
A HOMÁLYBÓL 

IGNOTUS UTOLSÖ NAPJAI AMERIKÁBAN 

A Twenty-First Century Hungarian Publishing Corp. kiadásában 
New Yorkban nemrég hagyta el a sajtót Linksz Arthur szemészprofesz-
szor Visszanézek. . . (Ifjúkorom Magyarországon) című rendkívül érde-
kes és ritka írói kvalitásokat is eláruló könyve. Linksz professzor 1900-
ban született, a pápai református gimnázium növendéke volt, a prágai, 
kiéli, müncheni egyetemeken és szemklinikákon képezte magát, s a 
húszas-harmincas években szemorvosként működött Budapesten. Har-
mincnyolc éves korában, amikor Hitler lerohanta Ausztriát, Amerikába 
vándorolt, ahol tehetsége, tudása révén nagy karriert futott be. Köny-
vei, főleg a szem optikájával foglalkozó művei a nemzetközi szemészeti 
irodalom nagy értékei közé tartoznak. Egyetemi tanár lett New York-
ban, s mint könyve fülszövegében írja: nagyjából elértem, amit 
elérhettem. 1958-ban az Amerikai Szemészeti Akadémia évi nagygyűlé-
sén, Chicagóban több ezer szemorvos jelenlétében én tartottam az 
azévi Edward Jackson emlékelőadást. . . " 

Könyvében - amely csak most került ki a könyvpiacra - a családi és 
ifjúkori visszaemlékezések során megelevenednek a tízes-húszas évek 
magyar politikai és társadalmi viszonyai, s különösen érdekesek a 18-as 
októberi forradalom és a proletárdiktatúra alatti „szerepléséről" írott 
emlékezések. 

Amerikai élményei közül — egyébként Bartók Bélának is szemorvosa 
volt - kortörténeti érdekességűek az Ignotussal kapcsolatos (a könyv 
171-173. oldalán olvasható) élményei, amelyeket szó szerint közlünk: 

„Van egy kis sarok könyvtáramban, benne egy pár könyv van 
elhelyezve: Ignotustól kaptam őket ajándékba, emléknek, amikor a 
negyvenes évek közepén visszaköltözött az öhazába. (Van még egy 
másik ilyen külön sarok, amelyikbe Semmelweisről szóló könyvek, 
képek, cikkek vannak összegyűjtve. De erről nincs mit írnom közeleb-
bit.) 
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Nem kell magyaráznom, hogy ki volt Ignotus. Neve sok éven át ott 
díszelgett a „Nyugat" füzetek boríték lapján. Rövid leszek, nem írásai-
ról akarok beszélni. Mikor 1943 végén (most már tényleg végleg) 
New-Yorkba költözködtünk, egy szemeszteren át, régi honfitársak, ba-
rátok — Lesznai Anna és köre — szombat esténként összejöttek a New 
Schoolban (a menekült európai intellektuelek egyetemén). Úgy barát-
koztunk össze. Ignotus öreg volt és beteg. Szívesen vette egy jóval ifjabb 
honfitárs figyelmességét - különösen mert ez a bámulója még hozzá 
orvos is volt. Ignotusnak Parkinsonja volt (kézreszketéssel járó idegrend-
szeri betegség — В. I.) és a csodaszerek (amiket én most évek óta 
szedek) ismeretlenek voltak. Nagyon reszketett a keze. Ignotus egyedül 
élt a romantikus Greenwich Village-ban, a New-York Quartier Latin-
ban, egy lifttelen öreg ház negyedik emeletén. Valami öreg petróleum 
kályhán főzögetett magának és kétszer vagy háromszor is felgyújtotta a 
lakást. Közben már nagyon készült haza. Ortutay miniszterrel való 
levelezését büszkén és boldogan mutogatta és még csak valami iratokra, 
repülő- vagy hajójegyre kellett várnia. Közben a különben kedves szom-
szédok nyilván megelégelték a tűzcsinálást és egyszer rendőrt hívtak. 
Ignotus nyilván nehezen tudta magát megértetni a rendőrökkel, akik 
erre fogták és elvitték őt Ward Island-ia, az egyik ócska, azóta lebontott 
állami elmegyógyintézetbe. Szerencsére meg akartam látogatni (pár nap 
múlva indulandó volt) azon az estén és nem találván őt, hamarosan 
kitudakoltam hollétét. Másnap meglátogattam. Az ügyeletes orvost ke-
restem. (Amerikában akkoriban elmegyógyintézetbe intézeti orvosnak 
csak vagy kétségbeesett refugee ment, vagy olyan amerikai, aki jobbra 
nem volt való.) Egy ilyen utóbbi fajta, külvárosi angolságú doktor volt 
az ügyeletes. Hangosan nevetve mesélte, hogy honfitársam furcsa mega-
lomániában szenved. Azt állítja magáról az öreg bolond, hogy ő Európá-
ban jelentős, sőt híres író, újságíró volt, mi több - ha-ha-ha - Freudnak 
személyes barátja és egyike az elsőknek, akik mint laikusok ki mertek 
állni Freud igazáért. Nagyon lecsendesedett a doktor, amikor bizonygat-
tam, hogy ennek a történetnek minden szava igaz. Jó benyomást 
tehettem rá, mert a végén elfogadta orvosi aláírásomat, kezességemet, 
hogy az öreg úr biztonságáról barátai, amíg itt van, gondoskodni fog-
nak. Arra már nem emlékszem, hogy akkor mindjárt kiengedték-e. Azt 
sem tudom, hogy a petróleum kályhával mit csináltunk. Ignotus pár nap 
múlva indult. Barátja, Halász Miklós, író, újságíró kísérte őt haza. 
Ignotus otthoni hónapjairól, éveiről ő bizonyosan többet tud. Nem 
szaporítom a szót. Ignotus nyilván megszeretett, értékelte szolgálatai-
mat és búcsúemlékképpen nekem adta birtokában levő írásait - össze-
sen vagy nyolc, tíz könyvet, füzetet. Kegyelettel őrzöm őket. Egyikben 
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írott ajánlás is van. Nem tudni kihez. És egy füzetnek nem Ignotus a 
szerzője - egy különlenyomatnak, amit „Ignotusnak hódolata és 
szeretetejeléül" küldött Komlós Aladár, „Bpest, 1941. febr." 

Mellesleg Jones Freud életrajzában Ignotus három ízben is meg van 
említve. Mind a három bejegyzés még az 1910-es években lejátszódott 
eseményekről szól. Ignotus korábban ismerte fel Freud jelentőségét, 
mint az orvostudósok. Az egyik bejegyzésben Jones Ignotust Freud 
barátjának nevezi és egy cikkről számol be, amelyet Freud Ignotus 
folyóirata, a Nyugat számára írt 1917-ben. Mindenesetre, ha valaki 
egyszer meg akarná írni Ignotus életét, itt van egy talán ismeretlen adat: 
Ignotus napja (napjai?) a Word-szigeti elmegyógyintézetben; a piro-
mánia gyanúja; és a Parkinson kór." 

Közű: BIRÓ IMRE 

MÉSZÁROS ZOLTÁN 

EGY ELFELEJTETT SZOCIALISTA KÖLTÖ 

Mészáros Zoltán nem szerepel a munkásmozgalom nyilvántartott 
költőinek sorában. „Milyen kár, hogy proletárköltészetünknek amúgy 
sem túlságosan bő hagyatékából kimaradt ennek az óbudai szegénysor-
ból az egyetemig felküszködött fiatalembernek érdekes munkássága 
— írja róla Keszi Imre. - Valami tüzes és keserű, kissé az anarchia felé 
hajló, harcos költészet volt az övé. Gondolom, ő volt az első szervezett 
kommunista, akivel még Rajk Lászlót megelőzőleg kapcsolatba jutot-
tunk.'" Ahhoz, hogy ismeretlen maradt, hozzájárult egyrészt az, hogy 
fiatalon, már 1937-ben meghalt, másrészt hogy részt vett a máig sem 
eléggé méltatott 1933-i egyetemi kommunista mozgalomban. Sőt az 
egyetemi mozgalomnak ő volt egyetlen költő tagja. Elkötelezett költő 
volt már abban az időben, amikor ez a kifejezés még nem vált szólam-
má. Halász Gábor, József Attila, Kassák Lajos, Németh László, Sík 
Sándor is tudott róla, pártfogásába vette. Sőt Babits is közölte néhány 
versét a Nyugatban. 

Mészáros Zoltán 1909-ben született Erdélyben, Tordán. Egyik őse 
az 1848-49-es szabadságharcban szerzett tiszti rangot. Az első világ-
háború után családjával Budapestre költözött. Óbudán telepedtek le. 
Korán elhalt atyja helyett már diák korában rá hárult családjának 

1 Keszi Imre: Babiloni vályog. Bp. 1968. 53. 


