi  orvostörténeti  munka  kihangsúlyozta  Hippokratész

mindenekfölötti eredetiségét.

Orvostörténeti  tanulmánya írásának idején kitűnő orvostörténészek voltak hazánkban:

Magyary-Kossa  Gyula,  Győry  Tibor,  Korbuly  György,  Herczeg  Árpád,  Puder  Sándor,

Diósadi Elekes György – hogy csak a legnevesebbeket említsük.

A tudománytörténeti kérdések sohasem voltak idegenek Németh Lászlótól. a ’Medve-

utcai  polgári’  lapjaira  persze  fontosabb  kérdések  kerültek.  Pl.  hogy  „a  tisztviselő-polgár

gyerekek hossznövekedésben átlag egy évvel, súlyban másfél évvel járnak a proletár gyerek

előtt”.  „Szellemileg  is  hátrányos  helyzetben  vannak  a  keltetőházi  egykés  gyermekkel

szermben, ám ezeknél az indulási plussz soha nincs arányban a végeredménnyel.”

Cikkünk  alcíme  tehát  az  lehetne:  „Ami  a  Medve  utcai  polgáriból  kimaradt”.

Hozzátehetjük:  a  pubertás  biológiai  drámáját  senki  nem  írta  meg  igényesebben.  A

medicinában  is  születtek  maradandó  írásai.  Az  iskolaorvosról  ugyanezt  mondhatjuk,  ’A

Medve-utcai polgári’ ismertetésétől függetlenül. A minőség elve, ha úgy tetszik, a mániája

volt,  akár  Korányi,  akár  Johan,  akár  Proust  kiválasztásában.  Bebizonyította,  hogy  nincs

méltatlan munka, csak méltatlan kivitelezés. Egy iskolaorvos naplójától Galilei eget kémlelő

távcsövéig. Mi ezúttal iskolaorvosi ténykedésének csak a kezdeti szakaszát kívántuk felidézni,

bármiféle évforduló apropójától függetlenül.719 

719 Lásd még: Vekerdi László: Németh László alkotásai és vallomásai tükrében. Bp., 1970. Szépirodalmi. 387 p. 



Németh László emlékezete720

1901-ben  született  századunk  –  talán  –  legnagyobb  hatású  magyar  írója  egy  olyan  kis

országban,  ahol  az  irodalom mindig  is  jelentős  nemzeti  ügynek  számított.  A  „leg”-jelző

tovább  bővíthető:  (egyik)  legnagyobb  és  legfontosabb,  a  legműveltebb  –  mert

természettudományosan is  az  –  a  legtöbbet  vitatott,  leghevesebben támadott,  legszélesebb

műfaji  skálájú,  középszerre  a  legirritálóbb,  a  legeltérőbb  alkotók  (Babits,  Szekfű  Gyula,

Lukács György) legméltóbb ellenfele, akikhez kortársként és tehetsége szerint a leginkább

kötődik, s akiket remélhetőleg egyre nehezebb lesz egymás ellen kijátszani, sanda pártérdekek

zászlajára tűzve.

720 Forrás: Németh László emlékezete.  In: Szállási Árpád: Orvostörténeti mozaikok. Esztergom, 1998. Szerzői
kiad. pp. 188–189. (Íródott 1991 májusában)



Ha 1925-ben  egy Nyugat-béli  pályázat  megnyerése  a  nemrég  orvosdoktorrá  avatott

Németh  Lászlót  a  szépirodalom irányába nem téríti,  nevét  ma a  szakma bizonyára  olyan

óriásoké mellett említené, mint Szent-Györgyi Albert, ifj. Jancsó Miklós, vagy Jeney Endre,

mert  multilaterális  zsenialitása  a  medicina  területén  is  kamatozott  volna.  Így  is,  a  korai

éveiben  remekelt  iskolaorvosi  szociográfia  („A  Medve  utcai  polgári”),  mint  a  pubertás

hormonális forradalmának irodalmi értékű biológiai tankönyve, avagy idős korában a klinikai

pontossággal megkomponált „Levelek a hipertóniáról” szakmailag is többet nyom a latban,

nem egy tanszékvezető több évig elhúzódó publikációs produktumánál. 

Hogy a regényíró és színdarabszerző mennyivel gazdagította literatúránkat, az „Iszony”

és az „Égető Eszter”, illetve a „Villámfénynél” és a „Széchenyi” között lélegzetelállító listát

tudnánk  felsorolni.  Úgy  tűnik,  mégis  a  gondolkodó  –  tanulmányíró  Németh  László  a

legizgalmasabb. Az 1935-ben kötetbe kívánkozott „Magyarság és Európa” napjaink tragikus

dilemmája.  Egy  új  világháborúban  a  fasizmus,  valamint  bolsevizmus  malomkövei  közé

vetődött  magyarságnak  a  lángész  monomániás  minőségeszméje  akart  programot  adni  a

megmaradáshoz.  Híres-hírhedt  könyvében  a  „Question  du  léninisme”  című  fejezet  olyan

tökéletes képet rajzolt a diktátor Sztálinról, amely ha angolul, vagy oroszul íródik, a világ

egyetlen  történelemkönyvéből  sem  hiányozna.  „Az  értelmiség  hivatása”  (1944)  már

határozottan körvonalazza, hogy a jövő társadalma értelmiségi jellegű lesz, a fehérköpenyes

szakmunkás és a mérnök között alig lesz osztálykülönbség. (Lásd ellentétként a „munkásoké a

jövő”  című  dalt.)  Az  értelmiségi  tiszteli  az  anyatermészetet  és  fát  ültet,  írja  szerzőnk  a

negyvenes években, amikor a környezetvédők még meg sem születtek.

Tudjuk,  1939-ben  megjelent  a  „Kisebbségben”,  a  hígmagyar-mélymagyar

tipológiájával, melynek a megjelenési ideje szerencsétlen volt. (Miként Csoóri Sándornak a

„Nappali holdja”.)

Ám az már belemagyarázás, mintha Németh László a zsidó származású írókat akarta

volna  „kirekeszteni”,  mert  pl.  Csokonaival  szemben  Kazinczyt,  Berzsenyivel  szemben

Kölcsey Ferencet  is  „hígmagyarnak” tartotta,  értve  alatta  a  könnyebben boldogulót.  Ezen

esszéista  mélypontból  viszont  az  első  és  második  szárszói  beszédhez  szárnyalt  fel,

sorskérdéseinkről  legnagyobb  költőink  (Ady,  Babits,  József  Attila)  szintjén  szólva.  Hogy

„bennszülött sorsra ne kényszerüljünk és a nemzet keze be ne véreződjék”. Sajnos mindkettő

bekövetkezett, miként az író hosszú elhallgatása is. Minden elképzelhető és képtelen vádat

rászórtak, holott a tévedései eltörpültek nagy morális igazságai mellett.

A nevével összekötött harmadik út, akkor a két diktatúrától való elkülönülést jelentette

volna, így ma a harmadik utat aktualizálni bizony vaskos anakronizmus, gazdasági vonalon



különösen,  mióta  kiderült,  hogy  második  út  sem  létezik.  A  kert-Magyarország  viszont

változatlanul kívánalom, korszerű műveléssel és művelődéssel. A „tanügy rendezése” szintén

a „tejtestvér” szomszédnépek kultúrájának megismerésével együtt.

Emlékéhez azonban az lenne a legméltóbb, ha (miként az 1956-os forradalomban) egy

„emelkedő nemzet” jelentkezne s a szellem mennyezetvilágítása alatt intézné a saját sorsát.

Praktikusabban, mint az író óriás, de a minőség igényétől delejesen.

Amikor  Németh  József  tanár  úr  László  nevű  fia  1901.  április  18-án  egy  parciumi

kisvárosban, Nagybányán,  a modern magyar  művészet  Mekkájában meglátta  a napvilágot,

csodára bárki aligha gondolt. 

Irodalom:

Németh László művei a Digitális Irodalmi Akadémia anyagában olvashatók:

https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/nemeth-laszlo# 

https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/nemeth-laszlo


Thanhoffer Lajos junior, Belga-Kongó magyar orvosa721

Nyírségből  származó  nagyapja  –  akitől  nevét,  kutató  képességeit  és  művészi  hajlamát

örökölte – előbb az állatorvosi karon tartott két évtizedig élettani és szövettani stúdiumokat,

azt követően 1890–1909 között a pesti medicina II. sz. Anatómiai Tanszékén volt a szövettan

és fejlődéstan professzora. 

A tehetséges  unoka  1902-ben született  Budapesten,  így  legendás  név-elődjéről  csak

gyermekkori  emlékei  maradtak,  no  meg  a  maga  illusztrálta  szép  tankönyvek,  melyek

egyikében Michelangelo Mózese és a milói Vénus egyaránt megtalálható.722 Ifj. Thanhoffer

Lajos  híven  a  családi  hagyományokhoz,  már  medikusként  bejárt  a  Farkas  Géza  vezette

Élettani  Intézetbe,  ahol  igen  felkészülten  és  tartósan  foglalkozott  a  bélbolyhok  és

kollagénnyalábok funkcionális morfológiájával. A „tartósan” azért említtetik, mert az Orvosi

Kamara név- és címtára  szerint723 az  orvosi  oklevele  1933-as keltezésű,  ami aligha  elírás,

inkább sokáig lehetett kutató „ősmedikus”. 

Első jelentős dolgozata 1930-ban jelent meg, stílszerűen a zsírfelszívódásról,724 amellyel

annak idején nagyapja is foglalkozott. Tisztelgés volt ez Farkas Géza előtt, aki segítette, hogy

részt  vegyen és előadást  tartson  ’A Cuticula és a bélhámsejtek  structurájáról’  az 1930-as

amsterdami  Nemzetközi  Cytológiai  Kongresszuson.  Ezt  a  dolgozatát  a  ’Magyar  Orvosi

Archívum’ 1932-es évfolyama is le is közölte,725 Chambers-féle mikrodisszekciós módszerrel

megállapította, hogy a felszívódásban szerepet játszó bélhámsejtek felszínén található képlet

(cuticula)  csíkoltsága  úgymond  „optikai  jelenség”,  ám  morfológiai  alapját  a  protoplazma

finom párhuzamos nyúlványai képezik,726 s ezt elektronmikroszkóp nélkül ifjú kutatónk még

nem sejthette. 

Ujsághy Pállal közösen írtak ’A collagennyalábok duzzadása és a Prenant-féle gyűrűk

természetéről’, amelyek híg ecetsav hozzáadására jelennek meg a kötőszöveten.727

721 Forrás: Szállási Árpád: Belga-Kongó magyar orvosa: Thanhoffer Lajos junior. = Orvosi Hetilap 129 (1988)
No. 46. pp. 2477–2479. 
722 Thanhoffer Lajos: Előadások az anatómia köréből. Bp., 1896. A K. M. Természettudományi Társulat. p. 372,
382.
723 Az Országos Orvosi Kamara hivatalos orvosi cím- és közegészségügyi  adattára az 1942. évre. Bp., 1942.
Országos Orvosi Kamara. p. 79.
724 Thanhoffer Lajos, ifj.: Adatok a zsírfelszívódás élettanához. = Magyar Orvosi Archívum Új f. 31 (1930)
725 Thanhoffer  Lajos,  ifj.:  A Cuticula és a bélhámsejtek structurájáról.  = Magyar  Orvosi  Archívum Új f.  33
(1932)
726 Orvosi Lexikon. 1. köt. A–D. Főszerk.: Hollán Zsuzsa. Bp., 1967. Akadémiai. p. 379.
727 Ujsághy Pál – Thanhoffer Lajos: A collagennyalábok duzzadása és a Prenant-féle gyűrűk természetéről. =
Magyar Orvosi Archívum Új f. 33 (1932)



Hogy milyen  ígéretes  pályafutás  kanyarodott  a  trópusi  gyakorlat  (nem veszélytelen)

irányába,  elég  utalnunk  Zsebők Zoltán  professzor  önéletrajzi  kötetére,  ahol  a  már  „öreg”

kutató, de még fiatal orvosról a következőket olvashatjuk: 

„…megjelenik előttem a nagyon tehetséges és kiválóan képzett néhai barátom, dr.

Thanhoffer  Lajos  képe,  aki  1934-ben  kifejtette  kevés  barátja  közt  nekem  is,

valamint illetékesek előtt, hogy elméleti megfontolás alapján lehetséges kockázat

nélküli  hormonális fogamzásgátlás.  Úgy vélte, hogy vemhes állatok vizeletéből

luteinizáló, vagyis peteérést gátló hormont lehet kivonni, s ezt kellő tisztítás után a

szervezetbe bevinni, mint például a sertés-hasnyálmirigyből előállított inzulint”.728

A  Chinoin  igazgatójának  tetszett  az  ötlet,  ám  az  első  eredménytelen  kísérlet  után  nem

biztosította tovább a kutatás feltételeit, így „Thanhoffer dr. elment Belga-Kongóba orvosnak”.

Egy  1955-ös  válogatás  előszava  szerint  „a  magyar  értelmiség  sanyarú  sorsa

kényszerítette  a  kivándorlásra”,729 ami  Thanhoffer  esetében  nem  valószínű.  A  család

jómódúnak számított,  gyönyörű  villájuk volt  Siófokon, ezért  is  lehetett  sokáig ősmedikus.

Bizonyára szerepet játszott a titokzatos és „mesebeli” Afrika, a fekete földrész fehér foltjainak

vonzereje. 

Az  antwerpeni  trópusi  intézetbe  is  valószínűleg  családi  segítséggel  került,  a

többnyelvűséget  szintén  otthonról  hozta.  Nem  írja,  meddig  tartott  a  trópusi  szakdiploma

megszerzése, csak a szöveget, melynek kíséretében kézhez kapta: 

„Monsieur… Ön biológus, hosszú éveket töltött a laboratóriumban mikroszkópja

mellett… különösen örülök annak, hogy Afrikába megy. Senki sem lehet igazán

biológus addig, míg nem dolgozott trópusi vidéken”.730 

A biológia akkor még korántsem volt olyan komplex tudomány, mint manapság, így a belga

professzor igazat  mondott.  A véglények eldorádóját  a puskaporos levegőjű Európa helyett

csakugyan Afrikában találták meg,  a kolonizáció utolsó,  nem is  olyan rossz stádiumában.

Amikor már nem volt rabszolga-kereskedelem és még nem gépfegyverrel irtották egymást a

bennszülöttek. 

728 Zsebők Zoltán: Lépcsőfokok. Bp., 1981. Szépirodalmi. p. 60.
729 Agárdi Ferenc: A nagyvilág magyar vándorai. Bp., 1955. Művelt Nép. p. 354. (Régi magyar világjárók 2.)
730 Thanhoffer Lajos: Kongó. Orvosi táskával Afrika földjén. Bp., 1943. Egy. ny. 317 p., 8 t. 



Fiatal doktorunk 16 napos utazás után érkezett meg az „Anversville” óriásgőzös fedélzetén a

Lobito öblébe, jóval fölötte keskeny korridor köti össze a hatalmas Belga-Kongót az Atlanti-

óceánnal.  Általában  három évre  fogadott  európai  orvosokat  egy belga  vasútépítő  vállalat,

ennyi  időt bírtak ki az élet további esélyével. Lobito kikötőjéből vonat szeli át Angolát, a

daloló nevű Dilolo a belga-kongói határ, Bukama pedig a belga felségterület kikötő állomása,

ide  irányították  a  gyarmati  tisztviselőket,  ahol  már  európai  ruha  jelenti  a  feketéken  a

státusszimbólumot.  A  fehérek  kietlen  blokkházakban  laknak,  semmi  árnyat  adó  trópusi

növény a környéken. Így védekeznek a cealégy- és szúnyoginvázió ellen, melyek közismerten

kedvelik a nedves növényaljzatot. Bukama városában meglátogatta a helyi  kórházat, az ott

dolgozó tapasztalt kollégáját, némi tájékozódás végett. Beszéde nem túl bíztató: „…je serais

bientôt de terme… – sóhajtja –, ebben a nyomorúságos fészekben semmit nem lehet kapni…

bőrömet  már  kiszárította  a  háromévi  napsütés,  ráncos  vagyok,  tele  vagyok  kininnel  és

maláriával és… bizony elég sok whiskyvel”. Hangzott rezignáltan a kolléga panasza – „de hát

három év múlva maga is ilyen lesz”.731 

731 Vö.: Thanhoffer Lajos: Kongó c. id. művével



Nem túlságosan bíztató kilátások, kivéve a szeszfogyasztás mértékét, ám a találkozás

újabb ürügy az ivásra.  Majdani  könyvéből,  illetve  a  fényképeiről  az  derül  ki,  Thanhoffer

doktor  mérsékelt  whiskyfogyasztással  is  kibírta  a  háromesztendős  kemény  gyarmati

szolgálatot. Ennyi idő után szabadság jár, s aki jól bírja, örömmel visszaveszik.

Jeles  trópusi  szolgálattévőnk  nagy  szakállú  misszionáriusok  és  szívós  apácák

társaságában helyezkedett el egy fürge folyami gőzös fedélzetén, hogy a Kongó folyón felfelé

haladva elérje Stanleyville,  azaz Stanley városát, amely a híres angol újságíró-felfedezőről

kapta a nevét.  Mint ismeretes,  ő állapította  meg,  hogy az említett  helységtől  délre haladó

Kongó neve Lualaba, amely Katanga termékeny fennsíkjain ered, ezt pedig a Lukuga folyó

köti  össze a hatalmas Tanganyika-tóval,  s egyben az óriási  víztároló  egyetlen  természetes

zsiliprendszere. 

Eredetileg a legendás Livingstone fedezte  fel  abban a hiszemben,  hogy megtalálta  a

Nílus „forrásvidékét”.  Livingstone merész vállalkozását  akkor az egész kultúrvilág  kísérte

aggódó  figyelemmel,  míg  egyszer  csak  elveszettnek  hitték.  Nyomában  indult  el  Stanley,

kétszeres  sikerrel.  Ujiji  volt  az  a  helység,  ahol  1871.  november  10-én  az  elcsigázott

Livingstone és a nyomába eredt Stanley egy mangófa alatt találkozott,  ma oszlop hirdeti a

történelmi helyet és dátumot. Stanley második sikere volt, hogy a Lualaba folyó folytatásában

a Kongót felismerte, északnyugati kanyarában épült fel Stanleyville.732 Stanley úrnak csak egy

nem  sikerült,  talán  a  legfontosabb:  nem  tudta  uralkodóját  meggyőzni  e  terület

birtokbavételének fontosságáról. Így került az aranyban és gyapotban oly gazdag Kongó az

angol  felfedező  segítségével  –  belga  fennhatóság  alá.  Kétségtelen  voltak  lelkiismeretlen

kizsákmányolók,  kezdetben  pl.  az  arabok,  „akik  vérszomjas  könyörtelenséggel  irtottak

mindenkit, aki nem volt Allah hitén”,733 majd európai kalandorok, de Livingstone és Stanley

nem tartozott közéjük. Ők megszállottan igyekezték a bennszülötteket a civilizáció áldásaiban

részesíteni,  hogy tervük gyakran vallott  kudarcot, arról nem tehetnek. Erről írt  Thanhoffer

Lajos az itthon megjelent ’Kongó’ című könyvében, s a nevezetes oszlop ma is becses emléke

Katanga államnak. 

Térjünk  vissza  doktorunk  útvonalára.  A  belga  vasútépítő  társaság  (olasz

közreműködéssel) a Lualaba folyó mentén Kindu helységtől délkeletre tartva Kobalóig rakatta

le a vágányokat, s ehhez természetesen szükség volt egy „trópusi profilú” kis kórházra. Mikor

Thanhoffer  megérkezett,  a  vasút  Kongolo  városkáig  már  elkészült,  sőt  jelentős  forgalmat

bonyolított  le  Stanleyville  felé.  Kongolo  jelentős  hajóműhellyel  rendelkezett,  az  orvosnak

732 Uo.
733 Uo.



tehát bőven akadt teendője. Kitűnő nyelvtehetség lévén igyekezett a legszükségesebb szavakat

megtanulni a helyi nyelvjárásból, hogy a bennszülöttek bizalmát minél jobban megnyerhesse.

Ez  sikerült  is.  Gyakran  nyúlt  vadászfegyveréhez,  főleg  amikor  a  feketék  a  sok

maniókalisztből készült puliszka fogyasztása mellett  húshiányban szenvedtek. Különösen a

varacskosdisznó  és  a  kafferbivaly  húsa  jelentett  ínyencfalatot.  A  csordából  kivert

kafferbikákat  igyekezett  puskavégre  kapni,  mert  gyakran  veszélyeztették  a  vízhordó

asszonyokat. Öncélúan sohasem vadászott, ami még rokonszenvesebbé teszi doktorunkat. 

Annál  inkább az afrikai  álomkór kórokozóira,  a trypanosomákra.  Szívósan kereste a

bennszülötteken  a  megnagyobbodott  nyirokcsomókat,  s  ha  talált,  megpungálta  és  a

mikroszkóppal felszerelt  kis mozgólaboratóriumban a színes asszisztencia  is megbízhatóan

diagnosztizált.  Ha  hozzávesszük  a  nem  ritka  szifiliszes  eseteket,  elképzelhetjük,  mennyi

Salvarsant  adott  be Thanhoffer  doktor  néhány év alatt.  Az olasz  építésvezetőnél,  aki  egy

vasúti  függőhíd  kivitelezését  irányította,  megkövetelte  a  kövekkel  dolgozó  munkásoknak

lábszárvédővel való ellátását, mert sebes lábaikat a mocsárban mosva gyakran fertőződtek a

necator nevű féreggel. 

Ő még tapasztalhatta a négerek szuggerálhatóságát: 

„Hatalmas erős férfiak gyenge bábokká válnak egy összetört aggastyán reszkető

kezében  és  a  megátkozott  emberek  annyira  hisznek  az  átok  erejében,  hogy a

varázsló gyakran rendkívüli akaraterejének rabjává válik. Hetekig tudja így félig

éber szuggeszciós álomban tartani áldozatát, még akkor is, ha az nagy távolságban

van”.734 

Amelynek gyakran halál a vége. Szülésnél tapasztalhatta (ritkán vették igénybe), hogy a néger

gyerek fehéren jön a világra és csak három hét múlva veszi fel szülei csokoládébarna színét.

Nem  kis  meglepetésére  a  betegségek  közül  a  leggyakrabban  a  tüdőgyulladással

találkozott.  A  feketék  rendkívül  rosszul  toleráltak,  s  a  kemoterapeutikum,  valamint  az

antibiotikum  éra  előtt  igen  sokan  váltak  áldozataivá.  Gyakrabban,  mint  a  rettegett

álomkórnak. 

A könyvből még sok érdekes történetet lehetne idézni. Annál szomorúbb a vége. Még

Afrikában értesült  Lengyelország lerohanásáról,  hogy „Franciaország mozgósít… Daladier

734 Uo.



beszédet  mond  és  bejelenti  a  hadüzenetet… Anglia  ultimátumot  intézett  Németországhoz,

amely már le is jár… Háború…”.735

Egy olasz  luxushajóval  érkezett  Trieszt  kikötőjébe  –  ekkor  már  lángolt  fél  Európa.

Szabadságának letelte után visszamenni már nem tudott,  de az emlékeit hazahozta. Azokat

írta meg a ’Kongó’ című könyvében, amely a háború utolsó éveiben kétszer jelent meg. A már

említett világvándori válogatás bevezetője szerint a háború után visszatért Kongóba, „az Utelo

textilüzem orvosaként Leopoldville-ben vállalt állást”.736 Aztán nyoma veszett alakját Zsebők

professzor idézte fel legutóbb,737 ám ifj. Thanhoffer a gyönyörű rajzaival illusztrált könyve ma

is „élő” olvasmány. 

735 Uo.
736 Agárdi Ferenc id. mű p. 345.
737 Zsebők Zoltán: Lépcsőfokok. Bp., 1981. Szépirodalmi. p. 60.



Marék Antal, a „felvidéki” orvosíró738

Trianon után az utódállamokban egymást követően indultak meg a magyar nyelvű irodalmi

folyóiratok, szorgalmasan szerveződtek a kiadásra készülő nyomdák. Köréjük csoportosultak

a kisebbségi sorsot vállaló, valamint az onnan elkerült, de ott publikáló írók, közöttük orvosok

is. 

Erdélyben Osvát Kálmán volt a ’Zord Idő’ szerkesztője, Bácskában Szenteleky Kornél

szervezte az irodalmi életet, Szlovenszkóban a pozsonyi ’Híradó’ és a ’Kassai Napló’ mellett,

több helyi kiadvány adta írásbeli tanújelét az élni akarásnak. 

Orvosírónk pályafutása rendhagyó. Marék Antal a tiszántúli Mezőtúron született, 1903.

július  16-án,  hosszú  életéből  csak  keveset  töltött  a  Felvidék  alsóbb részén  fekvő  Losonc

városában, orvosként odaát soha nem praktizált,  mégis mindvégig vállalta ezt a regionális

jelzőt.739 Édesapja, mint „állomás felvigyázó” 1906-ban került a kedves nógrádi központba,

ahol Antal nevű fia a világháborút és a hazacserét átvészelve, a helyi főreálgimnáziumban

érettségizett, majd latin különbözetit tett. Már diák korában szerkesztette a ’Mi Lapunk’ című

iskolai  fórumot,  irodalmi  ambíciói  korán  jelentkeztek.  Maturátus  után  minden  idegenben

szakadt magyar fiatalban felmerült a „menjek vagy maradjak” kérdése. Természetesen Marek

Antalban  is  (nevét  még  így  írta),  aki  átszökött  a  zöldhatáron  és  1923-ban beiratkozott  a

budapesti  Pázmány  Péter  Tudományegyetem  orvosi  karára.  Szerény  anyagi  támogatást

otthonról  kapott,  míg  élt  a  vasutas  családfő.  Váratlan  halálakor  az  orvostanhallgató  fiú

hazalopakodott,  akkor  még  nem  működött  hermetikusan  a  határzár.  Mindkét  oldalon

nagyrészt magyarok éltek és kifogyhatatlan találékonysággal segítették egymást,  ahogy azt

egyik önéletrajzi ihletésű, későbbi regényében megírta.740

A Masaryk–Beneš-i  új  államalakulat  behozhatatlan  előnyökkel  indult  az  iparosodás

útján, könnyen lehetett jó fizetésért megfelelő munkát találni. Marek medikus a Losonchoz

közeli  katalinhutai  üveggyárban  helyezkedett  el  és  négy  esztendő  alatt  annyi  átváltható

csehszlovák  koronát  keresett,  hogy  nyugodtan  visszatérhetett  a  tanulmányai  folytatására.

Közben az irodalom terén sem tétlenkedett. 

738 Forrás: Szállási Árpád: Marék Antal (1903–1983), a „felvidéki” orvosíró. = Orvosi Hetilap 142 (2001) No.
10. pp. 516–518. 
739 Csanda Sándor: Első nemzedék. 2. átd., bőv. kiad. Bratislava, 1982. Madách. p. 316.
740 Marék Antal: Felvidékről jöttek. Regény. Bp., 1944. Griff. 204 p.



Első jelentősebb írását a rangos ’Prágai Magyar Hírlap’ közölte 1926-ban, s ezzel nevét

megjegyezték. Ezt követte az ’Emberek az Óceánon’ című novellás kötete,741 illetve a ’Vihar

a galambház felett’ című regénye.742 Akkor még előfizetőket kellett gyűjteni a megjelenéshez,

de Losonc városa mindig  kitett  magáért,  ezért  is  ragaszkodott  hozzá annyira.  Az óriásivá

duzzadt  magyar  fővárosban egyszerre  vártak rá a nehéz egyetemi  alapvizsgák,  továbbá az

odaát elkezdett irodalmi munkák folytatása.  E sorok írójának évtizedekkel ezelőtt  vidáman

mesélte,  hogy az  óriási  tudású,  de  kiszámíthatatlanul  vizsgáztató  Farkas  Géza  professzor

élettanból  kétszer  is  elhúzta.  Nem volt  mit  tennie,  leköltözött  Pécsre,  elvégre az Erzsébet

Tudományegyetem a pozsonyi jogutódja, és Pekár Mihály professzornál simán levizsgázott.

Orvosi oklevelét szintén ott szerezte az 1931/1932-es tanév befejeztével. Ekkor nősült meg,

elvette  egy zágrábi  születésű  kedves  kolléganőjét,  akivel  annak  haláláig  kiegyensúlyozott

házasságban éltek. Két gyermekük született, a leány az apa irodalmi, a fiú az „orvosi felét”

örökölte. Marek Antal doktor 1932-től a Pest megyei Ecser községben volt körorvos.

Megszületett második regénye a pozsonyi Magyar Minerva kiadásában.743 A ’Zsákutca’

érdekes történet, hamisítatlan alföldi légkörrel. Főhőse, a légiesen finom, fiatal Olga, hirtelen

megözvegyül, az elhunyt férjét kezelő nőtlen orvos is pályázik kezeire, de ő menekül a világ

elől ki a tiszasülyi pusztára, a magányos bölényként meghúzódó agglegény földesúrhoz, akit

el tudna képzelni férjének, de csalódnia kell. Ő is barbár, veri a cselédet, így végútja a puszta

feneketlen kútja. Pszichológiai tanulmányainak sikeres regénybeli kifejezése, az akkori alföldi

magyar lét kilátástalanságában. A szlovenszkói magyar irodalmi életnek Marek doktor lett az

egyik fontos hazai képviselője, 1934–1936 között a pozsonyi ’Híd’ vasárnapi mellékletének

szerkesztője.744

Csehszlovákia területén írásait közölte a már említett ’Prágai Magyar Hírlap’, a ’Kassai

Napló’, a ’Magyar Írás’ és a ’Magyar Album’. Az ’Új Auróra’ hozta ’A két legátus’ című

novelláját 1932-ben.

Itthon a ’Magyar Múzsa’, a Tormay Cecil szerkesztette ’Napkelet’, Herczeg Ferenc ’Új

Idők’-je és Supka Géza nevével fémjelzett ’Literatúra’ adott fórumot karcolatainak, míg odaát

inkább kritikusként  tartották  számon.  A fővárosba  1940-ben költözött.  Az 1942-es  orvosi

címtár szerint Baross utca 125. szám alatti lakos, foglalkozása: HÉV pályaorvos, OTI körz.

orvos.745 Katonai kötelezettség alól kora és hivatása sem mentette fel. Megjárta a Don-kanyar

poklát,  majd  ismételt  behívás  után  kétéves  szibériai  fogság  következett.  Azt  megelőzően
741 Marek Antal: Emberek az óceánon. Elbeszélések. Losonc, 1927. Grafika Ny. 120 p.
742 Marék Antal: Vihar a galambház felett. Regény. Losonc, 1927. Grafika Ny. 175, [1] p.
743 Marék Antal: Zsákutca. Bratislava [Pozsony], 1932. Magyar Minerva. 205 p.
744 Vö.:  Marék  Antal:  A  Felvidék,  Erdély  és  a  Délvidék  irodalma.  Bp.,  1942.  Országos  Közművelődési
Szövetség. 62 p. (A közművelődés könyvei 1.)



szorgalmas  munkatársa  volt  a  Nemzeti  Könyvtár  filléres  sorozatnak.  A  106-os  számmal

jelzett  ’Gyere  velem,  András!’746 a  népi  írókat  népszerűsítette,  a  117-es  pedig  Munkácsy

életrajzát  regényesítette.747 Ugyanezen  sorozatban  jelent  meg  a  korábbi  ’Egy  orvos

vallomásai’.748 Az újságíró, ez esetben maga a szerző, meglátogat egy vidéken élő vidám öreg

orvost. A lehangoló környezetben csak úgy sziporkáznak az érdekes történetek. Kedvcsináló

akart lenni a körorvosi munkához, a beteg falu gyógyításához. Például, amikor a „használat

előtt felrázandó” kanalas gyógyszer bevételét a nagymama úgy értelmezte: a gyermeket kell

előtte megrázni, mint Megváltó a cserzővargát. Vagy a halottkém a jegyzőkönyv észrevételi

rovatába, azt írta: „nem vette észre, mert hátulról ütötték fejbe”. Nem egyet „saját esetként”

hallottam vissza.

745 Az Országos Orvosi Kamara hivatalos orvosi cím- és közegészségügyi  adattára az 1942. évre. Bp., 1942.
Országos Orvosi Kamara. p. 50.
746 Marék Antal: Gyere velem, András! Bp., 1943. Stádium. 64 p. (Nemzeti Könyvtár 106.)
747 Marék Antal: Gyalupadtól a világhírig. Munkácsy Mihály regényes életrajza. 1. kiad. Bp., 1943. Stádium. 64 p.
(Nemzeti Könyvtár 117.)
748 Marék Antal: Egy orvos vallomásai. Bp., 1941. Stádium. 64 p. (Nemzeti Könyvtár 54.)



Marék Antal patrióta volt, a nemzeti gyűlölködés idején is, annak a legcsekélyebb jele

nélkül.  A  már  említett  Felvidékről  jöttek  önéletrajzi  ihletésű  családregény  a  történelmi

Magyarországon.

A Nemzeti Könyvtár „Magyar Klasszikusok” sorozatában bevezetéssel látta el Kármán

Józseftől a  ’Fanni hagyományai’-t, szerkesztette a felvidéki és erdélyi elbeszélők kötetét, a

magyar  népmeséket  és  a  háború  pacifista  költészetét.  Röviden  összefoglalta  az  elcsatolt

területek irodalomtörténetét.749

A rádióban szintén sikerrel mutatkozott be. Népszerűsítő előadásai közkedveltek voltak.

A vesztett világháború után önként elhallgatott. Minden humanizmusa mellett, nem vették jó

néven tőle a Nemzeti Könyvtár bizonyos számait, minden szociális törekvése ellenére.

Az  ötvenes  években  előbb  felülvizsgáló,  majd  csoportvezető  belgyógyász  főorvosi

beosztást kapott, de csak a fiókjának írt. Nyugdíjba 1963-ban vonult, hogy utána ismét az

irodalomnak élhessen. Buga László kollégája mellett  (szintén felvidéki)  gyakori szereplője

lett a rádió ismeretterjesztő sorozatának. Emlékezetes az „Életet az éveknek” és a „Bioritmus”

című műsora. Ismét fórumot kapott: az ’Egészség’, a ’Magyar Nemzet’, a ’Családi Lap’ sorra

hozta humoros hangvételű, tanító célzatú, igényes írásait.

Élete második szakaszának első könyve volt a négy kiadást megért, nívódíjas ’Hogyan

éljen az idős ember?’.750 Ajánlott vény a múló idő és a sokasodó bajok könnyebb elviselésére.

Orvostörténeti  értékű  ’Az  emberiség  harca  a  fájdalom  ellen’.751 Akupunktúra,  hipnózis,

fájdalomcsillapítók  históriája,  az  aneszteziológia  kronológiája,  mind  megtalálható  ebben a

szellemesen  illusztrált  kis  könyvben.  ’Híres  emberek  a  fájdalomról’ (Marcus  Aurelius,

Rousseau,  Goethe,  Spencer,  Oscar  Wilde,  Csokonai,  Petőfi,  Arany,  Jókai),  a  fájdalom

legendái megannyi ismerős érdekesség.

A  ’Dohányosok  könyve’752 szintén  tudománytörténeti  kisenciklopédia.  Vallomások  a

füstölésről,  annak  humora.  Néhány  magyar  író  közé  „becsempészte”  az  önkéntes

száműzetésben lévő kassai polgár Márai Sándor különc véleményét a cigarettázásról. Talán

Móra Ferencé a legtündéribb: „kéz nélkül tudnék dolgozni, szivar nélkül nem”. Azóta sem

írtak jobb és időszerűbb művet erről az egyre veszélyesebb szenvedélyről.

749 Marék Antal: A Felvidék, Erdély és a Délvidék irodalma. Bp., 1942. Országos Közművelődési Szövetség. 62 p.
(A közművelődés könyvei 1.)
750 Marék  Antal:  Hogyan  éljen  az  idős ember?  Bp.,  1965.  Medicina.  156 p.  (Medicina  kiskönyvtár)  (Több
kiadásban is megjelent.)
751 Marék Antal: Az emberiség harca a fájdalom ellen. Bp., 1966. Medicina. 196 p., 8 t.
752 Marék Antal: Dohányosok könyve. Bp., 1970. Medicina. 279 p.



Végül, de nem utolsósorban Albert Schweitzerről írt könyvet.753 A Bach-kutató nagy

orgonista  evangélikus  teológus  beiratkozott  a  strasbourgi  orvosi  karra,  hogy  elszászi

németként protestáns misszionárius legyen a katolikus franciák Afrikájában. A két nagy nép

szemben állásának legveszélyesebb helyén és idején, az első világháború kitörése előtt.  A

humanizmus  hosszú  távon  mégis  győzött,  Lamberène  telepe  jelképpé  vált,  az  egykor  a

franciák által internált  nagy fehér doktor 1952-ben megkapta a Nobel-békedíjat.  Churchill,

Einstein és Pablo Casals tartoztak tisztelői közé. Külön fejezet foglalkozik Schweitzer és a

mindenütt  megjelenő  magyarok  kapcsolatával.  Halála  után  egy  évre  a  magyar  orvosírók

Debrecenben kötetet szenteltek emlékének.754

Marék Antal további munkáiból: 

Marék Antal:  József  Attila  három ismeretlen  verse.  [Hívogató.  Vers.  A csapat.]  =  Híd 1
(1940) No. 1. (szept. 27.) p. 10.

Marék Antal:  Magyar  írók utolsó órái.  In:  Dallos István – Marék Antal  (szerk.):  Magyar
Album. 3. köt. Nyitra, 1941. A Híd. pp. 8–15.

753 Marék Antal: Így élt Albert Schweitzer. Bp., 1976. Móra. 187 p.
754 Albert Schweitzer. Debrecen, 1966. Orvostudományi Egyetem. 209 p., 1 t.



A fényrács mágiája: Urr Ida755

Orvosi végzettségű lírikusokról nőknél – a férfiaktól eltérően – a korábbi időkben azért sem

beszélhetünk,  mert  csak  a  XX.  században  vált  lehetségessé  a  diploma  megszerzése.  Első

ilyen, író személynek számít Urr Ida (1904–1989), akit hosszú élete során mindvégig számon

tartottak, de az utókorról ez nem mondható el. 

II. Rákóczi Ferenc és Márai Sándor városában, Kassán született, noha írásaiban a két

óriás neve nem fordul elő. Polgári  családban jött a világra 1904. november 25-én, a helyi

leánygimnáziumban érettségizett a trianoni döntés után két esztendővel. Önéletírása szerint

első  verseit  9  éves  korában  vetette  papírra.756 Ezért  érthető,  hogy  kedvenc  tantárgya  az

irodalom volt. A névsor sem meglepő, ha főleg a francia szimbolistákat említi.

Első  verseskötete  nem  17  (ahogy  írja),  hanem  19  éves  korában  jelent  meg.  Címe:

’Zokogások’,757 amely nem harcias irredenta hangot, hanem a szomorú bizakodást tükrözi. Ilyen

pl. ’A magyarok karácsonya’, amelyet akár a fiatal Márai is írhatta volna. A későbbi vallomása

szerint kortársa közül Kosztolányi gyakorolt rá a legnagyobb hatást, és ezt a vékonyka kötet is

bizonyítja. A kedvező kritika nem maradt el, a ’Prágai Magyar Hírlap’, a ’Kassai Napló’, a

’Kassai Újság’ és kisebb helyi  lapok egyaránt kedvezően fogadták. Ekkor választották be a

kassai Kazinczy Társaságba, amellyel belépőjegyet nyert a hivatalos irodalomba.

Ezek után átjött Budapestre és beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi

Karára. Tudnunk kell, hogy a rendkívül konzervatív Hoór Károly professzor és köre nem látta

szívesen a medikákat, ezért többen a jóval liberálisabb Pécsre mentek, köztük Urr Ida is. Hoór

professzor  távozásával  a  helyzet  kedvezően  megváltozott,  ezért  a  medika-költőnő  már  a

fővárosban szerzett diplomát 1929-ben. 

A Mecsekalján sem hallgatott a múzsa, ekkor jelent meg a ’Bíborkehely’ című kötete.758

A Kosztolányi-hatás változatlan: lásd például a  ’Nagykörúti fák’ című versét, habár inkább

patrióta hangszerelésben. Költeményei dallamosak, sokáig volt aktív hegedűs. Pesten Raith

Tivadar  adta  ki  a  ’Kormozott  lámpással’ című  lírai  eposzát.759 Ahogy  írja:  a  fővárosba

visszatérve nehezen fogadta be a hivatalos irodalom, amelyen nem csodálkozhatunk pl. József

Attila sorsának ismeretében. 
755 Forrás: Szállási Árpád: In memoriam Urr Ida (1904–1989). = Orvosi Hetilap 148 (2007) No. 40. pp. 1909–
1910. 
756 Vö.: A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 11. Bp., 1974. PIM. 268 p.
757 Urr Ida: Zokogások. Bp., 1923. Jövőnk. 27, [1] p. 
758 Urr Ida: Bíborkehely. Versek. Pécs, 1925. Haladás ny. 62 p. 
759 Urr Ida: Kormozott lámpással. Lírai-éposz. Bp., 1927. Arany János ny. 28 p. 



Orvosként  a  Szent  László  Kórház  fertőző  osztályán  helyezkedett  el,  tehát  anyagi

létbizonytalanság nem nyomasztotta. Legalábbis a sajátjáé nem – de a másoké igen. A ’Szent

pokol’ című  kötete  1930-ban  jelent  meg.760 Ebben  érhető  tetten  leginkább  az  orvosi

végzettsége, és a „szociális érzékenysége”. Ez utóbbira példa:

„csak azért születtem

s azért kaptam szívet, hogy azt darabonként

széjjel-szerte osszam”.

Az előbbire:

„A halált tőlem sokan kérik

– hiába ! – 

mert én csak életet adok:

a halálba”.

Jelezvén, hogy eutanáziás igény akkor is létezett, amelynek az orvos-poéta nem volt a híve. 

Költőként  természetesen  ő  is  a  ’Nyugat’  bűvkörébe  került,  barátságot  kötött  Rónay

Györggyel,  Thurzó Györggyel  és  Toldalaghi  Pállal,  ám ők már  a  harmadik  nemzedékhez

tartoztak.

Ahogy  írja,  „szakmai  és  költői  eredményeként”  született  meg  1936-ban  a  ’Nincs

kenyér’ című kötete.761 Ennél érdemes bővebben elidőznünk. Értékelést  Radnóti Miklós írt

róla  a  ’Nyugat’-ban,762 a  jellemzés  igen  találó:  „Magatartásában  kevés  az  asszonyi,

témaválasztása és nyelve – asszonyköltőnél ritka jelenség – Ady erős hatását mutatja…”. Ez

úgyannyira  igaz,  minthogy „könyvében  apró impresszionista  versváltozatok váltakoznak  a

költői naturalizmus alapos és részletező strófáival”.

A Radnóti-kritika nyomán az akkor már beteg Babits  is felfigyelt  rá.  A nagy költő-

szerkesztő  ’Beszélgetőfüzetei’-ben ez olvasható: „Urr Ida? Volt egyszer nálam, személyesen

hozta  el  egy  könyvét”.763 A  fülszövegben  látható  a  következő  megjegyzés:  „Urr  Ida

valószínűleg a ’Nincs kenyér’ című verseskötetét vitte el Babitsnak”. Ez nem csak valószínű,

hanem bizonyos, bizonyítja ezt a – jelen sorok írójának tulajdonában lévő – kötet címoldalán

a  bejegyzett  ajánlás:  „Babits  Mihálynak  tiszteletem  jeléül:  Urr  Ida  936.  I.  2.” Tehát

760 Urr Ida: Szent Pokol. Versek. Bp., 1930. Jövőnk. 60, [2] p. 
761 Urr Ida: Nincs kenyér. Versek. Bp., 1936. Magyar Minerva. 62, [2] p. 
762 Radnóti Miklós: Három asszonyköltő. B. Radó Lili, Urr Ida és Debreczeny Lili új verseskönyvei. = Nyugat 30
(1937) Vol. II. No. 9. pp. 209–210.
763 Babits Mihály beszélgetőfüzetei. 2. köt. Bev. és jegyz.: Belia György. Bp., 1980. Szépirodalmi. p. 228. 



közvetlenül az újév utáni napon. Ez az Attila utcai lakásán történt, Babits annyira dohányzott,

hogy az orvos-költő látogató szerint még a behelyezett kanülön is áradt a dohányfüst.

A ’40-es években az Országos Orvosi Kamara irodavezetője és az ’Országos Orvoskamarai

Közlöny’ segédszerkesztője volt.764

Népszerű verselőadó volt,  akár  felvidéki  földije,  a pap-költő Mécs László,  akinek a

’Bíborkehely’  című kötetét ajánlotta. Másik felvidéki írótársa Szitnyai Zoltán, aki nem egy

költeményét a saját példányában kedves strófákkal toldotta meg. A költőnőt Kassától Pécsen

át Budapestig ünnepelték a színpadon, s ennek szakadt vége a háború kitörésével.

Az is kétségtelen, hogy a szocreál idején hallgatott, csak néha jelent meg egy-egy verse

az ’Egészségügyi Dolgozó’ hasábjain, főleg a szerkesztő Székely Kata bíztatására. Figyelme

egyre inkább az avantgárd költészet irányába tolódott. Hosszú szünet után, 1980-ban jelent

meg  ’A  fényrács  mágiája’,765 benne  képversekkel,  ilyen  pl.  a  ’Kassai  lepkék’,  vagy  a

764 Vö.: Az Országos Orvosi Kamara hivatalos orvosi cím- és közegészségügyi adattára az 1942. évre. Szerk.:
Bakács György. Nagyvárad, 1942. Grafika. XVI, 533 p.
765 Urr Ida: A fényrács mágiája. Versek. Bp., 1980. Szerző. 201, [8] p. (2. bőv. kiad.: Bp., 1989. Magvető. 312 p.)



’Tiltakozás’, amely egyben az 1940–1949 közötti korszaknak a címe. A ’Tájanatómia’ alcím

nem a bonctanra utal, hanem emlékezés a párizsi időkre, amelyeket még medika korában ott

töltött. Utolsó kötete a ’Hernádparti himnuszok’ címmel 1985-ben jelent meg.766

’A fényrács mágiája’ értő emberektől kapott elismerő kritikát. Alföldy Jenő azt írja róla:

„eredetiek és érdekesek képversei és – nevezzük így – táncversei;  az utóbbiak erőssége a

sajátságos  szuggesztív  ritmus”.767 Pomogáts  Béla  szerint  pedig  „Ma  is  őrzi  az  avantgárd

örökségét:  mindig  új  megoldást,  formát,  nyelvi  lehetőséget  keres.  Visszatérését  örömmel

üdvözöljük:  az  élő  magyar  költészet  rendjében  van a  helye.”  A felvidéki  Csanda  Sándor

szerint – Alföldy Jenőt megerősítve – azt írja: „Olyan költő Urri Ida, aki nélkül szegényebb

lenne a mai magyar líra színképe”.

Miként nagy földiét, Márait, Kassa emléke örökké kíséri, ilyenek a ’Kassai hold I.’ és a

’Kassai hold II.’, valamint a ’Kassai legenda’, továbbá a kalligrafikus  ’Kassai lepkék’, de a

személyekről szólók hiányoznak. Ízig-vérig felvidéki:768 

„Mint ahogy anya

se szokta

tagadni gyermekét:

úgy engem se tagadhat le soha

a Felvidék.”

Hosszú  élettel  áldotta  meg  a  sors:  85  éves  korában,  1989.  augusztus  10-én  hunyt  el.  A

’Magyar  Nemzet’  csak  rövid tudósításban,  Mezei  András  az  ’Élet  és  Irodalom’  hasábjain

hosszabban búcsúztatta.769

Érdekes és nem jelentéktelen jelensége a megkésett magyar avantgárd-mozgalomnak.

Egyik  példaképének  utólag  is  Kosztolányit  tartja,  a  szintén  felvidéki  Kassákról  viszont

hallgat. Ami persze semmit nem jelent. 

Meggyőződésünk  szerint  a  lírikus  orvosnők  első  jelentős  hazai  képviselője,  akinek

szinte férfias tartása volt egy buktatókkal teli században.770

766 Urr Ida: Hernádparti himnuszok. [Versek]. Előszó: Zimányi László. Encs, 1985. Encsi Városi Tanács Műv.
Oszt. 71 p.
767 Lásd pl.: Alföldy Jenő: Költő az előőrsből. = Élet és Irodalom, 1982. No. 6.
768 Vö.: Urr Ida: Hernádparti himnuszok. [Versek]. Előszó: Zimányi László. Encs, 1985. Encsi Városi Tanács
Műv. Oszt. 71 p.
769 Mezei András: Író és költőfélék ingyenese. Urr Ida halálára. = Élet és Irodalom, 1989. No. 32.
770 Munkásságáról lásd még: Sándor László: Urr Ida köszöntése 80. születésnapján. = Élet és Irodalom 28 (1984)
No. 47. p. 8. 



Magyar Imre, a szépíró orvos771

Néha az ember  zavarba  jön – mikor  nevezzen  egy orvosi  oklevéllel  rendelkező személyt

orvosírónak, és mikor író orvosnak, ha az illető történetesen mindkét szakmát magas szinten

műveli.  A jó  öreg  „gőzhangya”,  Szinnyei  József  még  könnyű  helyzetben  volt,  hiszen  az

elmúlt századok minden tollforgató gyógyászát besorolta 14 kötetes alapművébe.772 Ma már

ez lehetetlenség, szükségszerű a „minősítés”. A  ’Magyar Nyelv Értelmező Szótára’ nyilván

ezt  a  kifejezést  is  definiálja,  ám  mi  a  terminust  a  magunk  kialakult  véleménye  alapján

igyekszünk most, árnyaltan magyarázni.

Hazánkban elsősorban Németh László neve társul e kettősséghez, holott a példa egyedi,

tehát  nem jellemző.  Az  ’Iszony’ írója  rövid  ideig  foglalkozott  csupán aktív  gyógyítással,

hatalmas  életművének sem a medicina  irodalmi  megjelenítése  a legfőbb jellemzője,  bár a

lélek,  különösen  a  női  lélek  mesteri  ábrázolásában  a  pszichiátriai  képzettség  mindig

felismerhető.  Tipikus  orvosíró  például  Benedek  István,  aki  évtizedekig  volt  aktív

elmegyógyász,  szakkönyvet  azonban  mindössze  egyet  írt,  azt  is  a  kezdet  kezdetén.773

Önkéntes  és  korai  nyugdíjba  vonulása  után  kizárólag  szépirodalmi,  tudománytörténeti

könyvekkel kápráztatta el igen szép létszámú olvasótáborát.

Az író orvosra bizonyára Magyar Imre (1910–1984) a jó – bár ma talán már nem eléggé

ismert – példa, aki nyugdíjazásáig az ország egyik vezető belgyógyász professzora, számos,

itthon és külföldön is több kiadást megért szakmunka, tankönyv szerzője vagy társszerzője

volt,  eközben  azonban  sorra  jelentek  meg  az  egészségügy  gondjaival  foglalkozó  írásai,

művelődéstörténeti esszéi, „stílusgyakorlatai”, önéletrajzi és ószövetségi tárgyú regényei is.

A kortárs kritika enyhén szólva nem kényeztette el. Bár  ’Kozmikus sértődés’ című774

tanulmánykötete  nagy  visszhangot  keltett  és  három  kiadást  is  megért,  majd

’Stílusgyakorlatok’ című775 kötete is  hosszan tartó  vitákat  kavart,  regényeiről  érdemlegeset

alig írtak – jóllehet ennél többet érdemelt volna. (Szépirodalmi alkotásait méltató leveleket

egyébiránt több kiváló írótól – Szentkuthy Miklóstól, Karinthy Ferenctől, Örkény Istvántól,

Mészöly Miklóstól, Rónay Lászlótól – is kapott.)

771 Forrás: Szállási Árpád: Magyar Imre (1910–1984), a szépíró orvos. = Orvosi Hetilap 146 (2005) No. 44. pp.
2274–2277. 
772 Szinnyei József, id.: Magyar írók élete és munkái. 1–14. köt. Bp., 1891–1914. Hornyánszky.
773 Benedek István: Ösztön és bűnözés. A gyermekkori bűnözés lélektana orvosok, jogászok, nevelők és a művelt
nagyközönség számára. Előszó: Németh Péter. Bp., 1943. Eggenberger. 247, [1] p.
774 Magyar Imre: Kozmikus sértődés. Bp., 1968. Medicina. 264 p. (2. bőv kiad.: Bp., 1969. 321 p.)
775 Magyar Imre: Stílusgyakorlat. [Előadások, tanulmányok]. Bp., 1971. Medicina. 285 p.



Szépirodalmi kiruccanásairól a szűkebb szakma, ha lehet, még inkább idegenkedett. E

sorok írójának  szelíd  iróniával  többször  is  megjegyezte:  azt,  ha  rendszeresen  lóversenyre

járna,  vagy  bárzongorista  lenne  egy  lebujban,  a  kollégák  legalábbis  megbocsáthatónak

tartanák, de szépirodalommal kacérkodni az I. számú Belgyógyászati Klinika igazgatójának

valóságos szentségtörés,  és a szakma lejáratását jelenti.  Pedig akad ilyesmire példa elég a

világirodalomban, elég Osler, Duhamel vagy Cushing munkáira gondolnunk.

Fölöttébb érdekes két, Magyar Imréről írott lexikon-szócikk összevetése. A  ’Magyar

Irodalmi Lexikon’ szerint Magyar Imre „orvos, belgyógyász, egyetemi tanár, író”, és ez el is

fogadható sorrend. Az ’Új Magyar Irodalmi Lexikon’ sorai alapján viszont „író”, aki 1934-

ben szerzett orvosi diplomát. Az előbbi szócikk pontosan írja, hogy „pályafutását a Korányi

Sándor vezette  III.  sz. Belgyógyászati  Klinikán kezdte”,  míg az utóbbi szerint „a Korányi

Klinikán  vezette  a  III.  sz.  belgyógyászati  osztályt”!  A  mindmáig  legnagyobb  magyar

belgyógyász,  Korányi bűvkörébe került friss diplomás orvos aligha lehetett ekkoriban még

osztályvezető, amint arról visszaemlékezéseiből is meggyőződhetünk.

A „Magyar–Petrányi„ első kiadásában776 is megmutatkozott már a fiatal szerző kivételes

szakmai  tájékozottsága  és  szép,  szabatos  stílusa.  Nemzedékek  tanultak  ebből  a  könyvből

élvezettel belgyógyászatot. A függelékként szereplő orvostörténeti rész Magyar Imre munkája

– a hivatás históriája iránti kivételes érdeklődését később több önálló művel is bizonyította. 

A  szépíróval  –  noha  Magyar  Imrének  versfordításai  már  egyetemista  korában

megjelentek  –  az  orvosok  először  az  immár  régen  megszűnt,  ám  igényesen  szerkesztett

’Egészségügyi Dolgozó’ című szakszervezeti lap hasábjain találkoztak, főleg Benedek István

társaságában.  Előbb  impresszionista  hangulatú  költeményei  jelentek  meg,  majd  prózára

váltott. Ne feledjük: Németh László vagy Kodolányi János is poézissel kezdte. (Utóbbit azért

említjük itt, mert közte és Magyar Imre közt előbb orvos-beteg, majd írói barátság szövődött:

az  író  orvosra  elsősorban  épp  Kodolányi  Mózes-regénye  és  Gilgames-eposza,  a

világirodalomból pedig Thomas Mann József-tetralógiája gyakorolt meghatározó hatást.)

Első  tanulmánykötete,  a  ’Kozmikus  sértődés’ 1968-ban  jelent  meg  a  Medicina

Könyvkiadó gondozásában,777 a korra jellemző szerény külsővel. A belgyógyászat időszerű

oktatásától, az orvostudomány és a művészetek eléggé nem hangsúlyozott kapcsolatán át az

emlékezetre méltó Korányi-iskoláig sok mindenről olvashatunk e kötetben, amelynek minden

sorából  sugárzik  a  tudás,  a  kultúra  tisztelete,  a  tanítás  őszinte  vágya.  A  reáliák  és  a

humaniorák  nem kizárják,  hanem kiegészítik  egymást  –  érvelt  a  szerző  –  kivált  abban a

776 Magyar Imre – Petrányi Gyula: A belgyógyászat alapvonalai. Bp., 1948. Magyar Orvosi Könyvkiadó. (Több
kiadásban is megjelent.)
777 Magyar Imre: Kozmikus sértődés. Bp., 1968. Medicina. 264 p. (2. bőv kiad.: Bp., 1969. 321 p.)



korban,  mikor  a  szakosodás  miatt  „egyre  többet  tudunk  egyre  kevesebbről”.  A  bagdadi

iskolától  a  Korányi-iskoláig  ível  az  ironikus  alaphangú  áttekintés.  Mai  világunkra  –  a

kommunikáció  fejlődése és  az egyenlőség elvén (de nem gyakorlatán)  alapuló  rendszerek

elterjedése folytán – a látható, de többnyire el nem érhető lehetőségek, illetve a nyomorúságos

valóság  ellentéte  jellemző:  ez  szüli  a  címadó  kozmikus  sértődést.  A  szerző  platóni

párbeszédekben  fogalmazza  meg  az  orvosok  mindenkori  dilemmáit,  beszél  a  hálapénz

paradoxonjáról  is,  az  orvosi  fizetések  megfelelő  emelését  ajánlva  megoldásul.  A  „para”

aranykora volt  ez,  midőn az alacsony fizetésbe a megalázó és korrumpáló „borravalót”  is

belekalkulálták.  Bár  Magyar  Imre  írásait  feltehetően  felelős  személyek  is  olvasták,  ám a

római  elv:  „quieta  non  movere”  ekkoriban  is  erősen  érvényesült  (ahogyan  e  tekintetben

érvényesül ma is).

A professzor első, valódi szépirodalmi műve mégis az 1969-ben megjelent ’Tanulságos

utazás’  volt.778 Bár  ez  esetben  a  „szép”  jelző  csak  műelméleti  jellegű lehet.  E  regényből

megtudható,  hogy – miként  utóbb Németh László – Magyar  Imre is a gályapadból  ácsolt

magának alkotó műhelyt.  A regényes  önéletírás  az 1941-es (a szerző számára sajnos nem

utolsó)  munkaszolgálat  három  hónapjának  históriáját  jeleníti  meg.  A  főváros  közeli

Nagykátától a távoli Erdély közepébe vezetett ez a tanulságos utazás. A munkásszázadban

akad bőrdíszműves, elektromérnök, kereskedő, zenész, orvos – csak útépítő munkás nem –,

sokféle  korú,  helyzetű  és  jellemű  ember:  egyetlen  közös  vonásuk  a  rejtélyes  „nem  árja

származás”. A regény azonban nem csupán a munkaszolgálatosok, hanem az őket körülvevő

világ  „jellemrajzát”  is  adja,  szembesítve  a  magyar  társadalmat  azzal  a  gyakran  tagadott

ténnyel,  hogy  a  törvényesített  –  üldözőt  és  üldözöttet  egyaránt  megrontó  –  gonoszság,

hazugság és butaság már jóval a német megszállás előtt uralomra jutott hazánkban.

Megkockáztatom azt  a  merésznek  tűnő állítást,  hogy a  ’Tanulságos  utazás’ Kertész

Imre világhíressé vált regényének itthon is alig ismert előképe. A két műben közös vonás,

hogy a  szerzők  egyszerre  élik  át  a  történetet  belülről,  és  láttatják  kívülről.  A drótkerítés

mindkét oldalán emberek élnek, a lágerparancsnokok közt is akad a lehetőségek keretén belül

emberséges, de a táboron belül is együttélésre szinte alkalmatlan társ: éppen csak az „egész”

embertelen és eszeveszett.  Nyomorúságos problémák, sokszor szinte a semmiért kirobbanó

civakodások nehezítik  az életet.  Ez az árnyalt  kép teszi  hitelessé ezt  a  rendhagyó  naplót,

amelynek  megjelenésére  több  mint  két  évtizedet  kellett  a  szerzőnek  várnia.  (Két  további

önéletrajzi regénye – az egyik a ’30-as évek elejének egyetemi életéről, a másik az 1945 és

1949 közt  eltelt  évekről  szólt  – soha nem jelenhetett  meg Magyarországon.)  Sem számos

778 Magyar Imre: Tanulságos utazás. [Visszaemlékezések.] Bp., 1969. Magvető. 622 p. 



túlélőnek nem tetszett  Magyar  Imre Flaubert-i  impassibilité-je, sem a magukat ártatlannak

hívő egykori  cinkosoknak a „tetemrehívás”.  Egyik  neves  orvostörténészünk  azt  mondta  e

sorok írójának: „Magyar Imre cserkésztábort varázsolt a munkatáborból”. Pedig ez a könyv

senkit  nem  ment  fel,  aki  arra  érdemtelen.  A  szerzőt  az  ítéletalkotásban  segíti  óriási

műveltsége,  fegyelmezettsége,  történelmi  tudása  és  a  mindenkori  emberi  butasággal  és

rosszindulattal szembe szegezett iróniája.

Véleményünk  szerint  ez  a  könyv  avatta  szerzőjét  szépíróvá.  Az  1971-es  évben  mind  a

Magvető, mind a Medicina kiadta egy-egy munkáját. A ’Stílusgyakorlatok’ szintén cikk- és

esszégyűjtemény:779 a  Korányi-iskola és az orvosok és a  műveltség kérdései  újra  terítékre

kerülnek  benne.  Szerény  véleményem  szerint  azonban  a  szerző  olyan  fokú  műveltséget

követelt  a  marxista  ókortörténeten  nevelkedett  medikusoktól,  hogy sok idősebb kolléga  is

zavarba jött volna, ha effajta kérdéseket kap. A válaszok mégis bíztatóknak bizonyultak.

779 Magyar Imre: Stílusgyakorlat. [Előadások, tanulmányok]. Bp., 1971. Medicina. 285 p.



A Magyar Imrére oly annyira jellemző irónia, a finom humor szinte minden írásában

meg-megcsillan.  Kényes  kérdésekről  a kötetben nem esik szó,  erről  szigorú miniszteriális

lektor  gondoskodott.  (Igaz  ugyan,  hogy  a  szerző  alkatától  is  távol  állt  a  Haynal-típusú

„odamondogatás”.)

Első  ószövetségi  tárgyú  regénye,  a  ’Ruth’ Gyulai  Líviusz  mitológiai  illusztrációval

látott napvilágot.780 Az egyszerű történet közismert, a Bibliában külön könyvben olvasható.

Az utószó szerint  a  regény 1942-ben készült,  vagyis  szintén közel  két  évtizedig lapult  az

íróasztalfiókban. A regény hűen követi a bibliai történetet, humorral és lélekismerettel, kiváló

személyiségrajzokkal  és  gyönyörű  leírásokkal  egészítve  ki,  és  téve  átélhetővé  Ruth  szép

történetét.  Az aratási  és kalászgyűjtő  jelenet  annyira  élethű és szinte  időtlen,  hogy akár  a

Nagyalföldön  is  megtörténhetett  volna.  A  pletykálkodó  irigy  vénasszonyokkal  és  a

potyaszerelemre leső ispánnal együtt csupa ismerőssel találkozunk a regény lapjain. Az alvó

Boáz históriáját egyébként Victor Hugo versben örökítette meg.

Ruth ókori  regénytársa  a  ’Judit’,781 amelyet  Szántó Piroska szép rajzai  illusztrálnak.

Ezen  a  művön  még  inkább  érezhető  Thomas  Mann  hatalmas  hatása.  A  regény  Judit

hazamentő  hőstettének  új  értelmezését  adja.  Judit  egy  személyben  a  küldetéses  hős  és  a

szerelemre éhes, hús-vér asszony: csak mikor a híres vezér részegen és tehetetlenül horkolva

alszik  el  mellette,  küldetéstudatában  és  női  mivoltában  sértve  ragad  kardot  és  öli  meg

Holofernest, szinte akaratán kívül mentve meg ekképpen városát. Tudomásunk szerint ez a

szerző legkedvesebb műve: a női hivatástudat, a hűség, a szépség és a női lélek apoteózisa.

Talán nem véletlen,  hogy Magyar  Imre kedvenc hősei nők. Ruth és Judit  regénye egyben

bizonyítja a szerző kivételes érdeklődését a héber történelem iránt. Ekkoriban az ilyesfajta

érdeklődést  egyáltalán  nem  favorizálták,  Magyar  Imre  azon  kevesek  közé  tartozott,  akik

ezekben az évtizedekben is nyíltan vállalták zsidóságukat. (Scheiber Sándor, a kiváló, tudós

rabbi felolvasóesteket szervezett a két regényből és írásban is méltatta őket.)

Az ószövetségi históriák és a kultúrtörténeti stílusgyakorlatok után harmadik főterülete

az önéletírás. ’Az évszázad gyermeke’782 1910-től (a szerző születésétől) 1921-ig beszéli el az

eseményeket.  Benne szó esik a család gyökereiről,  a felvidéki nagycsaládi környezetről,  a

boldog békeidők felborulásáról, az értelem kibontakozásáról, a család jelentőségéről: mindezt

eleven és szeretetteljes, bár gyakran ironikus rokonportrék egészítik ki. A regény 1956-ban

született, s szintén csak húsz évre rá jelenhetett meg (természetesen cenzúrázva).

780 Magyar Imre: Ruth. Bp., 1971. Magvető. 318 p.
781 Magyar Imre: Judit. Bp., 1973. Magvető. 298 p., 6 t.
782 Magyar Imre: Az évszázad gyermeke. Regény. Bp., 1980. Szépirodalmi. 445 p. 



Az esszékötetek  harmadik  darabja  a  ’Behrens  doktor  és  társai’.783 A  címadó  orvos

Thomas  Mann  ’Varázshegy’ című  remekének  egyik  szereplője,  az  egyik  sajátos,

rokonszenves orvostípus megtestesítője. Ám az ő jellemrajzával kapcsolatban olvashatunk a

tbc és a művészetek szoros kapcsolatáról is (Keats, Csehov, Tóth Árpád). A kötetben a kultúra

kérdései újra központi szerepet játszanak. Magyar Imre felháborodott azon, hogy egyik írónk

szinte dicsekedve kijelentette: ő nem olvasta az ’Ember tragédiájá’-t! Az inkriminált író neve

már nem titok, az azóta elhunyt Végh Antal volt ő, akihez évtizedes barátság fűzött. Állítom,

az  egészet  csak  megbotránkoztatás  kedvéért  mondta,  mert  szeretett  megbotránkoztatni.

Olvasta  ő  bizony  a  Tragédiát,  csak  nem volt  rá  különösebb hatással.  Nem egyedüliként:

Lukács Györgytől a Londonban élő Határ Győzőig, aki szerint a darab „kegyes közhelyek

gyűjteménye”. A Hamlettől a Faustig sok műről elmondható ez. Csak hát nem mindegy, hogy

a közhelyet ki fogalmazza meg és hogyan!

’Az évszázad gyermeke’ egyenes ági folytatása  ’A kérdés’,784 amely két dologra keres

választ. Egyrészt: miként lett a csupa bölcsész fiatalemberből orvos, másrészt: miért kezelik

ma is  a hivatalosak  kívülállóként  őt.  Mindkettőre elég kézenfekvő a felelet.  Magyar  Imre

mindig arra törekedett,  hogy a humán és a reál műveltséget összeegyeztesse: erre pedig a

medicina  művelése  kínálkozott  a  legalkalmasabbnak.  Másrészt  az  egyre  erősödő

diszkriminatív törvények is az úgynevezett szabad foglalkozások felé irányították. A numerus

clausus ellenére sikerült  bejutnia az egyetemre,  így itthon szerezhetett  diplomát,  igaz nem

kevés megaláztatásban volt része. Szerencsésen egyenest a Korányi-klinikára került (fizetés

nélküli gyakornoknak), ahol életre szóló etikai és szakmai indíttatást kapott, amint az Korányi

Sándorról  írott  könyvében  olvasható.785 (Ez  a  könyv  egyik  bizonyítéka  orvostörténeti

érdeklődésének.)  A másik  kérdésre  adható  válasz  azonban  bonyolultabb:  nálunk  nemigen

szívelik, ha valaki egy személyben több területen is jeleskedik. Ez mindig gyanús. Ismerjük a

gúnyos mondást: „Az orvosok közt a legjobb író, az írók közt a legjobb orvos”. Ez utóbbi a

hazai belgyógyászat egyik legkülönbjére még élcelődésből sem illett! Ne feledjük, a zseniális

festőről,  Kondor  Béláról  sem köztudott,  milyen  remek  verseket  írt,  Szent-Györgyi  Albert

értékes  költészetét  pedig  sokan  egyenest  eltévelyedésnek  tartják.  Magyar  Imre  tehát

ilyenformán nem keveredett rossz társaságba, ám mégis…

783 Magyar Imre: Behrens doktor és társai. Bp., 1980. Gondolat. 229 p. 
784 Magyar Imre: A kérdés. Bp., 1984. Szépirodalmi. 483 p., 32 t.; lásd még: Magyar Imre: Az orvos és a beteg.
Bp., 1983. Medicina. 153 p. 
785 Magyar Imre: Korányi Sándor. Bp., 1970. Akadémiai. 239, [1] p., 1 t. (A múlt magyar tudósai)



Az  önéletírás  következő  kötete  a  szerző  halála  után  kiadott  ’»Oly  korban  éltem

én…«’,786 címében Radnóti Miklósra utal. (Magyar Imre a költőről elnevezett utcában lakott

élete  utolsó  37  évében.)  Ez  a  regény  a  rettenetes  1944-es  esztendőnek,  a  korabeli  pesti

zsidóság sorsának és jellemző típusainak állít eleven emléket.

Reméljük, Magyar Imre belgyógyász professzor, nem csak a lexikonok lapjain, de az

olvasók tudatában is megmarad igazi szépíró orvosnak.787

786 Magyar Imre: „Oly korban éltem én...”. Regény. Bp., 1984. Szépirodalmi. 486 p.
787 Lásd még: Somogyi Endre: Dr. Magyar Imre (1910–1984). = Orvosi Hetilap 125 (1984) No. 29. pp. 1735–
1736. 



Örkény István, az író „gyógyszerész”788

A  magyar  piktúrának  két  farmakológus  végzettségű  óriása  van:  Rippl-Rónai  József  és

Csontvári Kosztka Tivadar. A kettős nevű kortársak úgy kerültek a tégelyek mellől a színek

világába,  hogy eredeti foglalkozásukhoz többé vissza nem tértek, még témában sem. Attól

függetlenül  büszkén  vallja  magáénak  a  farmakológia  történelme.789 Szépirodalmunkat  is

gazdagítja  két  különös  gyógyszerész:  Tömörkény  István  és  Örkény  István  (1912–1979).

Mindkettőjük neve felvett, egy-egy kisebb településtől kölcsönözve, de korban nemzedéknyi

az eltolódás köztük. 

Tömörkény  inkább  a  vidék,  Örkény  pedig  a  város  írója,  ha  létezik  ilyenfajta

megkülönböztetés. Abban is közösek, hogy elsősorban a „kisprózát” művelték, de azt mesteri

fokon. Örkény a színpadon szintén maradandót  alkotott,  bár  újdonságot  a híres egyperces

novelláival  hozott.  A groteszk helyzetek  megörökítőjének élete  az abszurditások sorozata.

Apja zsidó származású, több neves gyógyszertár tulajdonosa, de életvitelében sokkal inkább

egy Monarchiabeli magyar dzsentrire, Krúdy-figurára emlékeztet. Az úri murik embere, aki

egy este  képes  elmulatni  egész évi  jövedelmét,  végül  betöri  a  kávéház  nagy tükrét,  hogy

megmutassa: „ki a legény a csárdában”.

Örkény Hugó és  Pető  Margit  fia,  István  1912.  április  5-én  született  Budapesten.  A

méltán csodált  József Attilától eltérően neki gyermekkoránban nem voltak anyagi gondjai.

Középiskolába a piaristákhoz járt,  akiknek szelleme végig elkísérte.  Legkevesebb tanára a

latint  és  görögöt  tanító  osztályfőnöke  volt,  tőle  kapott  alapot  a  modern  nyelvek

elsajátításához. Ha külföldre került vagy bajba jutott, mindig jól jött a német, a francia meg az

angol.

Nem akármilyen társasággal érettségizett 1930-ban, elég Szabó Zoltán, Boldizsár Iván,

Thurzó Gábor és Hegedüs Géza nevét említeni.  A mulatós Örkény Hugó a Monarchiabeli

mámorból 1920 után már kijózanodott és megkövetelte fiától a „tisztességes” foglalkozást. Az

irodalom  felé  kacsingató  István  fiúi  engedelmességből  1935-ben  gyógyszerész  oklevelet

szerzett,  amelyet  1941-ben kiegészített  egy vegyészmérnöki  diplomával.  Visszaemlékezése

788 Forrás: Szállási Árpád: Örkény István, az író „gyógyszerész”. = Orvosi Hetilap 149 (2008) No. 16. pp. 761–
763. 
789 Vö.: Baradlai János – Bársony Elemér: A magyarországi gyógyszerészet története az ősidőktől a mai napig.
1–2. köt. Bp., 1930. Magyarországi Gyógyszerész Egyesület. 493 p., 49 t.; 711 p., 32 t. 



szerint a kémcsövek között tanult meg pontosan fogalmazni.790 Másik mestere a fiatal Márai

Sándor volt. Végül a groteszk művek óriása: Franz Kafka. 

Az atyai kívánságnak tehát eleget tett, de nem mondott le a parnasszusról. Ady és Krúdy

kivételével akkor még éltek és alkottak a ’Nyugat’  óriásai, de már új csillagok tűntek fel,

kevésbé szerencsés csillagzat alatt. Elsősorban József Attilára gondolunk, de 1934–36 között

maga  is  szerkesztette  Varga  Pál  és  Vándor  Lajos  társaságában  a  ’Keresztmetszet’  című

folyóiratot. Ennek hasábjain látott napvilágot a ’Gyűlölet’ (1934), a ’Fiatal lány’ (1935) és a

’Pánik’ (1936) című szárnypróbálgatása. Periodikájának sokat ígérő szerzői gárdája volt, elég

Berda József, Illyés Gyula, Németh László, Ignotus Pál és Szabó Lőrinc nevét említeni. A

periodika nem bizonyult hosszú életűnek.

A  fiatal  Örkény  első  novelláját  József  Attila  hozta  a  ’Szép  Szó’  hasábjain,  a

’Tengertánc’  című791 bemutatkozó  kötetét  viszont  Szerb  Antal  bírálta  meg.  József  Attila

meghatározó élménye maradt. Újabb abszurditás, legközelebbi barátai: József Attila, Berda

József,  Zelk  Zoltán.  Mindegyiküknek  „cincog  a  krajcár  a  zsebében”,  ő  viszont  fejedelmi

kegyosztással tud adni Zelk Zoltánnak 20 pengőt. Felébred benne a „burzsuj bűntudat”. A

Horthy-rendőrség  híres  nyomozó  főnöke,  Sombor-Schweinitzer  az  emberei  révén

figyelmezteti  apját,  hogy  a  fia  rossz  társaságba,  azaz  politikailag  gyanús  alakok  közé

keveredett, küldje hosszabb időre külföldre. El is megy Londonba, majd Párizsba, megismeri

az emigránsok életét. A háború szele már fújdogál, de ő nem akar „fekete kolostor” lakója

lenni, az utolsó vonattal hazajön.

Háromszor  nősül,  először  1941-ben.  Közben  karpaszományos  katona,  feszül  rajta  a

tiszti  mundér  és  még  nem  tudja,  hogy  rövidesen  szadistáknak  kiszolgáltatott

munkaszolgálatos  lesz.  Ez  is  groteszk  helyzet.  A pusztulásra  ítélt  2.  magyar  hadsereggel

kigyalogol  a Don-kanyarig,  a  híres-hírhedt  hídfőcsaták fegyvertelen kiszolgáltatottja,  majd

rövidesen a Vörös Hadsereg foglya. Azt hiszi, egy muszos mégsem kifejezetten „ellenség”, de

itt  is  téved.  Ugyanolyan  kiszolgáltatott  fogoly,  40  kilóra  fogyott  míg  végül  sikerült  egy

„átképzős” csoportba kerülni. Így úszta meg öt évnél kevesebbel. E sorok írója emlékszik rá,

milyen izgalommal olvasták a  ’Lágerek népe’ című, 1947-ben megjelent könyvét.792 Ekkor

jelenik meg a  ’Voronyezs’ című drámája  is.793 Nem az önfeledt  győztesek  örömünnepéről

790 Hannus István: Örkény István és a kémia. = Magyar Kémikusok Lapja 49 (1994) No. 1. pp. 19–24. – Eredeti
dokumentumok közlésével.;  és  Hannus, István: The writer István Örkény and chemistry.  = Technikatörténeti
Szemle 19 (1992) pp. 143–145. 
791 Örkény István: Tengertánc. Bp., 1941. Renaissance. 93 p.
792 Örkény István: Lágerek népe. Bp.,  1947. Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet. 190 p. (Új kiad.:
Örkény István: Lágerek népe. Emlékezők. Szerk.: Radnóti Zsuzsa. Bp., 2000. Palatinus. 332 p.)
793 Örkény  István:  Voronyezs.  Színmű  3  felvonásban  4  képben.  Bp.,  [1948].  Székesfővárosi  Irodalmi  és
Művészeti Intézet. 143 p. (Új könyvtár 20.) 



vagy a vesztesek végzetes beletörődéséről van szó, hanem a háború poklát átszenvedett hús-

vér emberek rettenetes szenvedéseiről. Hozzá hasonlót csak Nemeskürty István írt,794 de csak

negyedszázad elteltével, s nem a személyes átéltség hitelével.

Ismét  abszurd,  de érthető helyzet,  hogy „osztályidegenként” tagja lett  a kommunista

pártnak. Abban a korban, amikor a humor csak kényszeredett vigyorgás lehetett. Amikor a

híres pesti vicc is illegálisan terjedt és meg kellett nézni, ki kinek adhatja tovább! Az ötvenes

években kijár Sztálinvárosba, próbálkozik vonalas írásokkal, de nem találja a saját hangját. Itt

született a  ’Sztálin beteg’ című rövid írása,795 de abban szó nincs a nagy „páciensről”, csak

egy kisleány nyomorúságos sorsáról. Nem ír Sztálin-ódát, mint Zelk, nincs benne a szintén

osztályidegen Lukács György kompenzáló fanatizmusa, Örkény István szeretne lenni, de a

körülmények  nem  engedik.  Példa  rá  a  ’Csillag’  hasábjain  megjelent  ’Lila  tinta’ című

elbeszélés botrányos fogadtatása, önkritikára kényszerítése. 

A  ’Becsület  és  dicsőség’ című  filmnovellája  a  filmmel  együtt  elfelejtődött,  a

’Házastársak’ hozta meg a József Attila-díjat,796 amelyre inkább a neve miatt volt büszke. A

„bölcs  vezér”  halála  után  nem  tartozik  a  leghangosabban  lázadók  közé,  de  tudja,  hogy

„valahol  utat  vesztett”.  Az  ’56-os  forradalom  előtt  jelent  meg  az  ’Ezüstpisztráng’ című

kötete,797 amelyet  már vállalhat.  A bekövetkező események nem érik váratlanul,  hiszen az

egyik szellemi előkészítője, de a várható megtorlás tudatában is itthon marad. Egyetlen húga

és  édesanyja  Dél-Amerikában  él,  nyelveket  beszél,  „internacionális”  foglalkozása  van,

mégsem emigrál. Déryt, Zelket és a többi bebörtönzött írótársát nem tudja itt hagyni. Sokan

tanakodnak azon, miért hallgatott Örkény évekig! A festő Barcsay Jenőtől tudom, a korábban

„vonalas” írókat 1954 után mekkora bűntudat gyötörte. 

A hatalom azt  várta  volna,  1956 után  gyakoroljon  önkritikát,  de aki  József  Attilára

gondol,  ilyet  nem  tehet.  El  nem  követett  bűnökért,  az  ideológia  érdekében!  A  hatalom

képviselői viszont éppen a „renegátokra”,  a volt párttagokra haragudtak a legjobban. Nem

véletlen,  hogy  1957-ben  az  addig  hallgatásra  ítélt  alkotókat:  Németh  Lászlót  és  Szabó

Lőrincet tüntetik ki tüntetőleg Kossuth-díjjal.  Pedig egyikőjük sem hallgatott  a forradalom

alatt. A diktatúra a saját gyermekeit falja fel előszeretettel, tapasztaljuk Robespierre óta.

Örkény István  egyre  kevesebbet  ír  és  egyre  többet  dohányzik.  Arca  sápadt,  szemei

karikásak,  láberei  egyre  szűkülnek.  Újabb abszurd állapotából  a  tartalékállományban  lévő

gyógyszerészi  oklevél  segíti  ki.  A kultúrkorifeus  Aczél  György hozzájárulásával  kerül  az
794 Nemeskürty István: Requiem egy hadseregért. Bp., 1972. Magvető. 306 p. 
795 Lásd: Örkény István: Sztálin beteg! Elbeszélés. Jakab Mária építőmunkás lánynak az élete Sztálinvárosban.
In: Örkény István: Novellák. 1. köt. Bp., 1980. Szépirodalmi. pp. 418–432. (Örkény István művei) 
796 Örkény István: Házastársak. Regény. Bp., 1951. Szépirodalmi. 415 p. 
797 Örkény István: Ezüstpisztráng. Rövid remekművek. Bp., 1956. Szépirodalmi. 249 p.



Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár (majd EGIS Gyógyszergyár) irodai munkakörébe, ahol

öt esztendeig írta az orvosoknak a gyógyszerek tömör és szakszerű ismertetőit. E sorok írója

akkor bányaüzemi körzeti orvos volt, rendszeresen kapta és olvasta ezeket a kiadványokat, de

nem sejthette, hogy írójuk a hallgatásra ítélt Örkény István. Ezen évek történetét az egykori

munkatárs Kósa László foglalta össze a ’Pisti a gyógyszergyárban’ című kis könyvében.798

A  ’Honvédkórház’  című  novellája  azt  elemzi,  meg  lehet-e  szokni  a  halált?  A

következtetés bizarr:

„a halál  az orvos  szemében közömbös  tény:  túl  van az ő országa  látóhatárán.

Nemcsak  megszokni  lehet,  hanem meg is  lehet  unni;  de sem megszokni,  sem

megunni nem lehet a gyászt.” 

Az írás azonban nem a közömbösséget sugallja, még egy honvédorvosét sem, akit megráz az

általa  operált  beteg  reménytelen  állapota.  A  már  említett  három  nagy  gyógyszerész-

művészhez képest Örkény itt  is abszurd kivétel.  Nála minden fordítva történik,  íróból  lett

gyógyszergyári  hivatalnok.  A  ’Karil’  című  üzemi  faliújság  szerzője,  mint  Madách

tragédiájában a széklábakat  faragó festőóriás.  Nem tudtuk, hogy a Kofka,  az Anadaxin,  a

Trioxasin, a Gracidin, a Gerovit és a Lidocain orvosi ismertetőjével egy nagy író ajándékozott

meg bennünket.

Megírta  –  képekkel  és  grafikonokkal  illusztrálva  – a  gyár  történetét  ’Ötven éves  az

Egyesült  Gyógyszer  és  Tápszergyár’  címmel,799 amely  aligha  tartozik  a  fő  művei  közé.

Társszerzője volt a ’Nymphis medicis’ című,800 több nyelvű kiadványnak, ő gyűjtötte hozzá az

anyagot, főleg a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumból. Egykori farmakológus munkatársai

a fanyar humorú, minden ugratásra kész, csendes emberre emlékeznek, akiről mindig csak

véletlenül és utólag derült ki, hogy író. Méghozzá az új műfajt teremtő nagyok közül. 

Magánéletét mindig magánügynek tekintette. Az sem volt szokványos. Az első két neje

akkor vált el tőle, mikor a legnagyobb bajban volt, a harmadik – a dramaturg Radnóti Zsuzsa

– mindvégig kitartott  mellette.  Két gyermeke van a második házasságából, de ez is privát

ügy.801

798 Kósa László: Pisti a gyógyszergyárban. Örkény István a számüzetésben. Bp., 1989. Héttér. 171 p. 
799 Ötven éves az Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár. Bp., 1963. Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár. 32 p. 
800 Nymphis  medicis.  Ed.  and  compiled  by Ákos  Palla,  István  Örkény,  Miklós  Pap,  László  Székely,  Lajos
Vörösházy. Bp., 1962. Medimpex. 143, 1 p. 
801 Lásd  bővebben:  Örkény  István:  Önéletrajzom  töredékekben.  Befejezetlen  regények.  Szerk.  és  a  jegyz.:
Radnóti Zsuzsa. Bp., 2004. Palatinus. 469, [2] p.



Igazi Örkény-mű a  ’Macskajáték’ című regénye, amelyet  filmszalagon Sulyok Mária

tett még feledhetetlenebbé. Majd a ’Tóték’, amely filmen „Isten hozta őrnagy úr” címmel volt

látható. Ebben Latinovits Zoltán remekelt. A rendezők és filmesek – Kazimir Károly, illetve

Makk Károly és Fábri Zoltán – felismerték műveiben a lehetőséget.802

Fordulópont  volt  az  1966-os  év,  ’Jeruzsálem  hercegnője’,803 majd  1968-ban  az

’Egyperces novellák’.804 Nem maradtak el a nemzetközi sikerek: 1970-ben Franciaországban a

’Tóték’ elnyerte a Fekete Humor nagydíját. 

Végre itthon is egyre elismertebb, 1973-ban Kossuth-díjat kapott, egymást érik a kiadások.

Nem feladatunk teljes életművének esztétikai értékelése, megtették ezt helyettünk mások.805

802 Örkény István: Glória. Macskajáték. Tóték. Regények. Bp., 1974. Szépirodalmi. 381,[1] p. 
803 Örkény István: Jeruzsálem hercegnője. Elbeszélések. + Macskajáték. Kisregény. Bp., 1966. Szépirodalmi. 469
p.
804 Örkény István: Egyperces novellák. Bp., 1968. Magvető. 286 p.
805 Lázár  István: Örkény István alkotásai  és vallomásai tükrében. Bp.,  1979. Szépirodalmi. 339 p. (Arcok és
vallomások); Tengertánc. In memoriam Örkény István. Vál., szerk., összeáll.: Réz Pál. Bp., 2004. Nap. 315, [1]
p., [8] t. (In memoriam); Szirák Péter: Örkény István. Pályakép. Bp., 2008. Palatinus. 374 p.



Élettörténete  a  ’Pisti  a  vérzivatarban’ csak  a  megírása  után  tíz  évvel,  1983-ban  került

bemutatásra. 

Többrendbeli  érműtét után, 1979. június 24-én hunyt  el.  Minden egypercese abszurd

történet. Amilyen a század volt, amelyben élt. Tömörkény István a vidéki, Örkény István a

városi  folklórból  dolgozott.  Patikamérlegen,  mint  a  gyógyszerészek.  Hatóanyaguk  a

művészet,  amellyel  rendelkeztek.  Az Örkény-gyógyszertár  az irodalmunk része lett.  Drága

drogok helyett ajánljuk, nem csak a kedélybeteg olvasóknak.806

806 Lásd még: Zalai Károly: A magyar gyógyszerészet nagyjai (1612–1945). Bp., 2001. Galenus. 193, [5] p.



Benedek István, a kultúrtörténész orvosíró807

Nem könnyű olyan családban igazi íróvá válni, amelyben előtte már két nemzedék egy-egy

nagy egyénisége gazdagította a magyar literatúrát. Jól tudta ezt a felejthetetlen Benedek Elek

apó István (1915–1996) nevű unokája, aki egyáltalán nem mellesleg a sokoldalú Benedek

Marcell és a kevésbé ismert műfordító, Győri Lujza fia volt. Otthon szinte az anyatejjel szívta

magába  az  irodalmat,  a  nagy  Nyugat-nemzedék  tisztes  tagjai  gyakorta  megfordultak

lakásukon,  a  számos  Benedek-unokával  együtt  töltötte  boldog  nyarát  Elek  apó  kisbaconi

kúriáján, ahol egyformán találkozhatott ízes beszédű székely atyafiakkal és különböző rangú

erdélyi írókkal, tevőleges tanúja lehetett a transzszilván ifjúság egyetlen lapjának, a ’Cimbora’

szerkesztésének,  anyagi  vergődésének,  majd  végleges  megszűntének,  amelybe  a  rajongva

szeretett  Elek apó is  belehalt.  Megrázó hűséggel írja ezt  le az apjáról szóló igen érdekes,

hiteles kortörténeti könyvében.808

Ebben  az  ízig-vérig  irodalmi  légkörben  a  nagypapa,  az  apa  és  András  nevű  fivére

példáján természetesen a kamasz diák István szintén kacérkodott az írással, de apja műfordítói

robotmunkája,  anyagi  gondjai  megmutatták,  mit  jelentett  akkor  bárkinek csak a tolla  után

megélni és családot nevelni. Még a Kosztolányi Dezső, a Karinthy Frigyes vagy a Móricz

kaliberű íróknak is.

Középiskolásként Devecseri Gáborral,  Karinthy Gáborral és Szendrő Józseffel együtt

diák irodalmi  lapot  szerkesztett,  majd érettségi  után egyedül  Devecseri  ment  bölcsésznek.

Karinthy  Gáboron  ekkor  már  mutatkoztak  a  beilleszkedési  nehézségek,  Szendrő  József

színész lett,  Benedek István pedig beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi

fakultására. Elmondása és életműve szerint soha nem bánta meg, sőt! Pedig – ahogy írta –

elég nehezen tanult,  több vizsgát megismételni  kényszerült,  de szívósan kitartott  a családi

hagyomány ellenében a medicina mellett. Záró szigorlatát 1940-ben tette le és orvosdoktorrá

avatták, azt követően a csepeli Weiss Manfréd Gyári Magánkórház segédorvosa lett.809 

Már medikus éveiben élénk érdeklődést mutatott  a pszichoanalízis  iránt.  A ’Nyugat’

nagy írói  akkor  Ferenczi  Sándor  bűvöletében  éltek.  Harmat  Pál  alapvető  könyvéből810 és

természetesen a saját olvasmányainkból is ismerjük a freudizmus iránti fenntartásait,  bár a
807 Forrás: Szállási Árpád: Benedek István (1915–1996), a kultúrtörténész orvosíró. = Orvosi Hetilap 146 (2005) 
No. 46. pp. 2369–2372. 
808 Benedek  István:  Benedek  Marcell.  Bp.,  1977.  Magvető.  668  p.  (Tények  és  tanúk)  (2.  kiad:  Bp.,  1985.
Magvető. 670 p.)
809 Az Országos Orvosi Kamara hivatalos orvosi cím- és közegészségügyi  adattára az 1942. évre. Bp., 1942.
Országos Orvosi Kamara. p. 390.



Mestert  mindig  korszakalkotó  jelenségnek  tartotta.  A  Szondi-féle  sorsanalízis  fogta  meg

igazán,  ez  az  élmény  tette  pszichiáterré.  Már  1936-ban  medikusként  a  legjobb  Szondi-

tanítványok  egyike  Illyésné  Kozmutza  Flórával  együtt.  Harmat  szerint  ezen  tapasztalatok

alapján írta meg az 1943-ban megjelent ’Ösztön és bűnözés’ című munkáját.811 A Szondi-féle

sorsanalitikus ösztönrendszer címűt érdekes módon a Budapesti Buddhista Misszió 1987-ben

stencilezett sokszorosítással.

Ugyancsak Szondi Mesternek ajánlotta az először 1948-ban, majd másodszor 1987-ben

megjelent ’Az ösztönök világa’ analitikus és elemzéstörténeti összefoglalóját.812 Nagy hatással

volt  rá a  ’Búcsú a sárgaháztól’ szerzője, Hollós István,  nála látta  igazolva az emberséges

kezelés hatásosságát az elmebetegeknél, amelynek gyakorlata az ’Aranyketrec’ című, talán a

legnagyobb sikerű munkájában tükröződik.813

De egy kicsit  előre  szaladtunk.  Medikus korában a Benedek László professzor által

előadott  „hivatalos”,  egyetemi  ideg-elmegyógyászat  kevésbé  gyakorolt  rá  hatást,  bár  a

névrokon professzor briliáns előadó volt. Kezdetben sokan összetévesztették a két Benedeket.

A világháború idején többször behívták katonának, majd 1944 őszén tanácsosabbnak

látta Kisbacon kúriájába húzódni, ahol már várta az édesapja. A fegyverek elhallgatása után

Észak-Erdély a Székelyfölddel együtt újra visszakerült Nagy-Romániához, majd következett a

csalóka  Groza-korszak,  amely  bizonyos  megbékélést  és  az  erdélyi  autonómia  illúzióját

keltette. Legalábbis az ún. „haladó értelmiség” körében.

Kolozsvárt beindult a Babeş–Bolyai Egyetem, a vágyálmot ez is erősítette. Az orvosi

kar  rövidesen  leköltözött  (nem  egészen  önszántából)  Marosvásárhelyre,  de  a  bölcsészet

egyelőre Erdély fővárosában maradt. Ekkor hívták meg a magyar irodalmi tanszékre Benedek

Marcellt, a bölcsészethez tartozó pszichológiára pedig Benedek Istvánt. Az egyre bizarrabb

légkört azonban az ott maradt professzorok nagy része mindössze kettő évig bírta. Különösen,

ha nem abban a közegben nőttek fel. Rövidesen elkezdődött az anyaországba való áttelepülés.

Repatriált Benedek Marcell, Benedek István, László Gyula, az orvosok közül Haynal Imre,

Krompecher István, Környey István, hogy csak a legismertebbekre utaljak.

810 Harmat Pál: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. A budapesti mélylélektani iskola története,
1908–1983.  Bern,  1986.  Európai  Protestáns  Magyar  Szabadegyetem.  381 p.  (2.  átdolg.,  bőv.  kiad.:  Freud,
Ferenczi  és  a  magyarországi  pszichoanalízi.  A  budapesti  mélylélektani  iskola  története,  1908–1993.  Bev.:
Grünberger Béla, Antall József. 2. átd., bőv. kiad. Bp., 1994. Bethlen. 627 p.)
811 Benedek István: Ösztön és bűnözés. A gyermekkori bűnözés lélektana orvosok, jogászok, nevelők és a művelt
nagyközönség számára. Előszó: Németh Péter. Bp., 1943. Eggenberger. 247, [1] p.
812 Benedek István: Az ösztönök világa. Öröklés – ösztön – sors. Bp., 1948. Új Idők. 286 p. (2. átdolg. kiad.: Bp.,
1987. Minerva. 270 p.)
813 Benedek  István:  Aranyketrec.  Egy elmeosztály élete.  Bp.,  1957.  Bibliotheca.  489 p.  (Több kiadásban  is
megjelent.)



Benedek  István 1948–1952 között  az  Országos  Ideg és  Elmegyógyintézet  főorvosa,

előtte  1947-ben  még  megjelent  a  már  említett  ’Az  ösztönök  világa’  című  könyve,  utána

abbahagyta a publikálást. Nyomasztotta az egyre inkább eláradó antipszichoanalitikus légkör,

a sematikus és rendszerhű szépirodalomhoz viszont nem volt semmi hajlandósága. Ha egy

kicsit is lojális, a Benedek Marcell  társszerkesztésében megjelent ’Csillag’ bizonyára közli

még a semlegesnek tűnő írásait, de igazmondó jelleme ezt nem engedte meg. Ez a folyóirat

intézett  támadást  Jékely Zoltán és Weöres Sándor „kispolgári”  költészete  ellen,  egy olyan

kritikus  tollából,  aki  1956-ban  aztán  „megtért”,  elhagyta  az  országot,  és  a  szomszédos

Ausztriát boldogította tovább, nyilván már nem marxista szellemű irományaival.

Az elhallgatása ekkor váratlanul szabad teret és terepet kapott, 1952-ben kinevezték az

intapusztai  munkaterápiás  intézet  igazgatójává,  ahol  hűséges  és  szakmai  társa  volt

elválaszthatatlan élettársa, Krisztina asszony. Itt dolgoztak egészen 1958-ig. A közeli osztrák

határon át  könnyen nyugatra  távozhattak volna,  elvégre tenyereként  ismerte  a szomszédos

országot. A Svájcban élő Szondi Lipót, akivel annak haláláig szoros kapcsolatot tartott fenn,

bizonyára szerzett volna neki állást. Elvégre még csak 41 éves volt, kitűnően bírta a német és

a  francia  nyelvet,  de  hazáját  végleg  nem volt  hajlandó elhagyni.  Erre  kötelezte  a  családi

hagyomány.

A szabad francia szellem egész életében végigkísérte. Különösen Rousseau gyakorolt rá

nagy hatást. Apjával együtt fordították le a híres ’Vallomások’-at.814 Ugyanezt jelentette neki

az  orvosok  közül  Philippe  Pinel,  a  modern  elmeorvoslás  atyja,  aki  a  nagy  forradalom

konventjétől kért és kapott engedélyt arra, hogy az elmebetegeket megszabadítsa láncaitól, az

intézetek  ablakait  a  vasrácsoktól.  Az  ’Aranyketrecet’ is  az  ő  emlékének  ajánlotta.  A gall

mestertől tudta meg Benedek, hogy ez a humánus módszer sem új, már századokkal korábban

alkalmazta Zaragoza városának tébolydája, meglepően kedvező eredménnyel. 

Intapusztai tapasztalatok alapján készült az  ’Aranyketrec’. Naplónak indult, és sikeres

munkaterápiai  mű,  laikusoknak  és  orvosoknak  egyaránt  érdekes  és  tanulságos  regény lett

belőle. Első kiadása 1957-ben jelent meg, igen nagy feltűnést keltett, napok alatt elfogyott.

Akkor még a csekély példányszámnak tudták be. A második kiadás 1962-ben követte, már 15

ezres tételben, de az eredmény ugyanaz. A „fájdalomherceg” költőben nem nehéz felismerni

az ifjúkori barát Karinthy Gábor személyét, aki élete végéig a Benedek-házaspárnál maradt.

Egyszerre volt ápolt és családtag. Ez a rendhagyó és igen jól megírt könyv avatta a szerzőt

véglegesen  kultúr-  és  orvostörténeti  szépíróvá.  A  harmadik  kiadás  az  életmű  sorozatban

814 Jean Jacques Rousseau: Vallomások Ford.: Benedek Marcell és Benedek István. Bp., 1962. Magyar Helikon.
698 p. (Helikon klasszikusok)



hagyta  el  a  nyomdát  (1974),  már  59800  példányban,  versenyben  a  legdivatosabb

bestsellerekkel. A negyedik kiadás még ezt is felülmúlta, a maga 65 ezres tételével. A közel

másfél százezres példányból ma sem található az antikváriumokban. Az angol változat címe

’The gilded cage’, híre külföldre is eljutott.

Az író egyre olvasottabb, de 1958–1968 között még pszichoterápiás szakrendelést vezetett a

Fehérvári úti intézetben. Közben egymás után jelentek meg szépirodalmi és kultúrtörténeti

művei. A páciensek száma is egyre nőtt, a rendeléssel azonban fel kellett hagynia, szerény

nyugdíjjal eztán már csak az irodalomnak élt.

’A  darwinizmus  kibontakozása’ még  1961-ben,815 a  ’Beszélgetés  ideges  emberekről’

1963-ban jelent meg,816 különösen az utóbbi aratott osztatlan sikert mind az orvosok, mint a

laikusok között. És ez önmagáért beszél. Szépirodalmi vénájú író népszerűsítő munkája ez,

815 Benedek István: A darwinizmus kibontakozása. Bp., 1961. Tankönyvkiadó. 151 p.
816 Benedek  István:  Beszélgetés  ideges  emberekről.  Bp.,  1963.  Medicina.  166  p.  (2.  bőv.  kiad.:  Bp.,  1966.
Medicina. 262 p.)



benne a nagy kérdés fejtegetése: milyen széles és színes a skála az ún. normális és abnormális

között.

Első  nagy  tudománytörténeti  vállalkozása  a  ’Lamarck  és  kora’.817 Nem  eléggé

köztudott,  hogy Darwin születésének évében (1809) már megjelent  Lamarck  ’Philosophie

Zoologique’ című műve,  amelyben  megtalálható a  darwinizmus egész elmélete.  Csakhogy

akkor még Linné eszméje  uralkodott,  amely szerint  annyi  az állatfaj,  amennyit  az úristen

megteremtett  és  az  ember  preformált  állapotban  Éva  anyánkig  az  őssejtben  készen

megtalálható. Benedek könyve is igazságot szolgáltatott a francia evolucionista előfutárnak,

erre majd a ’Csineva’ című,818 önéletrajzi ihletésű regényében is visszatér.

Az  ’Ember  és  gyerek’ izgalmas  kisregény,819 a  ’Bolond  világ’ pszichiátriai  esszék

gyűjteménye.820

Az eddigi könyvei sikeresek,  a hivatalos irodalom még fanyalog,  de például Sükösd

Mihály már értő és elismerő sorokat ír teljesítményéről az ’Új Írás’ hasábjain. Kultúrtörténeti

ismertető szerepet kap a televízióban, amely a nézőknek tetszi, de a „szakmabélieknek” nem.

Nem minden élc nélkül mondták „végre megtalálta helyét az aktuális tv-sztárok, Takács Mari

és Szörényi Levente között”.

Botrányt azonban akaratlanul is Semmelweis-könyvével keltett.821 Ugyanis közeledett a

legnagyobb magyar  orvos halálának évfordulója, és ebből az alkalomból a csontvázát újra

kihantolták,  megvizsgálták  és  az  eredményről  négy  nagy  tekintélyű  professzor  könyvet

jelentetett meg.822 A csontok, a kórlapok, a visszaemlékezések alapján maradt a vérmérgezés

kórisméje, amelyet eddig is tudtunk. Ekkor merült fel Benedek István változatában a szifilisz

lehetősége. Erre utal a korai, hirtelen megöregedés, a váratlan elmezavar, amelyet a „meg nem

értéssel” igyekeztek palástolni, de hány tudós jelentőségét nem ismerték el, ám attól még nem

kellett  őket  elmegyógyintézetbe  szállítani.  Benedek  hangsúlyozta,  hiszen  kesztyű  nélkül

boncolt, köztük sok prostituáltat, miért ne fertőződhetett volna meg aszexuálisan, de nőtlen

emberként  éppen  Bécsben,  még  szexuálisan  is.  Ez  a  változat  nagyon  illúziórombolónak

bizonyult,  még 1968-ban is. A felhorkanás óriási volt,  az ’Orvosi Hetilap’ sorban hozta a

817 Benedek István: Lamarck és kora. Bp., 1963. Gondolat. 334 p., 12 t. (2. kiad.: Bp., 1975. Gondolat. 430,
[2] p., 48 t.)
818 Benedek István: Csineva. I–II. (Regény). Bp., 1968. Magvető. 504, 524 p. (Több kiadásban is megjelent.)
819 Benedek István: Ember és gyerek. (Regény). Bp., 1965. Magvető. 256. p. (Több kiadásban is megjelent.)
820 Benedek István: Bolond világ. (Tanulmányok). Bp., 1967. Magvető. 534 p. (2. kiad.: Bp., 1969. Magvető.
508 p.)
821 Benedek István: Semmelweis és kora. (Monográfia). Bp., 1967. Gondolat. 474 p., 48 t. (2. bőv. kiad: Bp.,
1973. Gondolat – Magvető. 592 p., 28 t.)
822 Haranghy  László  –  Nyírő  Gyula  –  Regöly-Mérei  Gyula:  Semmelweis  betegsége.  [Die  Krnakheit  von
Semmelweis]. Szerk.: Hüttl Tivadar, bev.: Zoltán Imre. Bp., 1965. Medicina. 149 p., 24 t.



személyeskedésig fajuló vitát, pedig Benedek Istvánnak volt igaza. E sorok írója megtalálta rá

később az írásbeli bizonyítékot a kortársak tollából.823

A Semmelweis-könyv  több kiadást  ért  meg,  lefordították  németre,  azóta  alapműnek

számít.  Antall  József  szerint  Benedek  három legfontosabb  műve  a  ’Lamarck  és  kora’,  a

’Semmelweis  és  kora’ és  az  ’Aranyketrec’.  Ezt  még  múzeumi  főigazgatóként  mondta,  de

véleménye a későbbi miniszterelnöknek sem változott.

Ugyanezen  évben  jelent  meg  a  ’Párizsi  szalonok’,824 Julie  de  Lespinasse  naplója,

Benedek  István  tolmácsolásában.  Ez  a  kitűnő  könyv  háttérbe  szorult  a  Semmelweis-ügy

mögött. Pedig páratlan érdekességgel elevenedik meg előttünk a felvilágosodás századának

minden nagyszerűsége és esendősége. A mindennapi élet, benne pletykák, intrikák, nyílt vagy

titkos szerelmek,  ugyanilyen jellegű hatalmi harcok. Az enciklopédisták tablója,  a briliáns

szellemi élet és a lázadó nyomor, a hanyatló Róma hangulatával, amely végül a Nagy Francia

Forradalomba  torkollott.  A  szellemi  tárlón  Voltaire,  Diderot,  D’Alembert,  Holbach,

Helvetius,  Rousseau,  másrészt  a  romlott  erkölcsű  XV.  Lajos  király,  Pompadour  marquíz,

Geoffrinné, Madame du Barry. A külföldiek közül II. Katalin cárnő, II. Frigyes porosz király,

az angol filozófus Hume, s a körkép távolról sem teljes. A helyszín Versailles és Párizs, de

főképpen  egy  bizonytalan  származású  hölgy,  Julie  de  Lespinasse  szalonja.  Izgalmasan

regényes kor, amely nemcsak megtörténhetett, hanem meg is történt.

A  ’Három  ing’ című825 kisregény  a  tudathasadásos  elmebaj  keletkezésének  tudatos

ábrázolása.  A fülszöveg szerint: „az elmeorvosi szaktudás, a pszichológiai érzék és az írói

kvalitás  hármas  egysége  segítette  hozzá  az  írót,  hogy  e  hátborzongató  témát  az  olvasó

számára  élvezetessé  tudja  tenni!”  Mégsem  tartozik  az  író  legolvasottabb  könyvei  közé.

Érdekes  vállalkozás  a  rejtélyes  című  ’Csineva’.  Az  orvosíró  fiatalon,  mint  szenvedélyes

hegymászó, sokat bolyongott az Alpokban. Főleg az osztrák, de a svájci és a francia részében,

azt  követték  az  itáliai  Dolomitok.  Az  útépítő  mérnök-feltaláló  Andreas  Hofer  szűkebb

hazájában,  Tirol  híres  csúcsai,  hegyi  tavai  között,  igyekezett  elűzni  unalmát,  ahol  furcsa

kalandokba  keveredett.  Egy  fiatal  osztrák  hölgy  által  hagyja  magát  egy  szénapadláson

elcsábítani,  majd  mit  sem sejtve,  pénzlopás  gyanújába  keveredett.  Végül,  mint  mániákus

hallgató és igazmondó,  elmegyógyintézetbe kerül,  ahol tudathasadásos elmebaj  kórismével

diliflepnit  kapott.  Szerencséjére,  mert  azzal  szinte  útlevél  nélkül  is  tovább  bolyonghatott.

Mindez  a  harmincas  évek  második  felének  Ausztriájában  játszódik,  a  közelgő  birodalmi

823 Szállási Árpád: Módosító adat egy régi vitához. [Semmelweis Ignác]. = Orvosi Hetilap 137 (1996) No. 8. pp.
489–490.; lásd még: Semmelweis Ignác emlékezete. I–II. köt. Piliscsaba – Bp., 2001. MATI – SOMKL. 556, 11 p. 
824 Benedek István: Párizsi szalonok. Bp., 1969. Magvető. 720 p. (Több kiadásban is megjelent.)
825 Benedek István: Három ing. Bp., 1966. Magvető. 226 p.



bekebelezés idején. Az elmegyógyintézet leírása természetesen szakszerű, akkor vezették be a

szkizofrénia gyógyítására a sokk-kezelést. Ismerik a budapesti Ladislaus Meduna intravénás

cardiasol kezelést, az olasz Ugo Cerletti által alkalmazott elektrosokkot, amelyhez az ötletet a

vágóhídi  állatok  elektromos  elkábítása  adta,  végül  az  osztrák  származású  Sakel

inzulinkezelését.  Nálunk  is  alkalmazták  mindhármat,  de  szerencsére  felváltották  azokat  a

sokkal hatásosabb és kevésbé drasztikus pszichofarmakonok.

A  második  kötet  egy  része  már  itthon  játszódik,  ekkor  már  az  egyes  szám  első

személyben  beszélő  főhős  egy  jómódú  patikus  fia,  aki  valahol  a  Felső-Tisza-vidéken

segédjegyző,  kriminalisztikai  kötelességteljesítései  között  találkozik  az  ott  szokásos

arzénmérgezéssel,  a  neki  szokatlanul  csavaros  falusi  mellébeszélésekkel,  sokismeretlenes

egyenlethez  hasonló  gyilkosságokkal,  közben bölcs  buddhista  távol-keleti  párbeszédekkel.

Végül megtudható: Csineva az a valaki, akit a főszereplő csak elképzelt, de soha nem talált

meg. Az első két kötet első kiadása 1968-ban jelent meg, a harmadik kötet 15 évvel később,826

amelyben  a  főszereplő,  aki  eltűnt  a  világháború  zűrzavarában,  Dél-Amerikából  kerül  elő,

szembesíti a múltat a jelennel. Ez a kötet búcsú, utolsó tisztelgés az akkor elhunyt Krisztia

asszony emléke előtt.

Majd egymás után jelennek meg esszékötetei. Annyira egyéni mindenről a véleménye,

hogy többen számon kérik tőle a kötelező tisztelgés szabályait. Elsőként hívta fel a figyelmet

Vekerdi László kivételes értékeire. A ’Lélektől lélekig’ válogatott kötet az addigi írásaiból.827

’A  tudás  útja’828 (szintén  több  kiadást  ért  meg  és  még  szlovák  nyelvre  is  lefordították)

tudománytörténeti  tárlat,  amelyben  a  csillagászoktól  az  enciklopédistákon  át  a

bacilusvadászokig  annyian  megtalálhatók,  az  ismétléseket  mindig  ügyesen  kerülve.  A

’Pusztába kiáltott szó’829 egy magányos, majdnem Don Quijote-i alak szélmalomharca a néki

„lehetőleg nem a legjobb világban”.

Izgalmas a ’– mondta Krisztina’,830 a Monte Christo grófja magyar szójátéka, de nem a vad-

regényes If váráról, hanem az annyira kedvelt francia impresszionizmusról. Házasságuk 35. év-

fordulójának szép dokumentuma, kár hogy nem színes illusztrációkkal. A múzeumlátogató páros

ezúttal a modern művészetről mindent összeolvasott író férj és az ösztönös jó ízlésű feleség. Az

esztétikai  leírás  és látvány szembesítése dialógus formájában.  Az önálló vélemény felveszi a

versenyt a „vájtfülüséggel”, bár ezt az író inkább provokálja imponáló referenciakészletével.

826 Benedek István: Csineva III. Bp., 1983. Magvető. 390 p.
827 Benedek István: Lélektől lélekig. (Esszék). Bp., 1970. Magvető. 534 p.
828 Benedek István: A tudás útja. Bp., 1972 [1973]. Gondolat. 308 p., 36 t. (Több kiadásban is megjelent.)
829 Benedek István: Pusztába kiáltott szó. Bp., 1974. Magvető. 398 p.
830 Benedek István: – mondta Krisztina. Párbeszéd az impresszionizmusról. Bp., 1976. Magvető. 438 p., 8 t. (2.
kiad.: Bp., 1981. Magvető, 1981. 438 p., 16 t.)



A  ’Varázslás és orvoslás az azték, maya és inka birodalomban’831 szintén nagy vitát

váltott ki, szerencsére nem széles körben. Mert hazánkban ezzel az egzotikus témával kevesen

foglalkoztak még akkor. De vádolták Európa-központú elfogultsággal,  az egzotikus ethno-

medicina iránti érzéketlenséggel, holott a ’Mandragóra’832 éppen az ellenkezőjét bizonyítja. 

Irodalomtörténeti  szempontból  is  figyelemre  méltó  munka a  Benedek Marcellről  írt,

már említett életrajz.833 Életre kel előttünk a XX. század első felének magyar irodalma. A fiúi

szeretet  úgy  süt  át  rajta,  hogy  tárgyilagosságát  mindig  igyekszik  megtartani.  Beavat  a

műfordítás rejtelmeibe, látjuk Elek apó hősies harcát a ’Cimbora’ megmentésére, majd annak

végzetes kudarcát a családra, az irodalomra, az erdélyi gyermekekre egyaránt.

Megismerjük Romain Rolland heroikus küzdelmét a háború sújtotta Európában, a két

kivételes ember barátságát, levelezésének dokumentumait. A kis Rousseau-kötet a nagy író

halálának  200.  évfordulójára  jelent  meg.834 Többedszeri  hódolat  azon  gondolkodó  emléke

előtt, akit az igazmondásban mindig példaképnek tekintett. Noha a szertelen életvitel idegen

volt tőle. Ez annyira igaz, hogy  ’Az író lelke’ kötetben835 Dosztojevszkij és Thomas Mann

mellett  ő a  harmadik kedvenc.  A nagy orosz lélekbúvár  iránti  vonzódás érthető,  mert  aki

pszichológiával foglalkozik, annak Shakespeare után Dosztojevszkij az igazi „kincsesbánya”.

A honfitársak közül Ady,  Babits  és Karinthy a kedvenc,  és persze Arany János, Benedek

Marcell egyik bálványa. Minden idősödő író úgyis előbb-utóbb eljut a Toldi és az őszikék

szerzőjéhez. Pláne, ha az illetőnek fő kenyere a fordítás. Dosztojevszkij páratlan a bűntudat

filozófiájában és az öngyötrés szenvedélyében. Raszkolnyikov vagy Ivan Karamazov méló

társa Hamlet úrfinak a legnagyobb halhatatlanok mezőnyében. Nem így látta ezt Alexa Károly

elvtárs, a ’Népszabadság’ kritikusa.836 Elfogultsággal, minden modern iránti érzéketlenséggel,

csalhatatlan  önhittséggel  és már-már  illetlenséggel  vádolta  meg a szerzőt.  Szélsőséges,  de

jellemző  kritikai  hangvétel  a  hivatalosak  részéről.  Egyetlen  olvasó  kedvét  nem vette  el  a

Benedek-könyvektől.

A ’Tibeti orvoslás és varázslás’ az 1979-ben kiadott kétkötetes ’Mandragóra’ második,

bővített változata.837 Benedek már a székelyek iránti szolidaritás és a hagyományos Kőrösi

Csoma Sándor iránti rajongás révén is sokat foglalkozott  a titokzatos Tibet medicinájával.

831 Benedek István: Varázslás és orvoslás az azték, maya és inka birodalomban. Bp., 1976. Magvető. 173 p.
(Gyorsuló idő)
832 Benedek István: Mandragóra. Kultúrtörténeti tanulmány, különös tekintettel a varázslásra és gyógyításra. 1.
köt. Tiber. + 2. köt. India. Bp., 1979. Gondolat. 424 p. + 16 p. mell.; 292 p.
833 Benedek  István:  Benedek  Marcell.  Bp.,  1977.  Magvető.  668  p.  (Tények  és  tanúk)  (2.  kiad:  Bp.,  1985.
Magvető. 670 p.)
834 Benedek István: Rousseau. Bp., 1978. Magvető. 322 p. (Gyorsuló idő)
835 Benedek István: Az író lelke. Irodalmi tanulmányok. Bp., 1978. Magvető. 502 p. (Benedek István munkái)
836 Alexa Károly: Elmekórtan és esztétika. = Népszabadság 36 (1978) No. 216. (okt. 18.) p. 7.
837 Benedek István: Tibeti orvoslás és varázslás. Bp., 1987. Gondolat. 360 p.



Segítségére  volt  ebben is  új  élettársa,  a tibetológus  Júlia  asszony.  Imponáló  ismeretanyag

sűrűsödik  össze  ebben  a  tanulmánykötetben:  a  négy  gyökér  kórtana,  a  160  tibeti

gyógynövény,  a  „türkizorvos  története”  és  külön  fejezet  a  lámaista  elmekórtanról.  Külön

kiemelkedő  ’A  ledöntött  oszlop’,838 mottója:  „hogy  Júliámra  találék”.  Krisztina  asszony

ugyanis elhunyt, és a magányos Benedek azért nem szeretett egyedül élni. Így aztán Krisztina

asszony szerepét a gyász letelte után Júlia asszony vette át.  A Courbet-regény minőségére

jellemző, hogy a hivatásos művészettörténészek kiadója, a Corvina gondozásában jelent meg.

Néhány színes reprodukcióval.

Orvosi és orvostörténeti tanulmányait ’A gyógyítás gyógyítása’ című,839 külön kötetben

veheti  kezébe  az  olvasó.  Lapjain  a  medicina  korszakos  egyéniségei:  Vesalius,  Paracelsus,

Sydenham, Pasteur, Koch, Freud, Röntgen, Szondi. A felsorolás korántsem teljes.

Nagy összefoglaló műve a ’Hügieia’,840 címében a közegészségügy mitológiai istennője.

Alcíme: ’Az európai orvostudomány története jelesebb doktorok életrajzával. Ókor, középkor,

reneszánsz,  újkor  kezdete’.  Nagy összefoglaló  munka,  mind  tartalmában,  mind  kivitelezé-

sében méltó társa Simonyi Károly fizikai kultúrtörténetének és a később megjelent medicina

krónikájának. Gazda István szerint „kellemes olvasmány, hasznos lexikon, szép album, mely

alkalmas korunk orvosi gondolkodásának formálására is”.841

Szerzőnk  szép  könyvet  írt  Ady  Endre  szerelmeiről  és  házasságáról,842 a  Benedek

Marcell-féle  breviáriumhoz  méltót.  Értekezett  az  értelem  dicséretéről,843 amelyet  Vekerdi

László lektorálásában hitelesített.  Végül következik:  ’Szirt a habok közt’,844 a  ’Hátrább az

egerekkel’,845 időszerű orvosi problémákkal. Írt még a természettudomány nagy korszakairól,

végül  következtek  a  „közérdekű  magánügyei”,  négy  vékony  kötet  életének  utolsó

esztendejéről,  a  ’Véderővita’ c.  füzet,846 mindezek  már  a  napi  politika  síkos  mezejére

sodorták.  A társaságába  tartozó  „hiúzok”  (Birtalan  Győző,  Gazda  István,  Szállási  Árpád,

Vekerdi László) hitelesen tanúsíthatják:  csak akkor ragadott  közírói tollat,  amikor  a társa-

ságának ötödik tagját, az általa is annyira becsült Antall Józsefet méltatlan támadások érték.

838 Benedek István: A ledöntött oszlop. Gustave Courbet életregénye. Bp., 1983. Corvina. 262 p.
839 Bendek István: A gyógyítás  gyógyítása.  Orvosi,  orvostörténeti  tanulmányok.  Bp.,  1978. Magvető.  434 p.
(Benedek István munkái)
840 Benedek István: Hügieia. Az európai orvostudomány története jelesebb doktorok életrajzával. Ókor, 
középkor, reneszánsz, újkor kezdete. Bp., 1990. Gondolat. 272 p.
841 Gazda István: Születésnapi hügieia. = Könyvvilág 35 (1990) No. 11. p. 12.
842 Benedek István: Ady Endre szerelmei és házassága. Bp., 1991 [1992]. Szenci Molnár Társaság. 302 p., [40] t.
(2. kiad.: Bp., 2001. Sprint. 302 p.)
843 Benedek István: Az értelem dicsérete. Művelődéstörténeti tanulmány a 16–17. század gondolkodóiról. Bp.,
1987. Minerva. 276 p.
844 Benedek István: Szirt a habok közt. Bp., 1984. Magvető. 430 p.
845 Benedek István: Hátrább az egerekkel. Bp., 1986. Magvető. 487 p.
846 Benedek István: Véderővita. (Írások a magyarságról). Bp., 1993. Püski. 92 p.



Az  ítélkezés  nem  feladatunk,  de  igazat  kell  adnunk  különben  egyik  szigorú

kritikusának, Harmat Pálnak, aki szerint mégis csak a lényeg az ’Aranyketrec’, a ’Semmelweis

és  kora’ és  a  ’Hügieia’!  Erre  biztosan  emlékezni  fognak,  míg  a  politikai  publicisztikáját

remélhetőleg elfelejtik.

Bízunk benne, hogy így lesz, kultúrtörténészi vonalon sem vagyunk annyira gazdagok,

hogy Benedek István orvosírót ne tartsuk számon a szakma nagyjai között.

Benedek István orvosi, orvostörténeti és tudománytörténeti írásainak bibliográfiája: 

http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=228 

Benedek István könyveinek jegyzéke: 

http://mek.oszk.hu/05100/05116/ 

Benedek István további orvostörténeti munkáiból: 

Benedek István: Kalandor helyett tudós. = Egészségügyi Munka 11 (1964) No. 4. pp. 113–115.

Benedek István. Tudósból mégis kalandor. = Egészségügyi Munka 11 (1964) No. 5. pp. 145–
147.

Benedek István: Semmelweis. (Orvostörténeti tanulmány.) I–II. = Új Írás 5 (1965) No. 1. pp.
94–103., No. 2. pp. 246–250.

Benedek István: A himlőoltás történetéből. = Orvosi Hetilap 106 (1965) No. 34. pp. 1617–
1621. 

Benedek István: Pasteur. 1822–1895. = Egészségügyi Munka 12 (1965) No. 6. pp. 181–183.

Benedek István: Oliver Wendell Holmes és a gyermekágyi láz. = Orvosi Hetilap 107 (1966)
No. 5. pp. 222–226.

Benedek István: Miért kering oly sok téves adat Semmelweisről? = Orvosi Hetilap 109 (1968)
No. 28. pp. 1551–1554.

Benedek István: Semmelweis. = Hatvan Városi Tanács Kórháza Közleményei, 1969. pp. 11–
17.

Benedek István: Völgy a világ végén. Lénárd Sándor bűbájos könyve. In: Benedek István:
Benedek István: Lélektől lélekig. (Esszék). Bp., 1970. Magvető. pp. 153–155.

Benedek István: Jan Swammerdam. 1637–1680. = Orvosi Hetilap 111 (1970) No. 15. pp.
874–875.

Benedek István: Semmelweis betegsége és halála. = Orvostörténeti Közlemények. Vol. 55–
56. (1970) pp. 93–102.

Benedek István: Semmelweis. Bp., 1980. Gondolat. 270 p.

Benedek István: Madách Imre és doktorai. = Egészségügyi Dolgozó 27 (1982) No. 7. [p. 4.]

Benedek István: Tompa Mihály gyötrődései. = Egészségügyi Dolgozó 27 (1982) No. 9. [p. 4.]

Benedek István: Berzsenyi búskomorsága. = Egészségügyi Dolgozó 27 (1982) No. 10. [p. 4.]

http://mek.oszk.hu/05100/05116/
http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=228


Benedek István: A félszemű óriás. [Kölcsey Ferenc.] = Egészségügyi Dolgozó 27 (1982) No.
12. [p. 5.]

István Benedek: Semmelweis’ Krankheit. Ford.: Falvay Alfréd. Bp., 1983. Akadémiai Kiadó.
110 p. + 16 t.

István Benedek: Ignaz Philipp Semmelweis. Ford.: Brigitte Engel. Bp., 1983. Corvina. 398 p.
+ 16 t.

Benedek István: Hippokratésztől Darwinig. A természettudomány nagy korszakai. Bp., 1986.
Népszava. 152 p. (Mi világunk)

Benedek István: Hetvenhét. Bp., 1991. Szenci Molnár Társaság. 206 p.

Benedek  István:  Hetvennyolc.  Pocsolyától  az  óceánig.  Esszék,  tanulmányok.  Bp.,  1993.
Szenci Molnár Társaság. 212 p.

Benedek István: Hetvenkilenc. Göröngyös út. Esszék, tanulmányok. Bp., 1994. Szenci Molnár
Társaság. 162 p.

Benedek István: Nyolcvan. Számadás és lecke. Bp., 1995. Szenci Molnár Társaság. 144 p.

További, életművét elemző szakirodalmi forrásokból: 

-di  [Vekerdi  László]:  A  szókimondó.  Benedek  István  köszöntése.  =  Magyar  Nemzet  48
(1985) No. 12. (jan. 16.) p. 4.

Lőcsei Gabriella: Toronyóra. (A Tv műsoráról.) = Magyar Nemzet 50 (1987) No. 23. (jan.
28.) p. 4.

Moldoványi Ákos: „Kertész legyen, ki boldogságra vágyik”. Bp., 1986. Mezőgazdasági. pp.
43–52.

Negyven  év  után  lesz-e  szabadkőműves  páholy  Magyarországon?  Beszélgetés  az  utolsó
nagymester fiával, Benedek István professzorral. = Mai Nap 1 (1989) No. 54. ( ápr. 16.) pp.
6–7.

Wutka Tamás: Benedek István. Bp., 1990. Magánkiadás. 138 p.

Rendületlenül. (H. Z. beszélgetése Benedek Istvánnal). = Élet és Irodalom 34 (1990) No. 25.
p. 10. 

Sükösd Mihály: Benedek István. = Mozgó Világ 10 (1996) No. 8. pp. 108–112.

Szállási Árpád: Benedek István (1915–1996). = Orvostörténeti Közlemények. Vol. 158–165.
(1997–1998) pp. 286–288.

[Benedek  István egykori  kolozsvári  professzori  kinevezéséről].  In:  Lázok  János  – Vincze
Gábor: Erdély magyar egyeteme 1944–1949. Marosvásárhely, 1998. Custos&Mentor. p. 108,
117, 214.

A Nyugat árnyékában. Benedek István (1915). In: A magyar irodalom története. 1945–1975.
III/1–2. köt. A Próza. Szerk.: Béládi Miklós, Rónay László. Bp., 1990. Akadémiai. pp. 324–
326. – Interneten is: http://mek.oszk.hu/02200/02227/html/03/206.html   

Ungvári Tamás: Semmelweis és a rendszerváltás. = Amerikai Magyar Népszava Szabadság,
2007. nov. 7. 

http://mek.oszk.hu/02200/02227/html/03/206.html


Öt nyelven verselő magyar orvos-költő – Szirmai Endre847

Nem  tudom,  létezik-e  még  a  világon  egy  ilyen  ország,  amelynek  lakossági  és  orvosi

létszámához viszonyítva ennyi idegenbe szakadt hazánkfia és hazánkba szakadt külföldi tagja

lenne! Orvostörténész miniszterelnökünk szavaival 1945 előtt az MTK-drukkerek, 1945 után

a  Fradi-szurkolók  kényszerültek  külföldre,  1956-ot  követően  pedig  vegyesen.  Nos,  ilyen

idegenbe  került  és  hihetetlenül  híressé  vált  orvoskollégánk  Szirmai  Endre,  aki  1922-ben

született Budapesten. 

Szirmai Károly délvidéki író fia,848 különböző hazai és külföldi egyetemeken végezte a

medicina  mellett  a  kiegészítő  tanulmányait.  1945–54  között  a  DOTE  Nőgyógyászati

Klinikáján,  Árvay Sándor  professzor  munkatársa,  főként  hematológiai,  azon belül  az  Rh-

faktorral  kapcsolatos vizsgálatokat végzett.  1954-ben került  Berlinbe (nyilván annak keleti

részébe, mert utána hazajött), ahol az első véralvadás-élettani intézetet megalapította.

Ne  feledjük,  még  a  berlini  fal  megépítése  előtt  hihetetlen  lehetőség  nyílott  sok

mindenre.

Hazajövetele  után  1955-ben  Budapesten  megszervezte  az  első  izomvizsgáló

laboratóriumot, katódcsöves miográf készüléket szerkesztett az izomszövet oxigénhiányának

mérésére,  amelynek révén akkor legfiatalabbként bekerült  a Vajda Pál szerkesztette  ’Nagy

magyar feltalálók’ lexikonába.

1956 után került nyugatra ment, Stuttgartban telepedett le. Szakmai előadásaival szinte

az egész világot bejárta (még Moszkvát és Tokiót is), és szenvedélyes  alapítványtevő lett.

Atyai  barátjának,  a  Nobel-díjas  Hevesy  Györgynek  és  atyjának  Svájcban  múzeumot

szervezett,  Szegeden  is  létezik  egy  Szirmai-alapítvány,  amit  ő  finanszíroz.  Foglalkozott

belgyógyászati,  klinikai,  patológiai,  onkológiai,  miológiai,  angiológiai  és  szülészeti-

nőgyógyászati problémákkal, és még sok mindennel.  Bármennyire hihetetlenül hangzik, az

eddig publikált dolgozatainak címe (magyar, német, angol, francia és spanyol nyelven) egy

150  oldalas  kötetet  tesz  ki,  s  hogy szakmai  hitelessége  se  legyen  megkérdőjelezhető,  az

előszót hozzá az argentin Nobel-díjas Bernardo Houssay professzor írta (tehát nem Szent-

Györgyi – nehogy magyar elfogultsággal legyen vádolható.)

847 Forrás:  Szállási  Árpád:  Öt  nyelven  verselő  magyar  orvos-költő.  [Szirmai  Endre].  In:  Szállási  Árpád:
Orvostörténeti mozaikok. Esztergom, 1998. Szerzői kiad. pp. 190–192. (Íródott 1992 szeptemberében) 
848 Szirmai Endre (összeáll.): Szirmai Károly műveinek bibliográfiája. München – Stuttgart – Rio de Janeiro,
1976. Szirmai Károly Társaság – Szirmai Károly Archívumok. 98, [1] p.



A nukleáris hematológiáról szóló könyvét 1967-ben igen rangos londoni tudományos

kiadó jelentette meg.849 Feltalálóként szerkesztett még: a véralvadást elektromos úton mérő

apparátust, elektrokoagulométert, uterokardiotokográf készüléket, hogy csak párat említsünk.

A címemre elküldött könyveinek száma: 22, pedig a lista nem teljes. Ugye fantasztikusnak

tűnik! Ilyen szerteágazó ténykedés mellett természetesen a kóklerség vádját nem kerülhette el.

Ebben nem vagyunk illetékesek állást foglalni, ám a teljesítmény előtt akkor is le a kalappal.

A  saját  rajzaival  és  fotóival  illusztrált  önéletrajza  találkozásait,  levelezéseit,  orvos-beteg,

baráti és szakmai kapcsolatait dokumentálja.850 E téren azt hiszem, egyedülálló jelensége a

külföldön élő magyar orvosoknak. 1969-ben még Nobel-díjra is felterjesztették.

Skiccei  között  tallózva  1986-os  dátummal  megtaláljuk  az  esztergomi  bazilikát  is.

Híresebb betegei  közül párat  felsorolok:  Oskar Kokoschka,  a neves osztrák festő,  Hevesy

György  Nobel-díjas  kémikus,  Mindszenty  József  hercegprímás,  Ronald  Reagan  amerikai

elnök, Herbert von Karajan karmester, s nem utolsó sorban a Párizsban élő és alkotó Viktor

Vasarely, akit ő „csak” Vásárhelyi néven hajlandó említeni, róla francia nyelven könyvet is

írt.851 Hát kérem, pestiesen szólva azért ez „nem semmi”! 

Verseskötetének külön érdekessége, hogy anyanyelvén kívül német, angol, francia és

spanyol  nyelven  írott  saját  költeményeit  is  tartalmazza.852 Hogy  tud  írni  és  van  szíve  a

poézishez, reprezentálja a kötetnek is címet adó vers:

„Mindenütt és sehol

Mindenütt és sehol,

valahogy így vagyok,

így élek én,

otthonom mindenütt van

ezer világ között

magyarul álmodom,

New York és Rio között

Pestről, hol születtem,

849 Szirmai,  Endre:  Progress  in  nuclear  hematology  and  allied  fields.  London,  1967.  Institution  of  Nuclear
Engineers. XII, 179 p.
850 Szirmai, Endre: Zeichnerische und photographische Biographie der Erinnerungen. 1–4. köt. Stuttgart, 1988–
1992. Szirmai Archive. VIII, 528 p.; [4], 529–1057 p., [2] p.; 570 p.; [4] p., 571–1140 p.
851 Szirmai, Endre: Victor Vasarely. „Ici naquit la pensée...” Réflexions inspirées par une excursion dans sa vie et
son oeuvre. Stuttgart, 1980. Baier-Offsetdr. 78 p. 
852 Szirmai Endre: Mindenütt és sehol. Válogatott versek. Előszó: Reményi József. Stuttgart, 1971. Életünk. 111 p. 



Bácskáról, ahol éltem és szerettem

a tavaszt s a nyári aratásokat.

Japán és Csille között

Szegedre gondolok.

Stuttgartban Újvidék

jut eszembe és Zombor.

Mindenütt és sehol…

lakom és dolgozom.

Száz otthonom van,

de nem élhetek azon az egy helyen,

megkísérlem hát mint hontalan,

ezer világ között,

Sydney és Afrika között

álmodni rólad: hazám.

Orvos vagyok, millió panasszal jönnek

hozzám a beteg emberek,

én nem mondhatom el senkinek

az én bajom, de leírom.

Ezernyi otthon között

keresem, ami elveszett:

volt hazát és eltűnt álmokat.

Mindenütt és sehol…

Múlik az életem,

eszmék és ihletek között.

Megkísérlem becsapni magam,

hogy az egész világ az én hazám,

de valóban hazátlan vagyok.

Mindenütt és sehol,

így élek, dolgozom

ábrándok szárnyán társtalan.

Magyar sorsomat viszem testvértelen,

mindenütt és sehol

sincs hazám s igazi otthonom.

Mindenütt és sehol…”



Ha a költészetnek hinni lehet, engem ez a vers meggyőz.  Arról feltétlenül,  hogy egy nem

mindennapi tehetség és töprengő magyar orvos érzi a nagyvilágon magát otthon mindenütt és

sehol…

Szirmai Endre további munkáiból: 

Szirmai  Endre:  Babits  levele  apámhoz.  =  Üzenet,  1973.  No.  6–7.  pp.  413–415.  –  1936
augusztusában Szirmai Károlyhoz Kosztolányi Dezsőről

Szirmai Endre: Rádiumágyú alatt. A harmincöt éve halott Babits Mihály emlékének. = Vig,
1977. No. 8. p. 547. – A szerző jegyzetével: emlékei a beteg Babitsról

Szirmai Endre: Babits Mihály levelei. [Szövegközlés]. = Bécsi Napló, 1984. No. 3. p. 5. – Öt
levél 1931–1933-ból Reményi Józsefhez

Szirmai Endre: Béke és háború közt. (Babitsra emlékezve). = Somogyi  Néplap, 1983. No.
279. (nov. 26.) p. 6.



Németh András, a veseátültető orvosíró853

A rendszerváltozás idején hatalmas gátszakadás következett be az emlékírások sok évtizedig

felgyülemlett tárolójában. Különösen az orvosoknál, akik kórtörténet mellett mindig szívesen

írtak kortörténetet  is. Elsősorban azokra gondolok, akik nyugdíjazásukig a műtőasztal és a

betegágy mellett maradtak, kevéske szabadidejükben pedig – mondjuk vadászat helyett – a

művészetek mezejére rándultak ki. Köztük különös hely illeti meg Németh Andrást (1924–

1999) – a szegediek szerint Némöth Bandit – nemcsak mert vérbeli prózaíró, hanem mert ő

végezte az első hazai veseátültetést.

Bonyolult  szűrőszervünk  megbetegedése  esetén  korábban  az  orvos  tehetetlennek

bizonyult.  Bár olyan elismert magyar  szakemberei voltak,  mint például Korányi  Sándor, a

szépen fejlődő kórismézés  mellett  a kezelés  főleg sómentes  diétára  szorítkozott.  Minőségi

változást  majd  a  művesekezelés  (dialízis)  bevezetése  jelentett,  de  azt  gyakran  kellett

ismételni.

Az igazi nagy áttörést csak a veseátültetés hozta, előbb élőkből, majd a balesetekben

elhunytakból  is.  Az elsőt  az  amerikai  J.  E.  Murrey végezte  1954-ben,  egypetéjű  ikreken,

amelyért csak később, 1990-ben kapta meg a legnagyobb elismerést jelentő Nobel-díjat.854 A

gyakorlatba a bostoni Merril és a párizsi Hamburger (franciásan Ambürzsé) vezette be, ők

már  több  száz  esetről  számoltak  be  a  prágai  II.  Nemzetközi  Nefrológiai  Kongresszuson

(1964). 

Érdekes  időbeli  egybeesés,  hogy  Murrey  első  átültetésével  azonos  évben  (1954)

alkalmazta  az  első  hazai  művesekezelést  Németh  András  Szegeden,  a  menthetetlenül

bekövetkező  végzetes  húgyvérűség  hátráltatására.  Az  átültetést  szintén  ő  végezte  nálunk,

1962-ben,  és örökítette  meg igen izgalmas  naplóregény formájában.855 A két  műtét  között

eltelt nyolc esztendőbe illő belekalkulálni, hogy egyrészt Nyugaton is csak két helyen volt

„rutinműtét”  (bizonyíték  rá  a  kései  Nobel-díj),  másrészt  nálunk  lezajlott  egy  forradalom,

amely pár évig még fokozta nemzetközi elszigeteltségünket.

Ki is  volt  hát  ez a vállalkozó szellemű fiatal  „vidéki” orvos? Szegeden látta  meg a

napvilágot  1924. július 8-án.  Iskoláit  szülővárosában végezte,  1942-ben érettségizett,  majd

beiratkozott a nagyhírű orvosi karra. A Tisza-parti egyetemen tanított akkor az egyetlen hazai

853 Forrás: Szállási Árpád: Németh András, a veseátültető orvos író (1924–1999). = Orvosi Hetilap 147 (2006)
No. 42. pp. 2043–2045. 
854 Dézsi Csaba András – Szeness Ágnes: 100 év orvosi-élettani Nobel-díjasai. Bp., 2001. Medicina. 230 p.
855 Németh András: 79 nap remény. Az első magyar veseátültetés története. Szeged, 1997. Bába. 120 p.



Nobel-díjasunk, aki paprikából állított elő tetszés szerinti mennyiségű C-vitamint. Rajta kívül

még olyan egyéniségek oktattak-kutattak ott, mint a patológus Baló József, a farmakológus

ifj. Jancsó Miklós, az akkor még csak a belgyógyászattal foglalkozó Rusznyák István, Szent-

Györgyi  munkatársai  közül  Banga  Ilona,  Laki  Kálmán,  Straub  F.  Bruno,  hogy  csak  a

legismertebbeket említsük.

Németh medikus tanulmányait félbeszakította a háború. Annak érdekfeszítő históriáját

vetette papírra saját élményei alapján a  ’Tétova esztendő’ című önéletírásában.856 A háború

forgatagából szerencsésen tért haza, és évveszteség nélkül, 1948-ban szerzett orvosi oklevelet.

Pályafutását  a  Jáki  Gyula  vezette  sebészeti  klinikán  kezdte.  A  jeles  tanszékvezető  már

debreceni éveiben is előszeretettel foglalkozott urológiai kérdésekkel,857 így érdeklődését első

főnöke melegen pártfogolta. A művesekezelésről szóló első közlemény 1956-ban jelent meg

német nyelven, Pintér István és Gál György munkatársával közösen.858

856 Németh András: Tétova esztendő. Bp., 1988. Magvető. 322 p. (Tények és tanúk) (2. kiad.: Szeged, 1996.
Agóra Print)
857 Szegedi egyetemi almanach (1921–1996). Szerk.: Papp Kornélia, Marton János. Szeged, 1997. Szent-Györgyi
Albert Orvostudományi Egyetem. 493 p.
858 A. Németh – I. Pintér – Gy. Gál: Eine einfache Kunstniere. Leipzig, 1956. Thieme. pp. 535–545. (Klny. a
Zeitschrift für Urologie-ből)



Jáki professzor halálának évében (1958) kezdte el az első transzplantációs kísérleteit,

természetesen állatokon. Ám folytatódott a vér méregtelenítése, egy évtized alatt 250 betegen,

amely már nemcsak itthon keltett feltűnést. Ettől számítva bízták meg az urológiai részleg

irányításával.  A szervátültetésnél akkor már nem a kivitelezési  technika,  hanem az idegen

szerv kilökődésének megakadályozása jelentette a legfőbb problémát. Gondoljunk csak a dél-

afrikai Bernard professzor szívátültetéseinek kezdeti nehézségeire. Végre 1962-ben új főnöke,

Petri  Gábor segítségével  kikerülhetett  fél  évre Londonba. Ösztöndíja idején végezte  W. J.

Dempster  professzor  a  negyedik  emberi  veseátültetést  a  Postgraduate  Medical  School

intézetében, és ebben Németh András első asszisztensként vett részt.

Az immunrendszer  bénítását  akkor  még  főleg  besugárzással  végezték,  a  gyógyszer,

például  az  Imuran  akkor  még  kísérleti  szakaszban  volt.  Természetesen  akkor  még  nem

Magyarországon. Annál remekebb eredménynek számított, hogy hazajövetele után a klinika

új  igazgatójának,  Petri  Gábor professzornak támogatásával  lehetővé vált  a várva várt  első

hazai  vesetranszplantáció.  Ezt  a  korszakos  eseményt  ismerteti  munkatársaival  közösen az

’Orvosi Hetilap’ 1963-as évfolyamában.859 Erről a szenzációról a sajtó sem maradhatott le,

ahogy  annak  aztán  a  visszásságait  Pünkösd  Árpád  ’A  kihegyezett  ember’ című

riportkönyvében  megírta.860 Hiteles  történetét  viszont  maga  Németh  András  írta  meg

szépirodalmi formában a már említett ’79 nap remény’ című naplóregényében. Azonban más

nehézségek is jelentkeztek.

A  fővárosban  élő  „vesepápákat”  az  eredmény  nem  győzte  meg,  továbbá  az

immunszuppresszív gyógyszerek hiányában az átültetés folytatását már maga Petri professzor

sem támogatta.  Pintér József, a Kelenhegyi  halála  utáni debreceni urológus professzor így

értékeli ezt az önéletrajzában: 

„A szegedi veseátültetések történetéről  Németh András több helyen beszámolt.

Amit  tettek  abban  az  időben  egyedülállónak  tekinthető,  még  európai

viszonylatban is.”861

Úgy hisszük, ez korrekt elismerés egy potenciálisan rivális szakembertót. Jellemző, hogy az

1966-ban  beadott  ’A  veseátültetés’ című862 kandidátusi  disszertációt  csak  1969-ben  tudta

megvédeni.  Miközben  itthon  visszatért  a  hagyományos  urológiai  sebészethez  (hólyagrák
859 Németh András – Petri Gábor – Gál György: Vese-homotransplantatio két testvér között. = Orvosi Hetilap
104 (1963) pp. 2017–2023. 
860 Pünkösti Árpád: A kihegyezett ember. Bp., 1981. Magvető. 358 p.
861 Vö.: Pintér József: Életem és az urológia. Tények, töredékek, mozaikok. Debrecen, 1999. Szerző kiad. 205 p.
862 Németh András: A veseátültetés. Kandidátusi értekezés. Szeged, 1966. 205 lev., 22 t. (Gépirat)



kiirtása, hólyagpótlás megoldása), 1969-ben tevékenyen közreműködhetett az első NDK-beli

veseátültetésnél. A vesesebészetről több rangos közlemény, 1968-ban ’Totális cystectomia és

hólyagképzés ileummal’ címmel nagysikerű oktatófilmet is készített.

Ténykedését  azért  méltányolják.  A  Magyar  Urológusok  Társaságának  1954-től,  az

European Dialysis and Transplantation Association nevű nagy nemzetközi szervezetnek 1966-

tól tagja. Mindezek után joggal pályázhatott 1974-ben az akkor alapított Debreceni Urológiai

Tanszékre, amelynek dokumentált történetét Péter László írta meg.863

A debreceni professzori küldöttség jól ismerte és elismerte Németh András képességét

és  képzettségét,  hiszen  közöttük  veseértő  szakember  is  volt,  Petrányi  Gyula  professzor

személyében.  Viszont  a  cívisváros  egyetemének  most  induló  tanszékére  helyi  pályázó  is

akadt, akit e sorok írója elég közelről ismert. Nagyon lelkiismeretes, kitűnő urológus volt, de

a transzplantációs kezdeményezés Németh András mellett  szólt.  Végül Kelenhegyi  Márton

javára nemcsak a „hazai pálya előnye”, hanem a szegedi pártbizottságnak a közben elküldött,

a kinevezést nem támogató levele döntött. Az új helyzet Petrányi professzorékat is meglepte,

mert az ő szerkesztésében megjelent „Transzplantációs immunológia” megírására 1971-ben

éppen  Németh  András  kapott  felkérést.  Azt  persze  senki  nem  sejtette,  hogy  Kelenhegyi

professzor 1978-ban nemcsak a tanszékről, de az életből is önként fog távozni.

Tény, hogy Németh András 1978-ban már másodszorra nem pályázott, és ki tudja, nem

ez volt-e az egyik cél. Az első magyar veseátültetőnek, akit később a sikeréhes sajtó még

sajnálatos  prioritási  vitába  is  kevert,  mai  szemmel  nem volt  sok  szakdolgozata,  de  azok

minőségileg annál jobbak. Az 1984-ben megalakult Szegedi Urológia Intézet élére akkor már

Skultéty Sándor professzort nevezték ki, mert szerzőnk akkorra betöltötte a 60. életévét.

Igazán  mozgalmas,  válságoktól  sem  mentes  éveiben  mindig  segítségére  volt  a

sokoldalúsága.  Fiatal  éveiben  mint  sportoló,  kitűnő  rúdugrónak  bizonyult,  bajnokságot  is

nyert, majd a filmezés következett. A Magyar Amatőrfilm Szövetség alapító tagja és egy évig

elnöke  volt.  Sokáig  vezette  amatőr  filmesként  a  Szegedi  Stúdiót,  a  Csongrád  Megyei

Amatőrfilm Klubnak alapító tagja és 1964–1970 között elnöki tisztséget töltött be.

Később  egyre  szorosabb  kapcsolatba  került  a  szépirodalommal,  amely  Tömörkény–

Móra  Ferenc–Juhász  Gyula  városának légkörében  nem is  csodálható.  A  ’Tétova  esztendő

először 1988-ban jelent meg a Tények és tanúk fekete födeles sorozatában, majd szülővárosa

1996-ban újra kiadta.864 A jelzett idő természetesen a második világháború legkritikusabb éve,

legalábbis hazánk szempontjából. Kora őszre az ország keleti felét már elözönlötte a Vörös

863 Péter László: Mindörökké Szeged. Válogatott írások. Bp., 1997. Argumentum. 591 p.
864 Németh András: Tétova esztendő. Bp., 1988. Magvető. 322 p. (Tények és tanúk) (2. kiad.: Szeged, 1996.
Agóra Print)



Hadsereg,  így mozgósították  a leventéket,  az  egyetemistákat,  minden hadra fogható férfit.

Németh  András  medikus  kalandos  úton  került  a  fővárosba,  majd  egy  nyugat-dunántúli

kitérővel az 5. sz. helyőrségi kórházba, amelyet Esztergomban, a Ferencrendiek Szent Antal

Gimnáziumában helyeztek el, igen mostoha körülmények közé.

Már a könyv megjelenésének évében televíziós interjú készült erről, majd 1966-ban ’Az

elhagyott hadikórház’ címmel rádiójáték is készült belőle, így nem csodálható, ha 1998-ban

az Esztergomi Babits Mihály Könyvtár is meghívta egy irodalmi estére. Akkor találkoztam

vele személyesen. Ám az igazi találkozás az volt, amikor az előadásán egykori munkatársa,

egy  nővér  is  megjelent.  Együtt  látták  el  1944.  november  4-étől  1945.  február  13-áig  a

sebesülteket  –  Németh  medikus  szinte  orvosi  beosztásban,  mert  az  orvosok  nyugatabbra

távoztak. A visszaemlékezésből persze a szerelem sem hiányzik, ilyenkor minél mostohábbak

a körülmények, a párok annál romantikusabban ragaszkodnak egymáshoz.

A háborús évekről,  pont az említett  sorozatban, igen sok és hiteles  emlékezés jelent

meg,  az első veseátültetésről  viszont  csak egy,  ezért  tartjuk ezt  a  főművének.  A ’79 nap

remény’ felemelően tragikus története, az 1962. november 6-tól 1963. március 10-ig terjedő

idő a főhős vesebeteg, a 26 éves Szántó István szájába adva olvasható. Nincsenek egypetéjű

ikertestvérei,  de  közülük  valamennyi  „ikerhős”.  Szinte  az  egész  népes  Szántó  család

versenyez, hogy ki legyen a donor, melyikük adja át életmentő egyik veséjét a testvérének.

A műtőorvos  író  nemes  szerénységgel  a  háttérben  marad,  közben  egy eset  kapcsán

megismerhetjük a veseátültetés egész történetét. Szántó István kockázatos vállalkozása nem

bizonyult hiábavalónak, Szegeden 2006. április 30-ig 969 veseátültetés volt, ebből mindössze

6  élő  donoros.  Ez  utóbbinak  óriási  a  jelentősége.  A  balesetben  elhunytaknak  már  nem

hiányzik, viszont életeket menthet. Tehát még az egypetéjű ikreknél is biztosabb nem élőbő1

átültetni.  Ez  a  vékonyka  naplóregény  Karinthy  Frigyes  agyműtétjének  leírásához

hasonlítható.865 Csakhogy az utóbbit nem Olivecrona professzor írta, és a szerző „humorban

még itt sem ismert tréfát”. Nem a színvonalat, hanem a hasonlóságát nézzük, ezt kibírja és

nem kis elismerése egy amatőr orvos írónak.

Vaskosabb kötete  ’A nap szembenéz a holddal’.866 Ebben mutatkozik meg leginkább a

„szögedi” tömörkényis,  anekdotázó hagyomány.  A kisemberek sajátos észjárása, a szegedi

tájszólás  különleges  kedvessége.  Ez  mindvégig  kedvelt  témája  maradt.  Az  Ágyaspálinka

ciklusában a Régimódi történet és egy új, avagy Egy Nobel-díjas francia tudós képzelt levele,

bizonyára  Jacques Monod professzoré,  aki tudtunkkal  valóban járt  Szegeden, ahol nagyon

865 Lásd: Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül. Bp., 1937. Athenaeum. 239 p.
866 Németh András: A nap szembenéz a holddal. Szeged, 1996. Agóra Print. 282, [4] p.



otthonosan és nem a Balkánon érezte magát. Nem tudjuk, hogy a Dóm tér mennyire juttatta

eszébe a gótikával telített szép szülőföldjét, a Tisza pedig a Loire szent folyót, ám ez nem is

lényeges.  Az viszont  hihető,  hogy fiatalabb  korában alig  hallott  Magyarországról,  bírta  a

gallok legendás földrajzi tájékozatlanságát,  de ahogy mondja: „Ötvenhatban kerestem meg

először  a  térképen azt az államot,  hogy lássam, hol élnek azok az emberek,  akik szembe

mertek szállni a nagy orosz medvével”. Hasonlóképp írt a nagy író honfitárs, a Nobel-díjas

Albert Camus.

A  kötet  második  fejezete  a  hadifogsági  töredékek.  Meleg  hangú,  de  lényegében

szokványos történetek. A Filmjeim születése felidézi az 1728. évi szegedi boszorkányégetést,

a  Magyar  Amatőrfilm  Szövetség  közgyűléseinek  dögunalmát,  az  angliai  unoka  révén

látogatást itthon Kisfaludy Strobl Zsigmond műtermében. Észak Velencéje a szerző szerint

nem Szentpétervár,  hanem Stockholm.  Nem tudok állást  foglalni,  mert  egyik  helyen  sem

jártam. A kötet utolsó fejezete orvosi emlékeiből válogat. Minden gyakorló orvosnak akadnak

hasonlóan kacifántos szakmai élményei, furábbnál furább históriái, anekdoták, tetszés szerinti

változatban. Ezek ismertetésétől és méltatásától eltekintek.

A  ’Nemzetőr voltam Szegeden’ című867 könyvecskéjében egyik korábbi sporttársának,

Kendi  Józsefnek  állít  emléket.  Műveinek  felsorolt  listája  távolról  sem  teljes,  de  írói

mivoltának érzékeltetésére biztosan elegendő. 

A Magyar Írók Szövetsége 1997-ben tagjai sorába választotta, szaporodtak a riportok, a

véle  készült  beszélgetések,  1990-ben címzetes  egyetemi  tanárrá  nevezték  ki.  Szakmájának

szaklapjában egyik tanítványa szépen méltatta.

Humora népi, például „úgy köhögtem, mint egy kehes ló a törektől”. Bizonyára nagyon

örült annak, amikor bekerült az ’Új magyar irodalmi lexikon’-ba, Németh Andor és Németh

Antal közé. A magyar orvosírók képzeletbeli  panteonja gazdagodott  vele, a hazai urológia

történetében önálló fejezetet érdemel.

Tanszék nélkül is szép és tartalmas élet zárult le 1999. október 10-én.

867 Németh András: Nemzetőr voltam Szegeden. Szeged, [1992]. Szerző. 42 p. 



VEKERDI LÁSZLÓ

A „hiúzok társaságának” tagja: Vekerdi László868

Az  újkori  tudománytörténet  egyik  legfontosabb  dátuma  1603,  amikor  hat  évtizeddel  a

kopernikuszi napközpontú világkép megjelenése után Federico Cesi herceg megalapította az

Accademia  dei  Lincei  (A  hiúzok  akadémiája)  nevű  szellemi  műhelyt.  Utalva  az  óvatos

ragadozó  távcsőszerűen éles  látására.  Rövidesen tagja  lett  a  korszerű  fizika  módszertanát

megteremtő Galileo Galilei, akiről nálunk a század elején szabadgondolkodású kört neveztek

el, majd Németh László félre nem érthető drámában elevenítette meg a hatalom és tudomány

majdnem  mindenkori  morális  konfliktusát.  Itáliai  mintára,  valamint  a  hazai  hagyomány

folytatására  alakult  meg  a  hetvenes  évek  elején  Benedek  István  lakásán,  orvostörténeti

lexikont szerkesztő szándékkal a „hiúzok társasága”.

A  megírt  szócikkek  ugyan  soha  nem  kerültek  nyomdába,  de  a  kompánia  a  kitűnő

házigazda haláláig együtt maradt. Igaz, Antall József már 1988-ban kivált közülünk, nemcsak

fizikai  értelemben.  Ismertük  politikai  ambícióit  és  képességeit,  így  megértő  figyelemmel

kísértük útját a miniszterelnöki bársonyszékbe. Aggódni csak akkor kezdtünk, amikor halálos

betegen  kellett  birkóznia  az  amúgy  is  megoldhatatlan  feladatokkal.  Antall  ellenpólusa  a

társaságban  Vekerdi  László  volt,  aki  mindig  irtózott  minden  közszerepléstől.  Róla  írni  a

beleegyezésével  lehetetlen  vállalkozás  lenne,  marad  tehát  a  közvetett  megközelítés,  a

„hiúzok” ismertetése ürügyén.

A  szócikk-írói  tagtoborzásnak  voltak  sajátos  előzményei.  Az  eredeti  megbízatást

természetesen Benedek István kapta, de ő a legújabb kori medicina területén már nem érezte

magát  igazán  illetékesnek.  Az  „Orvosi  Hetilap”  „Horus”  rovatának  akkori  szerkesztője

szerény  személyemet  ajánlotta  társul,  amelyen  ugyancsak  meglepődtem,  ámbár  szívesen

elfogadtam. Ismertem ugyanis a korábbi időkből valakit, aki a kettős spiráltól a genetikai kód

matematikai megfejtéséig mindent képes szakszerűen és közérthetően megírni.

Ezt az embert Vekerdi Lászlónak hívják, ismeretségünk, majd barátságunk debreceni

eredetű. 

868 Forrás: Szállási Árpád: A „hiúzok társaságának” tagja. = Új Forrás 31 (1999) No. 6.



Amikor a cívisváros egyetemének orvosi kara 1950-ben önállósult, a tanszékek számát

bővítették.  Az I.  sz.  Belgyógyászati  Klinika  mellé  felállították  a  II.  számú párhuzamosan

oktató intézetet, amelynek élére a fiatal Petrányi Gyula professzor került.

A Debrecenbe jött törzsgyökeres pesti tanár munkatársait a helyi „mezőnyből”, főleg az

akkor  végzettekből  válogatta  össze.  Mesteri  szeme  hamar  megakadt  egy  kusza  sörényű,

szokatlanul  széles  homlokú,  vékony  dongájú  doktoranduson,  akinek  lexikális  tudásáról,

matematikai képzettségéről és szépirodalmi műveltségéről már akkor legendák keringtek az

egyetemen. Évfolyamunk az 1952/53-as tanévben hallgatott belgyógyászati előkészítést, azaz

propedeutikát  a  Petrányi-klinikán,  így  Vekerdi  tanársegéddel  akkor  találkoztam  először.

Egyszer helyettesítette csoportvezetőnket, s bennünket a többi tanársegédre egyáltalán nem

jellemző szerénysége és emberi közvetlensége nyűgözött le elsősorban. Dehogy beszéltünk

még irodalomról vagy történelemről, pedig már lett volna mit. Egymástól függetlenül szoros

kapcsolatot tartottunk a bölcsészkarral, mint utólag kiderült: főleg Koczogh Ákos révén.

A következő szemeszterben Vekerdi már eltűnt a nagyerdei klinikatelepről. Mondták,

hogy  felkerült  a  főváros  onkológiai  intézetébe,  valamint  Németh  László  szellemi

vonzáskörének  ő  lett  a  tudománytörténész  társ-bolygója.  A  „Galilei”  drámához  segített

összeszedni  a  leghitelesebb  szakirodalmat,  továbbá  a  „Valóság”,  a  „Világosság”  és  a

„Természettudományi  Közlöny”  hasábjain  jelentkezett  egy-egy  igen  figyelemre  méltó

tanulmánnyal.  A  Galilei-pörtől  Sántha  Kálmán  tragédiájáig  „kalandozott”  a  tudományok

történetében,  az  eredmény  aztán  1969-re  önálló  kötetté  állott  össze.  Méltó  módon  Marx

György, Rényi Alfréd, Szabó Árpád és Simonyi Károly ilyen tárgyú munkáihoz.

Németh  Lászlóról  Debrecenben  nem  volt  alkalmunk  beszélni.  Pedig  elmondhattam

volna, hogy 1952 nyarán a Balatonról jövet meglátogattam őt. Kerényi Grácia adta meg a

Szilágyi Erzsébet fasori címét, de nem jártam valami nagy sikerrel. Ella asszony beengedett

ugyan, de közölte férje betegségének szakszerű kórisméjét,  a szorongásos alapon kialakult

magas vérnyomást, ami miatt nyugalomra volt szüksége. Meghatottságomban annyit tudtam

dadogni,  hogy most  vonatoztam igen messziről  és  szeretném legalább  egyszer  az  életben

személyesen  is  látni  „A  minőség  forradalma”  íróját.  A  nagyobb  nyomaték  kedvéért  a

kezemben volt egyik könyvének könyvtári kölcsönző kártyája (ma is őrzöm), de látni lehetett,

mennyire  fárasztja  a  látogatás.  Percek  múlva  eljöttem  hát,  de  debreceni  barátaimnak

eldicsekedhettem  a  találkozás  tényével.  (Hernádi  Ferenc  farmakológus  professzor  ma  is

emlegeti.)

Szinte  hihetetlen,  hogy  Németh  László  az  1969-es  esztergomi-dorogi  látogatása

alkalmával  halványan  emlékezett  erre  a  furcsa  és  kelletlen  találkozásra.  „A  minőség



forradalma” dedikálása közben említettem meg Vekerdi László nevét, aminek hatására szinte

kisimulni látszott az amúgy csuparánc óriás homloka. „Igen, könyvet írt rólam, de nem biztos

a megjelenése” – szótagolta csendesen.

Vekerdi  korábban  említett  tudománytörténeti  tanulmánykötete  kettőezer  példányban

jelent  meg  és  nem  kapott  megérdemelt  visszhangot.  Nagy  igyekezettel  próbáltam  az

„Orvostörténeti Közlemények” hasábjain valamit törleszteni, barátai hívták fel rá a figyelmét.

Ekkor  váltottunk  először  levelet.  Ő  a  lelkes  recenziómban  egy  volt  debreceni  diákjának

kötelező tisztelgését látta, majd véleménye megváltozott. Azon kevesek közé tartoztam, akik

szerették volna a méltó helyén látni.

Ahogy a művelődéstörténeti  tanulmányait  elhallgatták,  úgy rontottak  neki  a  Németh

László-biográfiájának. Szerény jövedelmű állását is elvesztette miatta, majd könyvbeszerzővé

fokozták  le  az  ország  egyik  legragyogóbb  elméjét.  Volt  idő,  amikor  azt  írták

személyazonossági igazolványába: „foglalkozás nélküli”.

Erről  a  mélypontról  került  a  „hiúzok” társaságába,  panaszkodni  soha nem hallottuk.

Antall  mindig  a  politikai  helyzetet  elemezte,  Vekerdi  a  legújabb  természettudományos

felfedezéseket ismertette velünk. Olyan elegáns közérthetőséggel, akár a jó pedagógus a lassú

felfogású nebulóknak a cosinus-tételt, vagy a logaritmus logikáját. Társaságunk tagjai voltak

még:  a  kitűnő  orvostörténész  Birtalan  Győző,  valamint  az  igazi  menedzser  típusú

kultúrhistorikus,  Gazda  István.  Ő  szervezte  egykori  tanárának  a  szerényen,  de  mégiscsak

fizetett  alkalmi  előadásokat.  Kiadótól  kiadóig  házalt  kézirataival,  de  egy ifjúsági  Galilei-

kötetnél  tovább nem jutott.  Máig  rejtély,  hogy miért?  Igaz,  1971-ben az  „Elvek és  utak”

sorozatban a Magvető még kiadta egy korábbi szerződés alapján a „Befejezetlen jelen” című

tudománytörténeti  tanulmányait,  talán  azért,  mert  belőlük  a  szentírásnak  számító

„Népszabadság”  is  közölt  részleteket.  A  példányszám  ugyanannyi  volt,  így  a

könyvesboltokban s az antikváriumokban alig lehetett megkapni. Gazda István sem volt akkor

éppen „szalonképes”, de Vekerdi érdekében mindent elkövetett. A szocialista kultúrpolitika

örök titka marad, mi volt a kifogás az írásai ellen. Hiszen ő csak tisztességében számított és

nem számításból „másként gondolkodónak” (a látványosságra törekvők Nyugaton nyugodtan

megjelentek), a szókimondásában „másként beszélőnek”.

Sajnos, zseniális pártfogója, Rényi Alfréd korán elhunyt,  a nagybeteg író pedig az el

nem követett  vétségeiért haláláig vezekelt.  Ahogy teltek az évek, úgy csökkent a tervezett

lexikon  megjelenésének  a  valószínűsége  is.  A  „hiúzokat”  az  illusztris  házigazda

vendégszeretete továbbra is vonzotta. A nyolcvanas évek végének oldódása újabb Vekerdi-

kötetek  megjelenését  tette  lehetővé.  Valószínűleg igaza volt,  amikor  egyik  dedikációjában



önmagát „befejezetlen szerző”-ként aposztrofálta. Cs. Szabó László több levelében a korábbi

tanulmányairól  írt  nagy  elragadtatással.  Páratlan  jelenség,  hogy  egyazon  személy  a

matematikai absztrakció történetétől Németh László sokoldalú munkásságán át Vigh Tamás

konstruktivista  plasztikai  művészetéig  mindenről  egyforma  illetékességgel  tudjon  írni.  A

legelvontabb tudományról azon a szinten, hogy a laikusokat és a szakma hivatásos művelőit

egyaránt elbűvölje. És még nem is szóltunk a műfordításairól. Arról a fura szenvedélyéről,

hogy mindent lehetőleg eredetiben szeret, illetve képes olvasni.

Az ő ötlete volt a „Gyorsuló idő” olcsó és igényes zsebkönyvsorozatának megindítása.

Szent-Györgyi Alberttől három kis kötet jelent meg, kettő már nem Vekerdi szerkesztésében.

Az újabbak címlapjának belső oldaláról a neve lekerült, de szellemi lenyomata rajtuk maradt.

Ahányszor nemzetközi orvostörténeti kongresszuson vettem részt, mindig arra gondoltam: ha

Vekerdi László itt lenne, „a legerősebb csapattal” mi rendelkeznénk. Ez azonban akkor sem

volt fontos. Mire a Mayer Ferenc Kolozs Alapítvány lehetővé tette volna, már nem Antall

József volt a Semmelweis Múzeum igazgatója. Így még itthon is csak kevesen tudták-tudják,

milyen szintű tudománytörténészünk van a személyében.  

A  tatabányai  „Új  Forrás”  Németh  László  első  életrajzírójaként  ismerte  meg,  a

mérhetetlen  mentális  többlet  csak később derült  ki.  Így lett  a szegedi  „Tiszatáj”,  illetve a

Komárom-Esztergom  megyei  „Új  Forrás”  egyik  legfőbb  szellemi-erkölcsi  támogatója  a

fővárosból. 

A  „hiúzok”  társasága  Benedek  István  halálával  feloszlott.  Már  csak  a  halványuló

emlékezet,  néhány amatőr  fénykép  őrzi  az  éles  szeműeket,  akiknek többsége  szemüveget

viselt.  A házigazda  különösen kedvelte  kivételes  okosságáért,  szellemes  szókimondásáért.

Kiadási  konfliktusainak  alighanem  ez  utóbbi  lehetett  az  oka.  A  pártorientált  főigazgatók

rühellték  a  Vekerdi-féle  nonkonformista  szerzőket.  Lelkük  rajta,  ha  volt  nekik  ilyen

egyáltalán.  Méltán  elfelejtődnek,  de  megmaradnak  a  remekművek.  Új  Galilei-könyve  oda

kívánkozik  Simonyi  Károly  „A  fizika  kultúrtörténete”  című  impozáns  kiadványa  mellé.

Világnyelvekre  illene-kellene  lefordítani,  hogy kiderüljön  egyetemes  értékük.  Akár  Szabó

Árpád matematikatörténeténél.

Tudom,  a  „hiúzok”  társaságának  pátosztól  irtózó  volt  tagja  most  tiltakozna.  Ám  a

szerénység ekkora luxusát az érdekében-érdekünkben nem engedhetjük meg magunknak.

Kötelességünk mindent elkövetni, hogy munkásságának értékeit mások is megismerjék.

Ehhez kell illő eltökéltség, a születésnapi alkalomtól függetlenül.



Vekerdi László – egy „hozzá-nem-értő” orvosíró869

„Bene vixit, Qui bene latuit” – azaz jól élt, aki jól rejtőzködve élt, írta tomi száműzetésében a

kitűnő Ovidius, bár ő ettől a kényszermagánytól inkább szenvedett. Akadnak viszont olyanok,

akik önként vállalják  ezt a  rejtőzködő létformát,  mint  például  az orvosíró Vekerdi  László

(1924–2009),  akinek  tudománytörténet-írói  jelentőségét  aránylag  kevesen  ismerik  és

méltányolják.  Erről sajnos, egy kicsit saját maga is tehet, mert  az íráson kívül ritkán élt a

modern kor által nyújtott „megnyilvánulási” lehetőségekkel. 

A  rádióval  még  csak-csak  megbarátkozott,  emlékezetes  maradt  a  Herczeg  Jánossal

közösen  összeállított  ’A  véges  végtelen’ című,  majd  200  előadásból  álló  kultúrhistóriai

sorozata, de az sem főidőben sugárzódott szét az éter hullámain. (Később egy része kötetben

is  megjelent,870 a  nyomtatott  változat  folytatása  sajtó  alatt.)  Aránylag  kevés  televíziós

szerepléséről tudunk, néhány szerencsére fennmaradt az archívumban, pedig de jó lett volna

még többször csodálni egy-egy vitában csillogó értelmét és éppen a szerénységével meggyőző

érveléseit.  Most  a  számvetés  idején  kicsit  zavartan  lapozzuk  a  Gyuris  György  által

összeállított válogatott bibliográfiát,871 amely a bőségével és sokoldalúságával még azoknak is

meglepetésül szolgál, akik igyekeztek szemmel kísérni ezt a rendhagyó életutat.

Vekerdi  László  1924.  július  21-én  látta  meg  a  napvilágot  Vekerdi  Béla  tanár  úr

elsőszülött  fiaként.  Nem  Debrecenben,  ahogy  az  a  lexikonokban  olvasható,  hanem

Hódmezővásárhelyen,  amit  a  helytörténész  Szenti  Tibor  az  anyakönyvi  bejegyzés

megtalálásával bizonyít. Ő az effajta pontatlanságot másoknál aligha tűrte volna el, de a saját

adataival soha nem törődött.  Hiszen egy időben, amikor a személyazonossági igazolványát

megújíttatta  (orvos  helyett  könyvtáros  lett  a  szakmája),  a  rendőrségi  hivatalnokkal  nem

óhajtott vitázni, így került a megfelelő foglalkozási rubrikába: „szakképzettsége: nincs” Pedig

akkor éppen „csak” állás nélküli volt, orvosi, szakorvosi bizonyítvánnyal és hatalmas tudással

a tarsolyában. Senki ne gondolja, hogy ez nála holmi különcködés lett volna, mert azokból

mindig csak hátránya származott.

Iskoláit már a cívisvárosban végezte. A reáliák és humaniorák egyaránt érdekelték, így

kötött  ki  végül  –  befejezetlen  felsőfokú  erdészeti  tanulmányait  és  némi  fővárosi  kitérőt

869 Forrás: Szállási Árpád: Búcsú vekerdi Lászlótól (1924–2009). = Orvosi Hetilap 151 (2010) No. 10. pp. 390–
392.
870 Vekerdi László – Herczeg János: A véges végtelen. Szerk.: Terts István. Bp., 1996. Typotex. 363 p.
871 Gyuris  György:  Vekerdi  László.  Válogatott  életmű-bibliográfia.  Szeged–Tatabánya,  1999.  Somogyi
Könyvtár–József Attila Megyei Könyvtár. 170 p.



követően  –  a  helyi  medicinán,  amelynek  oklevelét  1951-ben  nyerte  el.  Szigorló  évében

önállósodott az orvosi fakultás, de bölcsész érdeklődése továbbra is a központi egyetemhez

kötötte.  Különösen  a  rendkívül  szuggesztív  előadó,  Szabó  Árpád  klasszika-filológiai  és

Szénássy Barna  matematikatörténeti,  valamint  a  fiatalon  elhunyt  Szele  Tibor  matematikai

előadásait  hallgatta  előszeretettel.  Közte  és  Szele  között  a  kapcsolat  kölcsönös  baráti

tiszteletté  nemesedett.  Debrecenben  magába  szívhatta  Karácsony  Sándor  nagyhatású

pedagógiai elméletét, magyarságtudományát, valamint Szabó István újszerű településtanát is.

Azt tartotta a medikus fáma, hogy amikor az elsőéves medikus a fizika szigorlaton a

Dirac-egyenletet  másképp  értelmezte,  mint  a  kitűnő  atomfizikus,  Szalay  Sándor,  nos  a

professzor nem buktatta meg, hanem elküldte. A következő vizsgán a kérdező korrekt módon

közölte, hogy az a magyarázat is elfogadható. Vitapartnerei közül kevesen honorálták a plusz

tudását.

Az orvosi  kar  kiválásakor  került  Debrecenbe az  alig  40 éves  Petrányi  Gyula,  hogy

megszervezze és irányítsa az újonnan felállított II. sz. Belgyógyászati Klinikát. Munkatársait

érthetően  a  frissen  végezettekből  verbuválta,  mit  is  kezdett  volna  nála  idősebb

tanársegédekkel! Ekkor került hozzá a később tanszéki utód Leövey András, a majd Pécsre

kinevezett Jávor Tibor és természetesen Vekerdi László, utóbbinak évfolyamtársa volt még

Hankiss János, Fehér Ottó és Szabó Gábor,  s a sor folytatható.  Nem akármilyen szellemi

kirajzása annak a kritikus időnek.

E sorok írója akkor kezdte ott tanulmányait,  mikor ez a ragyogó „csapat” azt éppen

befejezni  készült.  Szinte  mindenkit  ismert  vagy  elméleti  demonstrátorként  vagy

gyakorlatvezető tanársegédként. Vekerdi Lászlót a Petrányi-klinikáról, ahol a belgyógyászati

propedeutikát  igyekeztük  elsajátítani.  Párszor  helyettesítette  a  rendkívül  rokonszenves  női

csoportvezetőnket, s ez a vékony dongájú tanársegéd nemcsak a kivételes intelligenciájáról,

hanem a segítő készségéről is híres volt. A munkatársaival írt első szakdolgozata is 1953-ban

jelent  meg  ’Accumulation  of  polonium  in  rat  and  tumor  tissue’ címmel,  az  ’Acta

morphologica  Academiae  Hungaricae’  hasábjain.  Onkológiai  érdeklődése  felkeltette  a

Debrecenből  Budapestre  került  Kellner  Béla  professzor  figyelmét,  s  miután  az  ifjú  orvos

1955-ben  belgyógyászati  szakvizsgát  tett,  meghívta  az  Orvostovábbképző  Intézet

Onkopatológiai Osztályára.

Fővárosi éveiben több „neves gazdája”, azaz patrónusa volt, akik közül kettőt hamar

elveszített.  Kellner Béla 1967-ben hunyt el, utána már egy tudománytörténész fölöslegessé

vált. Ekkor került a nagy matematikus, Rényi Alfréd védőszárnyai alá, ahol együtt dolgozott

Szabó Árpáddal, s számos alkalommal méltatta, népszerűsítette a nemzetközi hírű ókortudós



reáltudomány-történeti kutatásait. Ekkortájt jelentek meg egymás után híres matematika- és

fizikatörténeti  írásai,  főleg  a  Kőrösi  József  irányította  ’Valóság’,  valamint  a  Magyar

Tudományos Akadémia Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának Közleményeinek

hasábjain.872 A ’Kortárs’ folyóiratban ő „honosította meg” a tudománytörténeti írásokat. Ettől

kezdve jó néhány matematikai,  fizikai  fordítása  is  megjelent.873 Vekerdi  ültette  át  angolra

Rényinek  a  valószínűségszámítási  kézikönyvét.874 Sajnos  Rényi  1970-ben  elhunyt,  s

Vekerdinek is el kellett jönnie a Matematikai Kutatóintézetből. Meghalt egy másik mestere,

Fülep Lajos is.875 Szerencsétlen dátum volt az 1970-es év az életében. Ezt látva harmadik

pártfogóként, a pulmonológus Levendel László karolta fel.

Az elismert tudománytörténészek egy része gyanakodva fogadta a „kívülről” érkezőt,

aki  még  tudományos  sarzsival  sem  rendelkezett,  noha  az  1960-as  évek  közepétől

tudománytörténetet  adott  elő  az  ELTE-n,  s  elsők  között  publikált  Magyarországon

tudományelméleti, tudományfilozófiai írásokat.

Külön kell szólnunk a Németh Lászlóhoz fűződő afféle mester-tanítvány kapcsolatáról,

s  a  debreceni  ’Alföld’  már  1957-ben  közölte  az  ’Égető  Eszter’-ről  írott  szakszerű

könyvismertetését.  Az orvos végzettségű nagy író gazdag életművének nem akadt nálánál

avatottabb ismerője és ismertetője.876 Nem jött jól Vekerdinek az 1970-ben Németh Lászlóról

írt könyve sem, mert sajnos az irodalmárok részéről – politikai megrendelésre – méltatlan

támadások érték.

 A vitatottnak tartott  Németh László könyve előtt 1969-ben már letette az asztalra a

’Kalandozás  a  tudományok  történetében’ című  kötetét,877 amely  mindössze  kettőezer

példányban  jelent  meg.  Abban  az  időben  még  a  tudományos  munkák  is  ennél  nagyobb

számban láttak  napvilágot.  Ebben a művében kapott  nyomatékot  az  első Sántha Kálmán-

872 Ezek  a  tanulmányai  –  általa  javított  formában  –  kötetben  is  megjelentek  2010-ben  a  Magyar
Tudománytörténeti Intézet gondozásában „Az újkori matematika és fizika megszületése” címmel.
873 Heinrich  Dörrie:  A diadalmas  matematika.  Száz  híres  probléma két  évezred  matematikai  műveltségéből.
Ford.: Vekerdi László. Bp., 1965. Gondolat. 412 p.; R. Courant – H. Robbins: Mi a matematika? Ford.: Vekerdi
László. Bp., 1966. Gondolat. 509 p.; Victor F. Weisskopf: Fizika a huszadik században. Esszék, tanulmányok.
Előszó: Hans A. Bethe. Ford.: Vekerdi László. Bp., 1978. Gondolat. 448 p., 1 t. 
874 Alfréd Rényi:  Probability theory.  English transl. by László Vekerdi. Amsterdam–London–Budapest, 1970.
North Holland Publ. Comp.–Akadémiai. 666 p. (North-Holland series in applied mathematics and mechanics
10.); Rényi matematikatörténeti munkáját is ő fordította angolra: Alfréd  Rényi:  Letters on probability. English
transl. by László Vekerdi. Budapest–Detroit, 1972. Akadémiai–University Press. 86 p.
875 Hozzá kapcsolódó munkája: Vekerdi László: Fülep Lajos levelezése. Tatabánya, 2009. József Attila Megyei
Könyvtár. 210 p. (Új Forrás könyvek) – Ebben a kötetében az F. Csanak Dóra által feldolgozott hatalmas Filep-
levelezést elemzi. 
876 Vekerdi László: Németh László alkotásai és vallomásai tükrében. Bp., 1970. Szépirodalmi. 387 p. (Arcok és
vallomások); Vekerdi László: A Sorskérdések árnyékában. Kalandozások Németh László világában. Vál., szerk.:
Monostori Imre. Tatabánya, 1997. József Attila Megyei Könyvtár. 332 p. (Új forrás könyvek); Németh László:
Négy könyv. Vál. és szerk.: Németh Judit. Sajtó alá rend.: Vekerdi László. Bp., 1988. Szépirodalmi. 349 p.
877 Vekerdi  László:  Kalandozás  a  tudományok  történetében.  Művelődéstörténeti  tanulmányok.  Bp.,  1969.
Magvető. 500 p.



rehabilitáció, amelyre azóta egész irodalom épült. Bölcsész bírálói aligha olvasták és értették,

még kevésbé méltányolták. Itt olvasható nagy ívű epidemiológiai dolgozata is, amelyet Gazda

István – a szerző kéziratos feljegyzései alapján – a ’Magyarországi és erdélyi pestisjárványok

a  XVIII.  században’ címmel  2009-ben  háromszorosára  bővítve,  illusztrációkkal  és

jegyzetekkel ellátva adott ki újra.878 Ezt követte az „Elvek és utak” sorozatban a ’Befejezetlen

jelen’,879 a  magyar  tudománytörténet-írás  egyik  csúcsteljesítménye,  amelyben  Szentkuthy

Miklós „meghatározásai és szerepei”, valamint James D. Watson kettős spirálja nagyon jól

kiegészítik egymást.

Lassan a hazai tudománytörténész-szaktekintélyeken (Zemplén Jolán, Simonyi Károly,

Schultheisz Emil, Kádár Zoltán, Priszter Szaniszló, még Debrecenből a már említett Szabó

Árpád és Szénássy Barna) kívül már olyan tekintélyes írók is kezdték jegyezni a nevét, mint

Londonból Cs. Szabó László, Amszterdamból Kibédi Varga Áron és a lista korántsem teljes.

Különösen a biológia kialakulásáról szóló ’Egy tudomány születése’  nyerte meg tetszésüket.

Ő lektorálta  Simonyi  Károlynak a híres  ’A fizika kultúrtörténete’ c.  hatalmas munkáját,880

amely  az  illusztris  szerző  szerint  a  kivételes  kompozícióját  nem  csekély  mértékben  a

lektornak köszönhette.

Vekerdi  életének leghosszabb és talán legnehezebb szakasza az MTA Könyvtárához

kötődik,  1970-től  volt  a  gyarapítással  foglalkozó  osztály munkatársa.  Tapasztalnia  kellett,

hogy a több mint száz éve járó rangos szakfolyóiratokat – takarékossági okokra hivatkozva –

kellett lemondani.

Ekkor már sorra jelentek meg tudománytörténeti, művelődéstörténeti, irodalomtörténeti

esszéi, ezek sorában mindig nagy elismeréssel írt Benkő Samunak a Bolyai-kutatásairól és a

Sarlóska Ernő által feltárt Bolyai-adatsorokról. Elismerte Ács Tibornak a katonatiszt Bolyai

Jánosra vonatkozó levéltári  vizsgálódásit  is.  Hasonló hangon szólt  a marosvásárhelyi  Kiss

Elemérről, aki száz év után elsőként tudott olyan anyagot előásni a Bolyai János-hagyatékból,

amelyek  igazolják,  hogy  Bolyainak  az  ’Appendix’-en  túlmenően  más  matematikai

felismerései, tételei is voltak.

A bibliotékai robotmunka tehát nem szegte kedvét, a Galilei-kérdés, azaz a tudomány és

hatalom, valamint a Newton–Leibniz-vita egész életében foglalkoztatta. Az ’Így élt Newton’

878 Vekerdi László: Magyarországi és erdélyi pestisjárványok a XVIII. században. Járványtörténeti bibliográfiai
függelékkel.  Lektorálta:  Schultheisz Emil. Sajtó alá rend.: Gazda István. Bp., 2009. Magyar Orvostörténelmi
Társaság – MATI. 94 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 81.)
879 Vekerdi László: Befejezetlen jelen. Bp., 1971. Magvető. 544 p. (Elvek és utak)
880 Simonyi Károly:  A fizika kultúrtörténete. Bp., 1978. Gondolat. 487 p., [10] t. – Később több kiadásban is
megjelent, németre is lefordították.



1977-ben jelent meg,881 a fizikára abszolút botfülűeknek is közérthetően. A kiadó viszont nem

adta közre az „Így élt Galilei” címmel írt kéziratát, s az csak évtizedekre rá látott napvilágot –

erőteljesen kiegészítve a szerző új kutatási eredményeivel – ’Így él Galilei’ címmel.882 

1977-ben adta közre a jóbarát, Varga Domokos társszerzőségével az ’Európa születése’

című883 remekül megírt tudományos ismeretterjesztő munkáját, amelyet még egy követett  ’A

világ kereke’ címmel.884 Aztán elég hosszú ideig a kiadók nem érdeklődtek a kéziratai iránt.

Gyuris  a bibliográfiában 1978–1989 között  230 írást  sorol fel,  belőlük több kötet  kitellett

volna.

Őszinte rokonszenv és barátság fűzte Benedek Istvánhoz, valamint a köré csoportosuló

Hiúzokhoz.  A közel  két  évtizedig  létező  tudománytörténeti  kör  tagjai  voltak  az  illusztris

házigazdán kívül: Antall József (míg el nem vitte a politika),  Birtalan Győző, egy darabig

Lambrecht Miklós, Gazda István és e sorok írója. Tudtuk, hogy filléres gondokkal küzd, de

panaszkodni soha nem hallottuk. Szegényen is öntudatosan őrizte szellemi függetlenségét.

Külön kapcsolat  kötötte a szegedi ’Tiszatáj’-hoz, amelynek Ilia Mihály,  majd Annus

József főszerkesztősége idején a főmunkatársa volt. Itt jelent meg a legtöbb cikke. Majd velük

együtt  bukott  a  tűrések  és  tiltások  korában.  De szorgalmasan  küldte  írásait  a  kecskeméti

’Forrás’-nak,  a  tatabányai  ’Új Forrás’-nak,  a  pécsi  Jelenkornak és  Szombathelyre  a  ’Vasi

Szemlé’-nek  is.885 A  Tisza-partiak  mindvégig  hűségesek  és  méltók  maradtak  hozzá.

Különösen az irodalomtörténészek és kritikusok legfőbb szellemi koordinátora, Ilia Mihály. A

filoszok egy része – Monostori Imre, Cs. Varga István, Füzi László, Olasz Sándor – mind

Vekerdit követőknek tekinthetők.

Ugyancsak  baráti  köréhez  tartozott  Koch  Sándor,  Kontra  György,  Csaba  György,

Juhász-Nagy Pál  (közös  publikációik  is  megjelentek886)  és  Juhász-Nagy Sándor,  akinek  a

kérésére több orvostörténeti előadást is tartott.

Sík Csaba mellett  egyik  szerkesztője  volt  a  „Gyorsuló  Idő” c.  olcsó és  nagy sikerű

könyvsorozatnak. Az agrártörténettől az atomfizikáig ebben minden tárgykör helyet kapott, ha

megfelelt az ő nevével fémjelzett minőségi követelményeknek.

881 Vekerdi László: Így élt Newton. Bp., 1977. Móra. 267 p.
882 Vekerdi László: Így él Galilei. Bp., 1997. Typotex. 408 p. (Utánnyomás: Bp., 1998)
883 Vekerdi László – Varga Domokos: Európa születése. Európa a IV–XIII. században. Bp., 1977. Móra. 159 p.
(2. kiad.: 2. kiad. 1980)
884 Vekerdi László – Varga Domokos: A világ kereke. Az ember útja az őskortól az újkorig. Bp., 1985. Móra.
298 p.
885 Az itt megjelent cikkeiből készült válogatás: Vekerdi László: A közértelmesség kapillárisai. Tatabánya, 2001.
József Attila Megyei Könyvtár. 252 p. (Új Forrás könyvek)
886 Lásd pl.: Evolúció. Szerk.: Vida Gábor. 1–5. köt. Bp., 1981–1985. Natura. – Ehhez a témakörhöz kapcsolódik
a Vekerdi által lefordított F. Jacob munka: A tojás és a tyúk. Az élők logikája. Bp., 1974. Európa. 421 p.



Hetvenedik születésnapjára jelent meg, egykori tanítványa, Terts István szerkesztésében

a  ’Tudás és  tudomány’ c.  vaskos kötete.887 Belelapozva újra  meglepődünk,  mi  mindennel

foglalkozott és értett legmagasabb fokon ez az ember, aki legtöbbször „VL” monogrammal

szignálta írásait.

Már  akadémiai  könyvtáros  korában  megbízást  kapott  az  MTA  természettudományi

osztályai  történetének  megírására,  amely  az  1975-re  tervezett  évfordulós  akadémiai

monográfia  része  lett  volna.  A  lektorálást  az  Országos  Orvostörténeti  Könyvtár  akkori

igazgatójára,  Antall  Józsefre,  a  kémiatörténész  Szabadváry  Ferencre  és  Zemplén  Jolán

fizikatörténészre bízták. Az elkészült kéziratban Vekerdi – a kötelező öncenzúra hiányában –

az Akadémián és a tudományos közéletben megszokottól elütő hangot ütött meg, amelyből

nem  kívánt  félreértések  következtek.  Végül  ez  is  a  hiúzok  társaságában  tisztázódott

megnyugtatóan,  az  orvostörténeti  fejezeteket  illetően.  A  mű  csak  nagy  kihagyásokkal

jelenhetett  meg 1975-ben,888 cenzúrázatlan változata  1996-ban látott  napvilágot  a Vekerdi-

tanítvány Gazda István ügybuzgalma révén ’A Tudománynak háza vagyon…’ címmel.889 Ha

az utóbbi kiadást vesszük kézbe, akkor meg kell állapítanunk, hogy a szerző korrekt kritikai

szellemben mutatja be a reáliákat „A Régi Akadémia terveiben és működésében”, 1945-ig

bezárólag.

Nem  szóltunk  a  Vekerdi  által  írt  vagy  szerkesztett  lexikon  szócikkekről,  pedig

mindegyike egy-egy kis remeklés. A fordításairól az angolon kívül a franciáról, a németről,

vitáiról, interjúiról és még sok mindenről, ami ebből a sok irányú cikksorozatból közkinccsé

kívánkozik.  Nyelvtudásáról  legendák  keringtek,  de  nyelvtudományi  publikációit  is  a

legkiválóbbak között tartják számon.

Kortársai  és  diákjai  lehettünk  és  semmi  „soha  nem  felejtünk”-szerű  fogadkozást

tehetnénk, de ez nem lenne méltó ahhoz az emberhez, aki a polihisztorságot némi öniróniával

sokoldalú hozzá-nem-értésnek titulálta.

Kívánunk  magunknak  hozzá  hasonló  „hozzá-nem-értőket”  a  jövőben,  nemcsak  a

tudománytörténet-írás területén.890

887 Vekerdi László: Tudás és tudomány. Szerk.: Terts István. Bp., 1994. Typotex. 594 p.
888 A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada, 1925–1975. Főszerk.: Pach Zsigmond Pál; szerk.: Vörös
Antal. Bp., 1975. Akadémia. 547 p., 16 t.
889 Vekerdi  László:  „A Tudománynak háza vagyon…” Reáliák a Régi Akadémia terveiben és működésében.
Piliscsaba–Bp., 1996. Magyar Tudománytörténeti Intézet – Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület. 227 p. (Magyar
Tudománytörténeti Szemle könyvtára 1.) 
890 80.  születésnapján  a  Természet  Világa  és  az  Új  Forrás  tematikus  számmal  tisztelgett  előtte.  A  2009
decemberében bekövetkezett halálát követően számosan megemlékeztek róla, elsősorban a Forrás, az Új Forrás,
a Tiszatáj és a Természet Világa hasábjain. Sok más mellett a Magyar Orvostörténelmi Társaság is emlékülést
rendezett tiszteletére.
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