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Éppen ez a gazdag szexuális anyag üt az em-
ber fejében szöget. Ugyanis a szerző a kolofon
belső (ellen?) oldalán expressis verbis kijelenti,
hogy „A regény szereplői kitalált alakok, min-
den feltételezett hasonlóság élő személlyel csak
a véletlen szeszélye” – de aki csak kicsit is is-
meri Flautner professzor életútját (márpedig ez
nem titkos, számos helyen tanulmányozható),
az rögtön látja, hogy László regénybeli helyszí-
nei, sebészi tettei pontosan megegyeznek Fla-
utner Lajos valóságos történetével. Még a mel-
lékszereplők is azonosíthatók, nem beszélve a
sok boldogságot és újabb gyermeket adó má-
sodik házasságról. Akkor viszont – Te jó ég! – a
szaftos nőügyek valós tényanyagát is FL szol-
gáltatta?! Nem csodálható, hogy harmadik sze-
mélyben ír a szerző! 

Nagyon díjazandó, hogy az őszinteség ve-
zette. Minden prüdéria nélkül viszont túl pi-
káns, hogy a sebészeti klinikán, kitüntetetten az
ügyeletekben, minden (!) orvos szobájába ál-
landóan hölgyek érkeznek és le is vetkőznek
anyaszült meztelenre, hiszen a nemi aktus még-
iscsak így van rendben. 

Egészében a cselekményes könyv, a lebilin-
cselő elmesélés és a tanulságos orvosi (sebészi)
történetek (nem elfelejtve a szexuális jelenete-
ket!), izgalmas, érdekes és így igencsak ajánl-
ható olvasmánnyá avatják Flautner professzor
új regényét. 

DR. GÖMÖR BÉLA

VIVÁT VARGA!

Varga Imre 90 éves

A közelmúltban a Corvina Kiadó által megje-
lentetett, a fenti címet viselő kiadvánnyal is kö-
szöntötték a jeles szobrászt. A kötetet Mende-
lényi Zoárdné, Tünde és Feledy Balázs szer-
kesztette. Közzétesszük a kötethez Feledy Balázs
által írt előszót, valamint azon szerzők névsorát,
akik a kötetben hosszabb-rövidebb írásaikkal
szerepelnek.

„Ez a kötet nem művészettörténeti kiadvány,
de szó van benne művészetről és történetről. Ez
a kötet nem törekedett tudományos elemzések
közreadására, de fontos benne az alaposság és
a tudatosság. A következőkben olvasható írások
nem csak barátok sorai, de mindenképpen ba-

Flautner Lajos

A SEBÉSZ
ÉLNI ÉS HALNI HAGYNI
IAT Kiadó, 2013

Dr. Flautner Lajos (1938)
sebész, a Semmelweis
Egyetem professzor eme-
ritusa. Ebben az évben
jelent meg A sebészet és tra-
umatológia tankönyve, me-
lyet társszerkesztőként
jegyez. Azonban szépiro-
dalmi munkássága is je-
lentős: A Yacht klub sziré-
nei novelláskötete 2010-
ben került a piacra, de

remek elbeszélésével már szerepelt a MediArt-
ban is (2011/1, 31−36. oldal: „Csak a zene”). 

Most essék szó a frissen megjelent kötetéről!
Elöljáróban leszögezhető, az író könnyedén bá-
nik a tollal (illetve a billentyűzettel), gyakorlott
mesélőnek mutatkozik. Szép magyarsággal,
nyugodt stílusban írja le a megörökíteni kívánt
eseményeket. Elsősorban orvoskollégáknak,
azok közül is a hasi sebészeknek, de minden,
egészségügyben tevékenykedőnek érdemes el-
olvasni a 248 oldalas kötetet. Természetesen
„laikusok”-nak is szabad kézbe venni az or-
vosregényt. 

A könyv harmadik személyben íródott. Tö-
mören összefoglalva, a főhős, dr. Ferenczy
László budapesti sebészi karrierjéről és a gyen-
gébb nemhez fűződő viszonyáról szól a könyv.
A szépirodalom íratlan szabályainak tesz eleget
a szerző, amikor a karrier és lélekfejlődés ere-
detét igyekszik megfejteni. Ezt Buda háborús
ostromának átélése és a szerető édesanya gon-
doskodása jelzi. A szakmai viszonyokra reme-
kül utal a hátsó borítón közölt összefoglalás
egyik mondata: „A könyv segítségével bete-
kinthetünk a sebészet fejlődésének izgalmas
pillanataiba, a gyógyítás mindennapjaiba, a kí-
sérleti műtők elvarázsolt világába.”

Nem a regény reklámozásaként emelem ki,
de a szerelmi, szexuális történetek ábrázolása –
helyenként a szépirodalmi pornográfiát is ki-
merítő – igen stílusos leírásokkal ékeskedik.
Ha ezeket kiemelnénk a szövegkörnyezetből,
akkor az e terület iránti legmagasabb igényeket
is kimerítik. 



rátságosak. A következőkben nem tiszteletkö-
röket futnak az írások szerzői, de hangnemük
tisztelettel teli. A személy rendkívüli és az alka-
lom, amelynek gondolatával született ez a könyv.
Varga Imre szobrászművész 90 éves (1923. no-
vember 1-jén született)! Ilyenkor szoktuk mon-
dani közhelyszerűen, hogy hihetetlen! A közhely
azonban ezúttal különleges igazsággá nemese-
dik. Hihetetlen, mert Varga Imre energikussága,
vitalitása, világlátásának elevensége, szobrászi
– mit szobrászi: képzőművészi! – munkásságának
frissessége és mozgalmassága rá-
cáfol e tekintélyes korra. Hihe-
tetlen, hogy Varga Imre doyenné
vált. Ő ugyanis nem nagy öreg,
hanem ő nagy művész.

Ez a kis könyv a köszöntés köny-
ve. Olyan személyek írták, akik
sokat köszönhetnek Varga Imré-
nek, szobrai által, olyanok, akik
kollégái, szintén szakmájának ki-
válóságai, olyanok, akik sokat
foglalkoztak művészetével, akik
társművészetek képviselői, akik
a magyar szellemi élet jelesei,
akik tanultak tőle, s persze barátok is. Az írá-
sokban vannak azonos gondolatok, vannak kö-
zösen jellemző megállapítások, s természetesen
sok személyes vélemény. Egyben mindannyian
egyetértenek, akár közelebbről ismerik művé-
szetét, személyét, akár távolabbról: Varga Imre
munkássága, annak minősége és értéke megke-
rülhetetlen a XX. század második felének magyar
művészetében. S immár azt is állíthatjuk: tán ő
az a magyar művész, akinek neve Európában is
leginkább ismert, hiszen külföldön felállított
szobrainak számossága, minősége és jelentősé-
ge átlagon felüli. Az írások foglalkoznak a
szobrászi teljesítmény rendkívüliségével, így e

sorokban még csak jelzés-
szerűen sem utalunk arra,
de annyit mindenképpen már
itt meg kell jegyezni, hogy
plasztikai felfogása iskolate-
remtő a magyar szobrászat-
ban. Azt a klasszicizáló-rea-
lista szobrászi eszményt újí-
totta meg, frissítette fel, ame-
lyet az ötvenes−hatvanas
évek művészetpolitikája oly
leegyszerűsítetten uniformi-
zált. Szobrászi látásmódja

bravúros mintázási képességre, érzékeny forma
alakításra, megújító ötletekre épült, melyek-
hez szervesült nagy erudíciója és empátiája. Is-
merve, látva szobrainak sorát nyugodtan állít-
hatjuk, hogy három dimenzióban tette látható-
vá a magyar történelmet, művelődést és kultúrát,
szobrászata egyáltalán nem csak a magyar mű-
vészet, de a magyar művelődéstörténet szerves
része is.

Varga Imre – mint az köztudott – Siófok szü-
lötte, s kapcsolata a várossal ma is eleven, mély.

A város főterének meghatározó
látványélménye köztéri szobrai-
nak jelentős, válogatott bemuta-
tása. Ezek közül is kiemelkedik a
tér centrumában elhelyezett Szé-
chenyi-emlékműve, amelyet
2012-ben avattak, s amelyen ez
olvasható: Vivát Széchenyi, mi-
közben a szökőkút rendszer a Ba-
latont idézi, s a hajózásra utaló
plasztikai jelzés is erőteljes. A
szobor jelképessé vált. Varga
Imre is kivételes felkészültséggel
hajózott a XX. század – politikai,

társadalmi, művészeti – Szküllái és Kharübdi-
szei között. Jogos mindezek után tehát: Vivát
Varga Imre!

Külön köszönet a kötet szerzőinek, támoga-
tóinak, a kiadónak, elszánt, energikus és dina-
mikus, az ügy iránt mélységesen elkötelezett
szerkesztő társamnak, Mendelényi Zoárdné,
Tündének.”

A köszöntő személyek: Melocco Miklós szob-
rászművész, Fekete György, a Magyar Művészeti
Akadémia elnöke, Csányi Sándor, Prima Pri-
missima Alapítvány, Juhász Ferenc költő, Tarlós
István, Budapest főpolgármestere, Glatz Ferenc
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történész, Pokorni Zoltán, Budapest XII. kerü-
let polgármestere, Farkas Attila művészettörté-
nész, érseki tanácsos, Bereczky Lóránd művé-
szettörténész, Ferencz I. Szabolcs, a MOL Cso-
port Társasági Kapcsolatok ügyvezető igazga-
tója, Kő Pál szobrászművész (Lujos), Vadász
György építész, Bús Balázs, Budapest III. kerü-
let polgármestere, Gross Arnold grafikusművész,
Wehner Tibor művészettörténész, Galambos
Tibor, a Fészek Művészklub igazgató-főtitkára,
Kligl Sándor szobrászművész, Kárpáti Tamás, a
Premier magazin főszerkesztője, Asperján
György író, Zsigmond Attila, a Budapest Galé-

ria ny. főigazgatója, Segesdi György szobrász-
művész, Pató Róza szobrászművész, Kocsis
András Sándor, a Kossuth Kiadó igazgatója, Ba-
lázs Árpád, Siófok polgármestere, Matyikó Se-
bestyén József költő, író, Koller Györgyné, Soós-
Szabó Edit, Kratochwill Mimi művészettörté-
nész, Ruska Judit fotóművész, Turchányi Géza
fotóművész, Mendelényi Zoárdné Tünde, a
BTM Varga Gyűjteménye vezetője.

A könyvet komoly képanyag és CD-melléklet
kíséri.

DR. FELEDY BALÁZS
művészettörténész


