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A kötet érdekes vállalkozás, a gyermeki fejlô-
dés, az ember mutatkozó hétköznapi, majd
pedig súlyosabb zavarai – irodalmi tükörben,
a magyar és a nemzetközi irodalom gyermeki
lélekábrázolásainak szemelvényein át. A be-
mutatás szerkezeti vezérelve egyrészrôl a sze-
mélyiségfejlôdési folyamat, másrészrôl a pszi-
chiátriai megbetegedések ma széltében hasz-
nált rendszere, a DSM-IV és a BNO-10 beteg-
ségtani nevezékgyûjteménye. A szemelvé-
nyekhez a szerzôk rövid kommentárt is fûz-
nek a gyermeklélektan, illetve a pszichiátria
szemszögébôl. A két szerzô – szerkesztô (?) –
külön elôszót írt a kötethez, szellemesen nôi és
férfihangnak nevezve megszólalásukat. Né-
meth Attila, a férfihang említi, hogy a kötet
úgy készült, mint a családokban a karácsony-
fa, a díszek és a díszítés a nôk munkája, míg a
fáról a férfi gondoskodik (a fa esetünkben a
könyv felépítése).

A szerzôk már kiadtak – ugyancsak a Medi-
cina gondozásában – egy hasonló kötetet, an-
nak címe Ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl
is oldja (ennek alcíme: PSYrodalmi szöveg-
gyûjtemény volt), ebben – az említett szocioló-
giai rendszerek alapján a pszichiátriai kórké-
peket és tüneteket akarták ábrázolni irodalmi
szemelvények alapján. A kötet nagy sikert ara-
tott, részben a válogatás meglepô gazdagsága,
a szerzôk (akkor Németh Attila volt a vezetô
szerzô) rövid, de nagyon frappáns kommen-
tárjai, és nem kis részben a kötet nagyon szép
kiállítása miatt. Ez a kötet is ugyanilyen szép,
élvezet kézbe venni. Két igényt szolgál ki egy-
szerre, a szakmai ismeretszerzés igényét,
amely a pszichiátriával kapcsolatosan sok mû-
velt laikusban él, valamint a szépirodalom egy
tematikus vetületének megismerési vágyát. A
köteteket könnyû elolvasni, hiszen bárki be-
oszthatja magának az olvasást, minden sze-
melvény önálló életet él, legfeljebb a betegsé-
gek, tünetek szerinti csoportosítás egységeit
érdemes figyelembe venni, különös tekintettel
arra, hogy bizonyos tárgykörökben a szépiro-
dalom nagyon gazdag, vagy a kiválasztott
szemelvény tartalmaz olyan sok részletet,

összefüggést, hogy egy-egy jelenség arányta-
lanul nagy terjedelmet kap. Néhol csak rövid
vers ábrázol vagy fejez ki valamit. De a szer-
kesztési mód nem igényel arányosságot a ter-
jedelemben, az olvasó hálás a nagyobb temati-
kus egységekért, hiszen azok izgalmasabbak
is (éppen azért kerültek így be a kötetbe).

Ha lehet, ez a gyermeklélektani, illetve gyer-
mekpszichológiai tárgykörû kötet még széle-
sebb olvasói réteg megszólítására alkalmas,
mint az elôzô. A pszichiátriai betegségekkel
kapcsolatban a közvéleményben még eleven
az elhárítás, sokan idegenkednek a kórképek-
kel szembenézni, a szerzôk által a kötet alcí-
mében kiemelt „tükröt” kézbe venni (viszont
sokan akarják azért a saját vagy hozzátartozó-
ik betegségét megérteni), a kötetben a gyer-
mekkor emlékeire viszont szívesen tekint visz-
sza mindenki, és talán még önismereti él-
ményt is ad, ha a szinte mindenkinél elôfordu-
ló kisebb viselkedési és érzelmi zavarok, gyer-
meki reakciók is elôtérbe kerülnek. Talán nem
véletlen, hogy a pszichopatológiai rész némi-
leg rövidebb, talán kicsit egyenetlenebb is,
mint a lelki fejlôdést vagy a gyakori zavarokat
tárgyaló két nagy fejezetcsoport.

A kötet egyébként szinte ismertethetetlen,
annyira sokrétû és színes. Legalább kétszázra
teszem az irodalmi szemelvények számát. Né-
hány – a gyermekkorral különösen sokat fog-
lalkozó – híres önéletrajz vagy ilyen tematiká-
jú regény egy-egy szakasza a kötetben több-
ször is elôkerül. A recenzensnek meglepetés
Dorit Rabinjan izraeli kortárs könyvének sok
szemelvénye vagy Amosz Oz, aki ugyancsak
sokat szerepel. Vannak ismert részletek, ame-
lyekre most is rezonálok, Simone de Beauvoir,
Sylvia Plath, Cocteau, Ottlik Géza, az önkáro-
sításnál a felejthetetlen visszaemlékezés József
Attilától. Hunyady Sándor és Szerb Antal re-
gényrészletei, de a legtöbb kiválasztott írás új
és igazán tanulságos. Jók a közölt versek, döb-
benetes írások mutatják be az autista ember lel-
kiállapotát. Többször szerepel Végh Antal is-
mert dokumentumregénye a balassagyarmati
túszdrámáról a szocializálatlan ifjúkori ag-
resszió és a poszttraumás személyiségzavar il-
lusztrálására. Nagyon jók a családi konfliktus
gyermekkori átélését és a személyiségfejlôdést
megterhelô hatását ábrázoló írások. A gyer-
mekkori szexuális zavarokra, a nemi szerepek
fejlôdési zavaraira, a hetero- és homoerotikus
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élményekre vonatkozó oldalak is érdekesek.
Több kitûnô írás mutatja be az értelmi fogyaté-
kos gyerekeket. Innen csak a Virágot Algernon-
nak (Keynes) valamilyen részlete hiányzik, de
hát éppen ez a betegségtani egység, amelyben
több, izgalmas, terjedelmes írás is olvasható.
Érdekes a gyermekkori stigma és a következ-
ményes kirekesztettségi érzés, a gyermekkori
szorongások szépirodalmi tükrözôdése.

Szinte minden szemelvényt lehetne említeni
értékelôen, hiszen az olvasónak sehol sem le-
het az az érzése, hogy bármelyik is ne lenne ta-
láló és érdekes, és bizonyosan mindenki rálel
meglepô és revelatív ábrázolásokra is. A szer-
zôk kommentárjai mértéktartóak, ügyesek,
mert itt most a szépirodalom önmagáért be-
szél, és mindkét kötet alapüzenete a tág érte-
lemben vett normalizáció, vagyis a Nil
humanum a me alienum puto szellemisége, a be-
tegség megértésének posztmodern parancsa.

A várható nagy siker miatt bizonyosan ha-
mar lesz a könyvbôl új kiadás, ezért néhány
kritikai szempontot érdemes felvetni, annál is
inkább, mert ezek mind formai jellegûek.

A könyv tipográfiáján érdemes lenne a szer-
zôknek és a kiadónak töprengeniük. Valahogy
nem eléggé felhasználóbarát. A kommentárok
halványak, a betegségtani, illetve pszichológi-
ai egységcímek nem ugranak ki eléggé.

Nem biztos, hogy az olvasót a nozológia ér-
dekli elsôsorban, ezért kellene a szemelvé-
nyekrôl is tartalomjegyzék. Ez a nevezéktani
címeket tartalmazó tartalomjegyzéken belül is
lehetne, pl. petit szedéssel. A könyv végén a
szépirodalmi szerzôk névjegyzéke megvan, de
az olvasót érdekelheti, hogy milyen témában
kitôl talál írást a kötetben. Talán a második
nagy rész – A személyiségfejlôdés során felmerülô
problémák, zavarok címû – elején érdemes lett
volna szólni arról, hogy ezek a jelenségek az át-
lagos fejlôdésben is nagyon gyakoriak, és a leg-
több ember túlfejlôdi, kompenzálja ôket. Hi-
szen a gyermek- és serdülôkori élménykvalitá-
sok szélesebb változati skálát mutatnak, mint a
felnôttkori zavarjelenségek, és a fejlôdés min-
dig tartalmaz terheket, traumákat, konfliktuso-
kat, amelyeket a személyiség többnyire leküzd.

Ettôl eltekintve, a szerzôk és a kiadó csak el-
ismerést érdemelnek a nagyszerû kötetért,
mely orvosoknak szinte kötelezô tanulmány.

DR. BUDA BÉLA

Sólyom Antal

EGY AMERIKAI MAGYAR ORVOS
VALLOMÁSAI
Pro Pannonia Kiadó, Pécs, 2008, 299 o.,
2800 Ft (pro.pannonia@mail.datanet.hu)

Pályájuk végén járó orvosok visszaemlékezé-
sei, önéletrajzai mindig nagyon érdekesek, ki-
vált a kortársak számára. Ezeket olvasva,
visszaidézhetô a korszak, amelyben a szerzô
élt, a munkásság belülrôl – tehát az élmények,
az önpercepció felôl –, és megismerhetô egy
életút, amely összevethetô a sajátunkkal. A
szerencsére gyakori ilyen élettörténetek közül,
amelyek manapság megjelennek, érdekessé-
gében és hitelességében is kiemelkedik Só-
lyom kolléga munkája. Több okból is.

Egyrészt „rendhagyó” önéletrajz. Nem köz-
ismert, konvencionális értelemben sikeres or-
vos fogott tollat, hanem a jó átlaghoz sorolha-
tó ember. Nem híres, mert még a hatvanas
években elment közülünk, és Amerikában te-
remtett magának új életet és szakmai perspek-
tívákat. Ilyen feltételekkel kevesen vállalkoz-
nak a visszatekintésre.

Másrészt viszont eredményes életútról szól a
beszámoló, elégedett, érett ember felfogását
tükrözi. A szerzô tudatosan és reflektív módon
élt, szilárd életelvek szerint, alkalmazkodott
Amerikához, de mindig magyar orvos maradt,
magyar identitással és eleven kötôdésekkel.

Van még más köznapi különlegesség is az
életrajzban. Szerzôje nem volt nagy idôk tanú-
ja, de sok szempontból különleges ember volt.
Töretlen hûség jellemezte családjához. Egy-
szerû, polgári családhoz. Szüleihez, akiket
nem heroizál, hanem reálisan, árnyaltan mutat
be. Akik helytálltak a maguk egzisztenciájá-
ban a nehéz idôkben. Édesapja emlékéhez, aki
a korszak, a diktatúra áldozata, az édesanyjá-
hoz, aki megérte az új ezredévet, és akirôl még
gondoskodhatott. A testvérhez, akit folyama-
tosan és hûségesen szeretett, és aki folyamato-
san lelki erôforrás maradt számára, családjá-
val együtt. Banális történet? Aligha. E sorok
írója minden orvosi visszaemlékezést igyek-
szik elolvasni, ezt a tiszta képletet, ilyen érze-
lemteli formában még sehol sem találta.

Olyan ember is kevés van, aki gyermekkori
hepatitiszfertôzése miatt folyamatosan a mu-
landóság tudatával tudott küzdeni és konst-
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ruktív módon élni. 1990-ben végül májátülte-
tésre szorult. Folytatni, sôt újra tudta kezdeni
életét. Az is sajátos, hogy kutatóorvosi témáját
is édesapja és saját betegségtörténete jegyében
választotta, májpatológiával foglalkozott.
Majd radikálisan váltott, pszichoanalitikus
képzésû gyermekpszichiáter lett. Innovatív
közösségi ellátási kísérletekbe kezdett. Ami-
kor nyugdíjba vonult, ismét új területet talált
magának, bioetikus lett.

A kiképzô analízis eleven élményanyaga
tükrözôdik az önéletírás végig józan és önkri-
tikus hangnemében. Sem magát, sem a család-
ját nem heroizálja a szerzô. Még az Ameriká-
ban alakított új, saját családját sem, amelyben
– újabb különlegesség – a skót származású fe-
leség Szent Margit leszármazottja, aki Mal-
colm III. Canmore skót uralkodó hitvese volt.
A szerzô fia Pécsett szerzett orvosi diplomát,
ahol húga neves színésznô lett, és ahol az idôs
édesanya is élt. Ôszinte és szeretetteljes a kép
a fiúról, aki igazi utód lesz a pályán.

Izgalmas a gyermekkor, az egyetemi idô-
szak (benne ’56), a pályakezdés, a „disszidá-
lás” története, nem kevésbé az amerikai beil-
leszkedés és helykeresés. Három szakmai csa-
lódás igaz és reális történetét is megismerhet-
jük, egyszerû, de tipikus orvosi kudarcok
ezek, amelyeket a szerzô jól feldolgozott. Köz-
ben a történetet átszövik a hazai kapcsolatok,
az idô próbáját kiálló régi barátságok.

Nyílt, ôszinte, de méltósággal teli önérzetes
önfeltárulkozást olvashatunk a könyvben, egy
eszményeihez és emberi kötelékeihez töretle-
nül hûséges életutat követhetünk benne. E fô
vonal mellett jelentéktelenné válnak a törté-
nelmi események és az egzisztenciális nehéz-
ségek, de e szubjektív tükörben annál érdeke-
sebben és jellemzôbben mutatkoznak meg.

Amit még ki kell emelni: a könyv rendkívül
jól megírt, jól szerkesztett. Minden egységes
benne, a gondolatmenet, a stílus, a címek
szemléletessége, a fejezetek arányossága. Kü-
lönleges még, hogy kb. 50 fekete-fehér fény-
kép is található a kötetben. Olyan, mintha egy
kéz csinálta volna ôket, és mintha a fejezethez
készültek volna illusztrációknak, pedig nyil-
ván családi képek közül válogatták ôket.

A kötet sokunknak bizonyosan katalitikus
ösztönzô hatás is lesz a saját élettörténetünk
átgondolására. A recenzensnek most a leírás
három emlékvetületet is megnyitott. A kutató-

orvosi életszakaszban a szerzô fontos közle-
ményt jelentetett meg az Orvosi Hetilapban,
ahol e sorok írója 1963-tól szerkesztôségi mun-
katárs volt, a katonaorvos fôszerkesztô még
közvetlenül a végzés után, katonaorvosi szol-
gálatban vezényelte oda. Itt kezébe kerülhet-
tek a szerzô más publikációs fórumai, kong-
resszusi absztraktkötetek, a Magyar Belorvosi
Archívum stb. A hatvanas évek hangulatát
hozzák ezek az emlékek. A szerzô amerikai ki-
képzô analitikusa, Humberto Nagera, egyfajta
példakép, referenciapont volt, a kitûnô Van
Gogh-tanulmánnyal, és a hatalmas szerkesz-
tett kötettel a pszichoanalitikus szakfogalmak
pontos meghatározásairól és értelmezéseirôl,
amely máig is gyakran forgatott forrásmunka,
igaz német nyelven, a kézhez álló, kisalakú
Fischer Taschenbuch kiadásában. Nagerát kon-
gresszusokon hallgathattam, beszélhettem is
vele. Végül Sólyom kollégával a kapcsolat
nemrég jött létre egy hazai látogatás során,
hogy Jonathan Moreno, a nagy pszichodrama-
tikus és szociometrikus fia irányította hozzám.
Jonathan (késôi gyermekként) 10 éves volt,
amikor édesapja Budapesten járt, amikor vele
találkozhattam, illetve Jonathan emlékei sze-
rint apja említett engem, hiszen a következô
évtizedben még európai kongresszusokon
többször találkoztunk egymással.

A könyvet bátran ajánlom sokféle szakmai
csoport figyelmébe. Fotószeretôk, családi tör-
ténelem és családfák iránt érdeklôdôk, egyko-
ri és mai kollégák (kivált pszichiáterek, pszi-
choterapeuták, az amerikai szakmai színtere-
ken hosszabb ideig élt magyarok stb.) velem
együtt nem fogják tudni letenni a könyvet.

DR. BUDA BÉLA

Winter Lajos

PÖSTYÉNFÜRDÔ SZÜLETÉSE
Egy kapitalista önvallomásai
2. kiadás. Méry Ratio, Somorja, 2006, 134 o.

Tehát nem friss könyvrôl van szó. Számomra a
júniusi, Vörösmarty téri könyvhét hozta meg a
találkozást a kötettel. A határon túli magyar
kiadók sátrai minden évben a tér északi felén
sorakoznak egymás mellett. Ezek pultjain va-
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lójában olyan könyvekkel talál-
kozhat a látogató, melyeket ne-
hezen talál meg a hazai könyves-
boltokban. Amikor megpillantot-
tam a borítót, azonnali vételre
határoztam el magam, de nem
tudtam, hogy mennyi érdekessé-
get rejt magában a kötet.

A szerzô 1870-ben született
Ipolyságon, és 97 éves korában
(!), egy évvel a Pöstyénben 1968.
szeptember 15-én bekövetkezett
halála elôtt írta meg ezt az ön-
életírást. Azonnal felmerülhet a
nyájas olvasóban, hogy akkor ez egy szenilis
öregember fecsegése. De nem, mert Winter La-
jos már a negyvenes években is írt 300 oldal-
nyi (kiadatlan) önéletrajzot, és agg kora ellen-
ére teljes szellemi frissességnek örvendhetett.

Jogosan írja önvallomásában, hogy öt kor-
szakot élt meg hosszú élete folyamán: a feuda-
lizmus végórái, az elsô világháború, a cseh-
szlovák szociáldemokrácia ideális idôszaka, a
második világháború és a hitlerizmus, végül a
kommunizmus korszaka.

Nagyapja, Fülöp elévülhetetlen érdemeket
szerzett az ipolysági izraelita hitközség 1850-
ben történt megalapításában. Apja zseniális
üzletember volt, aki különbözô sikeres vállal-
kozások mellett 1888-ban 30 évre szóló bérleti
szerzôdést kötött a pöstyéni fürdô tulajdono-
sával, a gróf Erdôdy családdal. Fia már 20 éves
korától a cégben dolgozott. A Winterék által
1892-ben emelt Munkáskórház egyedülálló
szociális-egészségügyi intézmény volt az ak-
kori Monarchia határain belül és kívül.

1900-ban azonban az ipolysági érdekeltsé-
gek bizonytalan helyzetbe kerültek, jelentôs
veszteségeket könyvelhettek el, pénzügyi
összeomlás és csôd veszélye fenyegetett. A
megrokkant egészségû apa minden szerepet
átadott fiainak. A fürdô innentôl kezdve kizá-
rólagosan Winter Lajos irányítása alatt állt. Az
apa, Winter Sándor 1909-ben halálozott el.

A Winter család európai hírnevét a pöstyéni
fürdô céltudatos fejlesztése, állandó korszerûsí-
tése, illetve a bel- és külföldi vendégek magas
színvonalú kiszolgálása együttesen eredmé-
nyezte. A poros községbôl fokozatosan vará-
zsoltak csodás fürdôhelyet. 1894-ben a Kursa-
lont, 1898-ban a Ferenc József-fürdôt (márvány-
palota), 1912-ben a Thermia-Irmát nyitották

meg, utóbbiban uralkodókat láttak
vendégül.

Winter Lajos még a háború vé-
gén is tervez, bankkölcsönöket
vesz fel. 1918 ôszét a fordulatnak
nevezi, a helység Piešt’any nevet
kap, és az új csehszlovák állam ré-
sze lesz. Annak ellenére, hogy Win-
ter nem is beszélt szlovákul, a la-
kosság kérésére nem távozik Ma-
gyarországra, hanem helyben ma-
rad új hazájában. Noha kezdetben
voltak kellemetlenségei, a szerzô
dicséri a kiépülô demokratikus vi-

szonyokat, a befektetési és fejlesztési lehetôsé-
geket, bár ezekért óriási harcokat kellett vív-
nia, immár sokszor Prágában. 1928 és 1932 kö-
zött sikerült két hidat építeni a szigetre, ahol
ma a gyönyörû új és modern szanatóriumok
állnak. 

A felvirágzást politikai változások akasztot-
ták meg. A német birodalom kezdte ellehetet-
leníteni a híres pöstyéni iszap exportját. 1938-
ban létrejött az önálló szlovák állam, a Po-
zsonyban székelô dr. Tiso plébános, majd
egészségügyi miniszter kormányzása alatt.
1940-ben részben kisajátították a Winter-biro-
dalmat, s nem szûntek meg a különbözô szin-
tû zaklatások. A szerzô 1942–44 között bujdo-
sott és bújtatott, majd 1944-ben, 75 éves korá-
ban deportálták Terezínbe.

Winter megszabadul és felszabadul, de ami-
kor visszaér Pöstyénbe, „rettentô csalódás”
éri. Féldemokrácia-félkommunizmusnak ne-
vezi az éveket, melyek alatt maradék vagyon-
tárgyait (szálloda, malom) sorra elveszik, pe-
dig az új rendszernek termelt, fejlesztett.

Szomorú – a rendszerre és az emberekre jel-
lemzô az a rész, amelyben Winter az 1950-tôl
(80 éves korától!) zajló küzdelmét örökíti meg
a hatóságokkal, a nyugdíjintézettel, hogy az
egyre csökkentett járadékát valamennyire
megôrizze. 1961-ben hozzák ellene az utolsó
ítéletet, a minimum alá leszállított rokkantsági
nyugdíj meghatározásával.

Winter Lajos (és egész családja) kihalófélben
lévô példája a szorgalmas, örökké optimista
teremtô embernek, akit minden rezsim igyeke-
zett a víz alá nyomni, pedig környezetében
magasan ô tett legtöbbet az embertársaiért.

DR. GÖMÖR BÉLA
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