
17

2009/1 MediArtO R V O S T Ö R T É N E L E M

A szlovákiai mozik 2008. július 10-étôl kezdték
vetíteni Juraj Jakubisko Bathory címû filmjét. A
hetvenesztendôs, „Kelet Fellinijé”-nek tartott
rendezô 2005 végén kezdte forgatni a filmet. A
sokak által várt alkotás közel 400 millió koro-
nás költségvetésével a „Közép-Európa leg-
drágább filmje” címet máris magáénak tud-
hatja. A közönségsiker is borítékolható, hi-
szen a neves nemzetközi színészgárdát felvo-
nultató, angolul beszélô történelmi thriller fô-
szereplôje, Csejte várának egykori úrnôje,
majd foglya, Báthory Erzsébet (1560–1614),
nemcsak a történelmi Magyarország terüle-
tén, hanem amolyan kétes csillogású „hunga-
rikumként” a német s angol nyelvterületen is
ismert.

A filmre várás izgalmát két dolog is fokozta.
Egyrészt a film ismételten elhalasztott bemu-
tatója – 2007 karácsonyán már a Szlovák Tele-
vízió is mûsorára kívánta tûzni – másrészt a
rendezôi koncepció. A szlovák filmgyártás
nagy öregje ugyanis nem a nálunk s külföldön
is élô, a vérszomjas és kegyetlen, szûz lányok
vérében fürdô úrnô képét akarja a mozgókép
nyújtotta lehetôségekkel továbbfokozni. Az
utóbbi évtizedekben több tanulmány, könyv
bizonygatta, hogy a Báthoryról alkotott kép
hamis. Ezek közül kiemelkedik egy jogásznô,
Szádeczky-Kardoss Irma oknyomozó könyve,
amely 1993-ban jelent meg Báthory Erzsébet
igazsága címmel. A jogászi gondolkodás ele-
ganciájával, az apró tények és összefüggések
feltárásával, több tudományág (jogtudomány,
néprajz, orvostörténet) korábbi eredményei-
nek felhasználásával megírt monográfia szer-
zôjének végkövetkeztetése: „Báthory Erzsébet
azonban ártatlan volt. Nem volt sem szadista,
sem gonosz, sem bûnös. Áldozat volt. Egy po-
litikai indíttatású, de talán a személyes érde-
kektôl sem mentes koncepció áldozata” (288.
o.). Ez a kiindulási alapja a Bathory címû film-
nek is, és a sikeren túl az is megjósolható, hogy
a film újra fellobbantja majd a „bûnös vagy ál-
dozat” dilemma körüli vitát is.

E vitában ott a helyük az orvostörténészek-
nek is, hiszen elsôsorban az ô feladatuk lenne
értékelni, minôsíteni Báthory Erzsébet szemé-
lyét, cselekedeteinek mozgatórugóit, szak-
nyelven fogalmazva: kidolgozni a patográfiá-
ját. Erre történt kísérlet az 1970-es években.
Két budapesti orvostörténész, Antall József
(1932–1993) – a rendszerváltás utáni évek elsô
miniszterelnöke – és Kapronczay Károly 1974-
ben a Magyarország hasábjain „Tûkkel szurkál-
ta” cím alatt fejtette ki véleményét Báthory Er-
zsébetrôl. Egyértelmûen szexuális pszichopa-
tának minôsítették a grófnôt. Egy korabeli de-
finíció – az 1972-ben kiadott Orvosi Lexikon –
szerint a pszichopátia „diszharmonikus sze-
mélyiségszerkezet, melyben az intellektuális,
emocionális (érzelmi), affektív (indulati) és
ösztönmûködések nem állnak egymással he-
lyes arányban, s vagy a beteg, vagy a közösség
szenved a diszharmónia miatt” (1186. o.). A
„szexuális” jelzô pedig arra utal, hogy az ilyen
diszharmonikus személy életében a nemi ösz-
töntendenciák kórosan nagy szerepet játsza-
nak. A szerzôpáros véleményét a történész
Nagy László – többek közt A rossz hírû Bátho-
ryak (1984) címû könyv írója – bírálta, felróva,
hogy többször pontatlan adatokra, korábbi
szerzôk kritikátlanul átvett érveire hivatkozva
állították fel „diagnózisukat”.

Kevésbé köztudott – Szádeczky-Kardoss
forrásai közt sem szerepel –, hogy Báthory Er-
zsébet személyiségének lélekgyógyászati
(pszichiátriai) szempontból való értékelésére
már jóval korábban is történt kísérlet. Magyar-
ország egyik legrégibb, 1861-tôl Budapesten
megjelenô Gyógyászat címû szaklapjának ha-
sábjain 1918-ban jelent meg a „Báthory Erzsé-
bet (Patographia)” kétrészes „tárcza”. Szerzô-
je Zsakó István, a dicsôszentmártoni (ma: Tir-
naveni, Románia) kórház elmeosztályának fô-
orvosa volt. A ma orvos szakíróként és orvos-
történészként is számontartott Zsakó István
(1882–1966) 1910-tôl volt a Kisküküllô megyei
dicsôszentmártoni Elmebetegápolási Telep ve-

Bûnös vagy áldozat
– avagy miért nehéz megírni Báthory Erzsébet patográfiáját? 



zetô fôorvosa, késôbb – áttelepülve a Trianon
utáni anyaországba – elôbb az Angyalföldi,
majd a Lipótmezei Elmegyógyintézet igazga-
tójaként mûködött. Lassan – s méltatlanul – fe-
ledésbe merülô alakját dr. Iványi János idézte
emlékezetünkbe az Erdélyi Múzeum Egyesü-
let Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szak-
osztályának egyik ülésén 2006-ban Csíkszere-
dán (az elôadás szövege megjelent a budapes-
ti Orvosi Hetilap 34. számában, 2006-ban).

A Báthory Erzsébetrôl publikált írás az elsô
jele volt Zsakó patográfia iránti érdek-
lôdésének. 1944-ben a Magyar Családtörténeti
Szemle hasábjain publikálta „A kiválóság és a
súlyos betegségi hajlam öröklése neves csalá-
dokban” címû tanulmányát, ezt követte 1966-
ban „A magyar kiválóságok és családtagjaik
elmebajainak története” címû dolgozata az
Orvostörténeti Közleményekben. Ez utóbbiban
többek közt az 1878-tól 1914-ben bekövetkezett
haláláig elmegyógyintézetben ápolt Madách
Borbálának, nagy drámaköltônk lányának pa-
tográfiáját dolgozta fel. Amíg azonban az 1966-
os dolgozatban az általa igazgatott intézetek
kórlapjaira, szakorvosi feljegyzéseire támasz-
kodhatott, a Báthory-patográfiához csak a tör-
ténészek által feltárt foghíjas anyag állt rendel-
kezésére. „Kikben sokszor meg van ugyan a
helyes érzék a kóros felismerésére, de a szak-
képzettség hiányával” – hárítja patográfiája hi-
ányainak egy részét a történészekre. Persze, a
történészek is csak azt tárhatják fel, ami meg-
maradt. „Nagy kár, hogy csupán tanúvallomá-
sok maradtak ránk, s így Báthory Erzsébet lel-
kivilágába közvetlenül nem tekinthetünk be” –
sejteti velünk a (szak)véleménye hiányainak
másik fô okát Zsakó.

Zsakó jól ismerte Árva vármegye levéltáro-
sának, az alsókubini Csaplovics-könyvtár
gondnokának, Rexa Dezsônek (1872–1964)
1908-ban kiadott Báthory Erzsébet, Nádasdy
Ferencné (1560–1614) címû könyvét. Valószínû-
leg Rexa volt az elsô, aki felvetette a beszámít-
hatóság kérdését Báthory Erzsébet bûnösségét
illetôen, s kimondta: „Báthory Erzsébet bûne
nem bûn, de szerencsétlen szörnyû betegség.”
E jogászi véleményt – Rexa jogot is tanult –
erôsíti meg az elmeszakértô Zsakó is: „Tudatá-
ban volt tehát, hogy nem megengedett dolgo-
kat mûvelt. Azonban nem volt ez igazi belátás
cselekményeibe, a bûnösség tudata sem lehe-
tett meg nála. Ez, továbbá, hogy ellenállani

nem tudott szenvedélyének, és nem is töreke-
dett látszólag erre, mind arra mutatnak, hogy
tulajdonképpen beszámíthatatlan és nem bün-
tethetô egyén volt.”

De mi lehetett az a „szörnyû betegség”? A
már említett okok miatt Zsakó is csak óvato-
san fogalmaz: „Báthory Erzsébetnél a fölmenô
ágban nagyfokú degenerációt [elkorcsosulást
– K. L.] mutathatunk ki, s éppen ezért merül-
het föl a kérdés, hogy nem szenvedett-e elme-
bajban… Tekintetbe jöhetnek epilepsziás ae-
quivalensek, hysteriás alapon keletkezett
megnyilvánulások, periodikusan jelentkezô
mániás állapotok, de biztos támpont egyik fel-
vételére sincsen.”

Az elmegyógyász s elmeszakértô Zsakó tehát
nem állít fel diagnózist, ám a sorai közül kiol-
vasható, hogy szadistának tartotta Báthory Er-
zsébetet. Egy „a fantasztikus és mágikus dolgo-
kat elmegyógyász szemszögbôl” vizsgáló,
1968-ban megjelent cseh nyelvû könyv szerzô-
párosa, a tapasztalt pszichiáter, V. Vondráček és
F. Holub, a szadizmusnak nevet adó francia de
Sade márki (1740–1814) nôi megfelelôjének te-
kinti Báthory Erzsébetet (103. o.). Mint említet-
tük, Rexa sem bûnösnek, hanem betegnek tar-
totta a grófnôt, ám még ô is megjegyezte, hogy
ha viselt dolgai hamarabb nyilvánosságra ke-
rülnek, akkor ma nem szadizmus, hanem
„báthoryzmus” lenne a szexuális indíttatású
kegyetlenkedés elmegyógyászati neve.

A legfrissebb, Báthory Erzsébettel s korával
komplex módon foglalkozó Pavel Dvořák, a
szlovák médiából jól ismert publicista, a tényi-
rodalom sikeres mûvelôje és Karol Kállay fény-
képész által írt/fotózott reprezentatív album,
az 1999-ben kiadott Krvavá grófka (A vérengzô
grófnô) sem hoz újat Báthory Erzsébet lelki-
állapotát illetôen. Nem történt tehát újabb kí-
sérlet – ami ezúttal a szlovák orvostörténet-írás
részérôl lett volna indokolt – Báthory Erzsébet
patográfiájának kidolgozására. Az ok nyilván-
való, s nagyrészt azonos azzal, amit már az el-
sô patográfiakísérlet szerzôje, Zsakó közel száz
évvel ezelôtt papírra vetett: nincs közvetlen be-
tekintésünk Báthory Erzsébet lelkivilágába.
Amíg nem kerülnek elô újabb hiteles doku-
mentumok – a grófnô által írt levél, naplórész-
let stb., vallomása (?) (Báthoryt ugyanis csak
fogva tartották, de nem hallgatták ki, per nem
folyt ellene) –, addig nem várható, hogy hite-
les, tényekre (s nem feltevésekre) alapuló pa-
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tográfia szülessen meg orvostörténész tollából.
Jakubisko filmje bizonyára felébreszti a ma-

gyar és szlovák történészek, beleértve a medi-
cina históriáival foglalkozók érdeklôdését is
közös múltunk e rejtélyes alakja, a hol „bûnös-

nek”, hol „áldozatnak” tartott grófnô szemé-
lye iránt. Nincs kizárva, hogy az igazság e két
véglet közt lappang (s marad rejtve a Bathory
után is). 

DR. KISS LÁSZLÓ

Dr. Moll Károly (1889–1982) egyetemi tanul-
mányait Budapesten végezte, ahol 1913. no-
vember 15-én doktorált. Orvostanhallgató ko-
rában, a nyári hónapokban Pöstyénben a ne-
ves fürdôorvos, Weisz Eduárd mellett dolgo-
zott, itt ismerkedett meg a mozgásszervi be-
tegségek diagnosztikájával és gyógyításával.
Avatása után rövid ideig Budapesten kórházi,
majd körzeti orvos volt. Az I. világháborúban
elôször az orosz fronton, majd a Piave melletti
harctéren dolgozott katonaorvosként. 1918 no-
vemberétôl a Jendrassik Ernô vezette buda-
pesti belklinikán kapott állást. 1920-tól a nyári
hónapokban Hévízen dolgozott fürdôorvos-
ként, ahol igen jól tudta hasznosítani pöstyéni
tapasztalatait. 1927-ben a budapesti MÁV
Kórházban megszervezte a reumatológiai és
fizikoterápiás szakrendelést, majd egy évvel
késôbb az ország elsô reumatológiai fekvôbe-
teg-osztályát. Számos publikációja jelent meg
a reumás betegségek kóroktanáról. Sokat fog-
lalkozott a fürdôkezelések során érvényesülô
hidrosztatikai hatás tanulmányozásával. 1932-
tôl ô lett Hévíz hivatalos fürdôorvosa. A Héví-
zi Állami Gyógyfürdôkórház megalakulása-
kor igazgatóhelyettesnek nevezték ki.

A rengeteg szervezési és irányítási munka
mellett akadt ideje élete fômûvének, a súlyfür-
dônek a megalkotására, melyrôl 1953-ban az
Orvosi Hetilapban számolt be1. Álljon itt az elsô
ún. tutajos súlyfürdô-berendezés képe, amely
a közleményben szerepelt.

A forradalmian új, víz alatti trakciós eljárás
nemzetközi fórumon elôször 1955-ben, a III.
Európai Reumatológiai Kongresszuson került
ismertetésre Hága-Scheweningenben, Hollan-
diában. Az elôadást Moll Károly helyett – aki

nem tudott részt venni a kongresszuson –
Schulhof Ödön tartotta meg. Az elôadás
nyomtatásban 1956-ban jelent meg a Contem-
porary Rheumatology címû kiadványban, amely
a kongresszus összes elôadásának teljes szöve-
gét tartalmazza2.

Az évek folyamán a súlyfürdô nemcsak Ma-
gyarországon terjedt el széleskörûen, hanem
néhány más országban is eredményesen alkal-
mazzák (Ausztria, Szlovákia, Izland, Kanada).

Örvendetes, hogy az utóbbi években a súly-
fürdô helyes alkalmazásával, biomechanikájá-
val, hatásmechanizmusával több tudományos
igényû elôadás és dolgozat is foglalkozott.

A fentiek ismeretében, úgy érzem, érdekes
lehet egy eredeti dokumentum közrebocsátá-
sa, melyet Moll Károly 1980-ban, 91 éves korá-
ban írt. Valamit az elôzményekrôl. Abban a
megtiszteltetésben volt részem, hogy Moll Ká-
rolyt személyesen ismerhettem, és több végte-
lenül érdekes délutáni és kora esti beszélgeté-
sen vehettem részt Hévízen, ahol a házigazda
a világról, az orvoslásról és saját találmányá-
ról, a súlyfürdôrôl fejtette ki véleményét. A be-
szélgetések addig folytak, amíg „tata”, ahogy
családtagjai nevezték, ellentmondást nem tûrô
hangon kijelentette, hogy „na, geh ma’ schla-
fen!”, ami azt jelentette, hogy ô visszavonul, és
a vendégeknek is illik elmenni.

Moll fôorvos urat veje, dr. Donáth Antal, az
ismert plasztikai sebész és lánya Moll Ágnes
szemész fôorvos révén ismertem meg. A kap-
csolat természetesen nem volt folyamatos, de
ha Hévízen voltam vagy voltunk a feleségem-
mel, rendszerint felkerestük az öregurat.

1980 decemberében tôle szokatlan módon
felhívott telefonon, és azt közölte, hogy küld

Moll Károly és a súlyfürdô


