
 Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat   2021. Vol. 11. No. 22. 
Journal of History of Culture, Science and Medicine       ISSN 2062-2597 

DOI: 10.17107/KH.2021.22. 

 

547 

http://www.kaleidoscopehistory.hu 
Szemes Péter- Zóka Péter  

Elferdített történelem. (Dr. Gáspár Ferenc Felszeletelt történelem. Történetek Somogy 
és Kaposvár egészségügyének múltjából (1849-1930) című könyvéről)1 

Distorted history (Dr. Ferenc Gáspár's Sliced History. Stories from the Past of the 
Health Care of Somogy and Kaposvár (1849-1930) 
 
Szemes Péter – Zóka Péter, osztályvezető 
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Igazgatási Osztály 
zoka.peter@kmmk.hu 
 
Initially submitted March 1, 2021; accepted for publication March.29, 2021 

 
Dr. Gáspár Ferencnek – a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház nyugalmazott főorvosának – 

közelmúltban megjelent Felszeletelt történelem. Történetek Somogy és Kaposvár egészségügyének 
múltjából (1849-1930) című kötete tanulságos iskolapéldája a műkedvelő „helytörténész” által elkövethető 
hibáknak. Általánosságban elmondható, hogy a szerző nyilvánvaló – a témában több kötetet eredményező 
– lelkesedése sajnos e kiadvány esetében sem pótolja a hiányzó történészi szakmaiságot. Már a könyv címe 
is nehezen értelmezhető, hiszen a történelem folyamat, mely nem szeletelhető fel. A főcímnek ráadásul 
ellentmond az alcím, mely a tudományos jelleg felől az irodalom, a tények felől a fikció irányába tolja el a 
szerzői vállalást, hiszen a történet – mivel ez esetben nem oral history-ról van szó –, epikai műfaj, a jelzett 
összefüggésben tehát az olvasói elvárás (joggal) adomák, anekdoták közreadásához kötődik. Az 
egészségügyi vonatkozásra az első, illetve hátsó borítón a Somogy megyei Általános Kórház ismeretlen 
(legalábbis nem közölt) helyről származó pecsétje és a kaposvári kórház létrehozásában oroszlánrészt 
vállaló személyek (szerzői-szerkesztői kommentár, forrásmegjelölés híján funkciótlan, értelmezhetetlen) 
aláírásai tanúskodnak. Az első borítófül feltüntetett szerző nélküli, ám mély líraisággal átitatott szövege 
csupán azok számára magyarázat, akik ismerik a kaposvári kórház alapításának körülményeit, az intézmény 
történetét.  

Előszó helyett című bevezetőjében a szerző a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Történeti 
Gyűjteményén végzett – hatesztendei – rendezési és kezelői munkáját említi, melynek nyomán „felderengett 
egy összefüggő kórháztörténet megírásának lehetősége.”(5.p.) Valójában a leíró – darabszintű – 
dobozleltárak elkészítését, az iratanyag középszintű levéltári rendezését e sorok írói végezték el 2018-2019-
ben. Hozzá kell tennünk, hogy a zárt gyűjtemény dokumentumainak felhasználása eleve főigazgatói 
engedélyhez kötött, amellyel a szerző nem rendelkezik.  

Tudománytalannak minősíthető a szerző műfajválasztása, mely „köztes helyet foglal el a tanulmány 
és a dokumentumközlés között” (5.p.), ugyanakkor szintézisteremtő igénnyel kíván fellépni. A 
felvonultatott – mindenfajta forráskritikai módszert mellőző – indokolatlanul nagy mennyiségű forrásközlés 
teljesen elnyomja a szerzői hangot, melynek folytán nem csupán szintézist nem sikerül teremtenie, de a 
források kritikátlan egymás mellé illesztéséből adódóan számos téves, félrevezető következtetésre is jut. A 
kötetben közölt hivatkozások kapcsán megjegyzendő, hogy a szerző tizenöt esetben hivatkozik a Magyar 

                                                           
1 A cikkben hivatkozott oldalszámok a következő kötetre utalnak: Dr. Gáspár Ferenc: Felszeletelt történelem. Történetek Somogy 
és Kaposvár egészségügyének múltjából (1849-1930). Szerzői kiadás. Kaposvár. 2020. 



 Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat   2021. Vol. 11. No. 22. 
Journal of History of Culture, Science and Medicine       ISSN 2062-2597 

DOI: 10.17107/KH.2021.22. 

 

548 

http://www.kaleidoscopehistory.hu 
Szemes Péter- Zóka Péter  

Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának iratanyagára, ám ezek közül négy rossz jelzettel szerepel – 
tehát a közölt jelzet nem a hivatkozott dokumentumra utal, vagy nem is létezik a szerző által megadott 
iktatószám az adott iratanyagban –, további egy hivatkozott dokumentum pedig – a levéltár igazgatójának 
tájékoztatása szerint – sem a megyei levéltár iratanyagában, sem a kórháztörténeti gyűjteményben nem 
található. 

A kötet többnyire újraközölt szövegei a kutatómunka megakadását, új mondanivaló hiányát jelzik. 
A mű különös szellemi szőttesének már első írása is újraközlés, mely az említett kórháztörténeti 
gyűjteménnyel foglalkozik. A szubjektív, nosztalgikus hangvételű múltidézést a korpusz összetevőinek 
számbavétele és egy szakmaiatlan „vád” töri meg, nem túl elegáns módon: „vajon az orvos vagy az ember 
Csorba adta-e hóhérkézre Noszlopy Gáspárt…” (11.p.). Persze, dr. Csorba Józsefnek, a somogyi 
közegészségügy meghatározó alakjának, a kaposvári kórház alapítójának emlékét kevéssé fakítják az ilyen 
nemtelen támadások. Később a szerző ismételten visszatér a „császárhű” Csorba József megyei főorvos és 
Noszlopy Gáspár közötti „kibékíthetetlen ellentét” (22.p.) hangoztatásához, amit egyrészt a rendelkezésre 
álló dokumentumok sem támasztanak alá, másrészt figyelmen kívül hagyja, hogy Csorba számos jelét adta 
az új kormányzathoz való lojalitásának: még Jellasics betörése előtt kijelölte a nemzetőrség mellé beosztott 
orvosokat, biztosította sebészi műszer- (saját készletét is átadva), kötszer- és gyógyszerigényüket és a 
vármegyében 12 szükségkórházat létesített. A szerzőnek érdemes lett volna elolvasnia Csorba Pécsett 
megjelent, Észrevételek az álladalmi egésség’ rendezéséről hazánkban (1848) című munkáját is, amelyben 
saját reformjavaslatait fogalmazta meg, Szemere Bertalantól (az első felelős magyar kormány akkori 
belügyminiszterétől, a második miniszterelnökétől) kölcsönözve mottóját: „A’ Haza nem halált, nem vért 
kíván, hanem életet cselekedettel, erőt kitartással.” Csorba ennek jegyében tevékenykedve tudta biztosítani 
a vármegye lakóinak egészségügyi ellátását a harcok idején, elfojtani az 1848 decemberében a karádi 
járásban kiütött, majd – hivatalába visszatérve – a következő évben újra, súlyosabban pusztító kolerát. Ha a 
szerző alaposabban utánanéz a tényeknek, olvashatott volna arról is, hogy Csorbának, akinek szerinte 
„császárhűsége egy pillanatig sem volt kétséges” (25.p.), Világos után igazolnia kellett szabadságharc alatti 
magatartását, 1852-ben pedig hivatalosan rendelték be az elfogott és a pesti Újépületben raboskodó 
Noszlopy azonosítására, akit tehát sem orvosként, sem emberként nem „adott hóhérkézre”. 

A Megtalált évek: a kaposvári kórház története 1849-től 1870-ig című írás is kibővített újraközlés. 
A kiegészítés ez esetben alapvetően azt jelenti, hogy a szerző reflektál e sorok íróinak közös, 2019-ben 
megjelent, tizenkét somogyi orvosportrét tartalmazó, Tanúságtevők c. könyvének megállapításaira. A 
többnyire szakmaiatlan kritikai észrevételekre itt is erősen rányomja bélyegét a forráskritika teljes hiánya, 
és az elfogultság, mely a már előre megfogalmazott konklúziót a tényként kezelt források egyoldalú 
csoportosításával igyekszik alátámasztani. 

A forrásközlésekkel sűrűn tarkított, indokolatlanul hosszú és gyakran felesleges, néhol mégis 
felületes, hibás lábjegyzetekkel (Paray János megyei főorvos például nem 1813-ban, hanem 1811-ben 
született) kísért szöveg Csorbához hasonlóan Töltényi Jánossal szemben is igaztalan. Az olvasó úgy érzi, 
mintha a szerző kifejezett szándéka az lenne, hogy –félinformációkból konstruált teóriái alapján – sárba 
tiporja a somogyi egészségügy és a kaposvári kórház történetének meghatározó alakjait. Töltényiről, akiről 
még fénykép sem áll rendelkezésünkre, például azt is tudni véli, hogy Wehle Ferdinánd miért „távolította 
el” (53.p.) a kórházból (jellemző, hogy a fizetés nélkül, szállásért és ellátásért foglalkoztatott Töltényi – 
akinek nemcsak otthona és munkahelye, szívügye is volt a kórház – kizárólag negatív kontextusban kerül 
tárgyalásra; a szerző figyelmen kívül hagyja azt a tényt is, hogy a megyei főorvos csurgói járásorvosi 
kinevezésével tudott csupán beosztottja számára megfelelő, megélhetését segítő juttatást biztosítani) vagy 
hogy szándékosan meghamisította a halálozási statisztikákat.  

Jóllehet nincs feltüntetve, Az első körorvosi hálózat kiépülése Somogyban című írás ugyancsak 
újraközlés, a megyei levéltári évkönyv 42. számában jelent meg először, 2013-ban. A kötetben ez a 
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leginkább használható szöveg, a Tanúságtevők című könyvünkben ennek megállapításaira hivatkoztunk. 
Persze, hibáktól ez sem mentes, hogy csak egyet említsünk: Pfeffer Mihály nem „Marcali járásorvosa” 
(100.p.), hanem marcali járásorvos volt, hatóköre tehát nem a település, hanem a járás területére terjedt ki. 
A Ki fizesse a kórházi ápolás díját? (Történetek az 1870-es évekből) c. szöveg eredetileg 2010-ben a 
Somogyi honismeret 1. számában látott napvilágot. Ahogy az előző opusnál, az újraközlés tényét ezúttal 
sem tartotta fontosnak feltüntetni a szerző. Ez az írás sem tekinthető nóvumnak tehát, hanem a 
kórháztörténeti gyűjteményben talált, az ápolási díjhoz kötődő források újbóli közlése. Az írás szépprózai – 
a témához nem illeszkedő – hangvétele, tárgyalásmódja aláássa a bevezetőben megfogalmazott 
tudományos, szintézisteremtő szerzői igényt. 

Sokkal komolyabb és megdöbbentőbb is a Villanófényben. Szigethy-Gyula Sándor és a 
Tanácsköztársaság című írás. Gáspár Ferenc már a szöveg élére emelt, Kun Bélától (!) vett mottóval 
meghatározza írásának eszmei horizontját. Érezhető rokonszenvvel ír a tanácskormány megalakulásáról és 
intézkedéseiről, helyi történéseiről, hosszan idézi a kórházi orvosból megyei egészségügyi politikai biztossá 
lett Deák András (Andor) „memoárját”, forradalmi „ars poeticáját” (128.p.) Szamuely Tiboréval veti össze. 
Jellemző, hogy Deák szerb nyelven írt, önmaga által gépelt, zavaros „visszaemlékezéseit” – melyekben 
Szigethy-Gyula Sándor kórházigazgató Jenő keresztnévvel szerepel – hiteles és fontos forrásnak tekinti. A 
dolgozat nagy része voltaképpen a kommunista biztosnak való emlékállítás. A címben tételezett cél, 
Szigethy tanácsköztársaság alatti tevékenységének bemutatása a hosszas bevezető, a rengeteg citátum 
mellett szinte teljesen elsikkad. 

A kaposvári közkórház történetének ismeretlen fejezete. Az 1922-1930 közötti évek eseményei című 
írás, mely – szintén nincs feltüntetve – először a 2010-es levéltári évkönyvben látott napvilágot, kissé 
bővítve jelent meg itt. A szerző, Csorba Józsefet és Töltényi Jánost követően, ezúttal Szigethy-Gyula 
Sándort állítja támadásainak fókuszába, a kórház fejlesztésének kerékkötőjeként próbálva beállítani a 
legendás igazgatót. Gáspár Ferenc behatóan foglalkozik a nem 1935-ben (153.p.), hanem 1936-ban 
nyugdíjba vonult Csurgó Jenő főorvos és Szigethy-Gyula Sándor személyes kapcsolatával, alaposan 
körbejárva – és jelentőségében messze eltúlozva – azt a kérdést, hogy tegezték vagy magázták egymást. 
Meglehetősen következetlenül a szerző Csurgót két bekezdésen belül hol radikálisan liberálisnak, hol a 
kisgazdák emberének nevezi (153.p.), az viszont a korabeli viszonyokat illető tájékozatlanságát jelzi, hogy 
szerinte csupán egy főorvos kívánságára, az igazgató akarata ellenére a kórház területén önálló pavilont 
lehetett építeni. Ahogyan ma sem, a századfordulón sem lehetett bizonyos szolgálati utat megkerülni: a 
fejlesztési elképzeléseket, a megyei főorvos jóváhagyásával, az kórház igazgatója terjesztette fel a 
vármegyéhez. Gáspár nemcsak Csurgóról közöl téves információkat (például a megyei főorvos, 
Szaplonczay Manóval való kapcsolatba kerülését illetően – 152.p.) és rajzol egészében hamis képet, hanem 
a Szigethyhez fűződő viszonyát is konfliktusokkal terheltként állítja be. Az igazság ezzel szemben az, hogy 
Csurgó Szigethy édesapja, Szigeti-Gyula János igazgató működése végén került alorvosként a kórházhoz, 
akitől saját bevallása szerint is rendkívül sokat tanult és akit mérhetetlenül tisztelt. Csurgó első 
kórháztörténeti munkája (Somogyvármegye kaposvári közkórházának története 1840-1901-ig) az új vezető 
1904. évi intézményi kimutatásával egybekötve jelent meg, ebben mentorának is emléket állít; a második 
(Somogy vármegye kaposvári közkórházának története 1900-tól 1926-ig) Szigethy-Gyula Sándor 
negyedszázados igazgatói tevékenysége előtt is tiszteleg. Szaplonczayhoz hasonlóan – aki egyébként az apa 
halálát követően néhány hónapig a kórházvezetői feladatokat is ellátta –, lehetőség szerint, Szigethy is 
mindenben támogatta Csurgó elképzeléseit, javaslatára nevezte ki munkatársát Makfalvay Géza főispán 
osztályos főorvossá az 1912-ben átadott tüdőbeteg-pavilonba. Nem az igazgató hibája és felelőssége, hogy 
a második TBC-pavilon felépítését a világháború, a forradalmak és a nyomukban beállt nehéz gazdasági 
helyzet hosszú évekkel elodázta. Mind Szigethy, mind Csurgó a Berzsenyi-páholy szabadkőműves tagjai 
voltak, számos ismeretterjesztő előadást tartottak, tagjai voltak a vármegye törvényhatósági bizottságának, 
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sőt a kaposvári Keleti temetőben a kórház orvoskara nevében Csurgó búcsúztatta el kedves igazgatóját. 
Utóbbi nem történhetett volna meg a Gáspár Ferenc által vizionált, ellentétektől áthatott kapcsolat esetén. 
A másik koncepciózus szerzői vád Szigethy ellen, hogy nem támogatta az önálló szülészeti osztály 
megvalósulását. Gáspár itt annak a Vetter Ambrusnak a visszaemlékezéseire támaszkodik, akinek csak a 
kórháztörténeti gyűjteményben három különböző ilyen jellegű írása van és személyes érdeke fűződött a 
szervezeti egység és a kapcsolódó vezetői státusz létrehozásához, melyet országgyűlési képviselő apósa 
ígért meg neki. A szerző által preferált személyes érdekkel szemben a Szigethy által képviselt intézményi 
és közösségi érdek azt kívánta, hogy az apja által kialakított új pavilonban a sebészet nyerjen elhelyezést. 
Különösen, hogy csupán egyetlen műtő és annak személyzete állt rendelkezésre, s az így egymástól 
elválaszthatatlan osztályoknak az igazgató személyében volt már vezetője. Gáspár megfeledkezik arról, 
hogy – apjához hasonlóan – Szigethy is rendelkezett szülész szakképesítéssel, s noha agglegény volt, 
rendkívül fontosnak tartotta, hogy a megfelelő körülmények között minél több somogyi gyermek szülessen. 
Ha a szerző tágabb összefüggések figyelembevételével tekint tárgyára, láthatta volna, hogy kórházfejlesztési 
törekvéseket – ahogy fentebb említettük – az első világháború, az azt követő forradalmak, majd a gazdasági 
válság teljesen ellehetetlenítették, mindössze a népszövetségi kölcsön felvétele után (1924) állt be változás, 
ezt követően kezdődhetett meg a szülészeti pavilon építése is, melynek élére végül – apósa lobbijának 
köszönhetően – Vetter került.  

Gáspár Ferenc kötetének záró akkordja az ismeretlen kérdezővel való, Felszeletelt történelem c. 
beszélgetés  az olvasóban olyan érzést kelt, mintha a szerző önmagával folytatna eszmecserét. Gáspár a 
2013-ra datált szövegben a 2016-ban megjelent kórháztörténeti kötetre (A múlt falai hordozzák a jövő 
ígéretét), sőt újra a 2019-ben megjelent Tanúságtevőkre is negatív kontextusban utal. Utóbbi kiegészítésekre 
a szerzőnek jól láthatóan csupán azért volt szüksége, hogy – Csorba József, Töltényi János és Szigethy-
Gyula Sándor után – a jelenlegi kórházvezetést, valamint a fenti kötetek szerzőit is igaztalan vádakkal 
illethesse, önmagát sejtetve a somogyi medicinatörténet-írás egyedüli hiteles képviselőjének, ami – ahogyan 
arra rövid recenziónkban igyekeztünk rámutatni – a valóságtól távol áll. 

E sorok írói hisznek abban, hogy szorgalmas és kitartó munkával, a megfelelő történészi 
kutatásmódszertan elsajátítása után bárki írhat értékes történeti műveket. Ám a legalapvetőbb szakmai 
ismeretek hiányában talán célravezetőbb lenne tartózkodni a másokat igaztalan vádakkal illető, kategorikus 
kijelentésektől. Gáspár Ferencnek véleményünk szerint ez nem sikerült, így munkájához inkább az 
Elferdített történelem cím illene. 
 


