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Minden életrajz hamis 

„Ki volt az a Platon? Vagy ki az a Mohamed? Mi úgy beszélünk róluk, mintha jelenvaló 
emberek volnának, ők pedig nem tudnak semmit erről, mert már porukat is az óceánba fújta 
be a szél. Olyannyira nem, hogy, ha haláluk után felébreszthette volna őket valaki s ha 
fülükbe kiáltja saját nevüket, azt épp oly ámulva hallgatták volna, mint gyerekkorukban, 
mikor, mondom, elnevezték őket valaminek. A név tehát fantom, vedd ezt 
egyszersmindenkorra tudomásul ó Szein-Alaznám. Füst, hab, amely sírjuk felett libeg. ami 
pedig azt illeti, hogy az életük tükre mégiscsak itt marad a világon saját életrajzaikban, vagy 
a mit mások írnak róluk, - ez is merő káprázat csupán. 

- És miért? – kérdezte az angyal? 
- Mert az életrajz sem ők maguk.  

Ezenfelűl, ha valaki maga írja életrajzát: egyrészt az írás természete miatt, amely formálást 
követel és nem is enged meg teljes őszinteséget, de az író hiúsága és szemérme miatt is végül: 
mert az ember még saját életére sem emlékszik elég jól, - mindezeknél fogva még ennek a 
fele sem úgy igaz, ahogy írva van. Hátmég, ha mások írják! Ki ismerhet meg jól egy másik 
embert? Vagy az életét? Különösen, ha tudományát mende-mondákból veszi. Márpedig mi 
egyebet hall róla, mint mende-mondát?” 

Füst Milán: Ez mind én voltam egykor 

1.Bevezető 
Pataki Ferenc, A varázsát vesztett jövő című 2001-ben megjelent kötetében kifejti, hogy az 

egyéni élettörténetek gyakran játszanak demonstratív-illusztratív szerepet a történetírásban. 

Minden történeti eseménynek vannak reprezentatív személyiségei, akik személyes 

sorsukkal, mintegy megjelenítik a történetek lényegét és értelmét. Biográfiájukban 

feltárulkoznak egy-egy tendencia vagy kollektívum sorsfordulatai és élménymintázatai. 

Minden biográfia történelmi termék is egyben, mely megmutatja számunkra az adott korszak 

egy lehetséges arcát. Minden élettörténet egyúttal kínálkozó magatartás és identitásminta. 

Ezek az emberek nem a „történelemben”, hanem a mindennapjaik valóságában élnek.  

Pető a történelem egy olyan korszakában és helyszínén – a XX. század első harmadának 

Bécsében - kezdte megalkotni rendszerét és elméletét, amely fogékony volt a 

reformgondolatokra és reformgyakorlatokra, de egy olyan rendszerben és országban – a 

hatvanas évek Magyarországán - fejezte be azt, amely diktatórikus viszonyai folytán nem 

kedvezett az alternatív tudományfelfogásnak vagy pedagógiai praxisnak.  

Hogy az évtizedekig fennálló totális hatalmi rendszerben mégis életben maradhatott a 

konduktív nevelés, ma már látható, hogy nagyrészt Pető szerteágazó személyes és szakmai 

kapcsolatainak, s persze hihetetlen elszántságának volt köszönhető (Földesi, 2014, 2017). 

De hogyan is kapcsolódik össze Pető András élettörténete a nevelés és a gyógyítás magyar 

történetével? Miközben a történelmi szereplők sokmilliós tömegei névtelenül tűnnek el az 
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idő és az események sodrában, addig mások előtűnnek, sőt kitűnnek, és az egyes 

tudományágak, művészeti ágak megnevezett, ismert szereplői lesznek. Személyük és 

élettörténetük szimbolikus jelentést kap, eszmék jelképévé válik. Nevüket, munkásságukat 

olyan személyek említik, akik maguk is, egy adott területen nagy hatásrádiusszal bírnak 

(Pataki, 2011. 33-35.). Pető hatásrádiusza mindenképpen jelentősnek mondható a 

fogyatékkal élők fejlesztésének tekintetében. Ha életére, életművére tekintünk, kétségtelen, 

hogy nagy hatással volt környezetére, az orvoslásra és a (gyógy)pedagógiára, sőt átugorva 

néhány évtizedet, a mai fejlesztő eljárások és az orvosi rehabilitáció is „használják”, 

alkalmazzák a Pető által bevezetett, akkoriban újításnak tartott gyakorlatok némelyikét.  

Kortársai, barátai Petőt polihisztorként, ellenségei szélhámosként, csalóként, a tőle magukat 

függőnek érzők mágusként, mesterként emlegették. Sok jelentős személy, a tudományos és 

művészeti élet szereplői emlékeztek rá és emlékeztek meg róla műveikben, 

visszaemlékezéseikben (Földesi, 2014). Pető András sűrű és színes életútja, sokféle 

tevékenysége, sokrétű kapcsolatrendszere, ugyanakkor öntörvényűsége, az árral szemben 

úszó, mégis mindig megoldást találó személyisége a huszadik század igen izgalmas aktorává 

teszi. Alapvetően hozzátartoznak énjéhez világnézeti elköteleződései, művészi beállítódása, 

változatos szakmai tevékenységei. A társadalmi-történelmi kényszerhelyzetek között is 

képes volt a személyes és szakmai újrakezdésre annak ellenére, hogy szabálytalan, sokszor 

normaszegő egyénisége ezt nem könnyítette meg. De őt idézve: hogy mi vagy ki a normális, 

az a kor szellemiségétől függ (Bärnklau/Pető, 1965). 
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1.1 A kutatás előzményei - a témaválasztás indoklása 
„Amikor a széles értelemben vett alkotás erősebb hatást gyakorol ránk, valóban kíváncsiak 

leszünk arra is, aki azt létrehozta. Ki volt az az ember, aki megálmodta, előhívta, felépítette, 

tökéletesítette s végül elengedte a művet? Általános emberi igény, hogy a Mű és Alkotó 

között kapcsolatot akarunk teremteni azzal, hogy az alkotások mögött az alkotót is keressük. 

Azt az embert, aki örökül akar(t) hagyni valamit. A Másikat, akinek lehet mondanivalója a 

számunkra, a Másikat, akivel valamiféle szellemi spirituális kapcsolatba kerülünk az 

alkotásán keresztül. És azt a Másikat, aki életével és művével tükröt tart elénk” (Arany, 2014. 

54.). Témaválasztásomat a fenti sorokkal indokolnám, hiszen meg akartam ismerni, meg 

akartam érteni azt az embert, aki képes volt egy máig működő életmű, a konduktív pedagógia 

létrehozására.  

Stephen Greenblatt (1996) szerint a történeti kutató tulajdonképpen a halottakkal akar 

beszélgetni. Munkám kezdeti szakaszában az érdekelt leginkább, hogy hogyan érhetett el 

Pető olyan fantasztikus hatást, meg akartam érteni az erejét, hallani akartam a hangját még 

a róla való visszaemlékezésekben, irodalmi munkákban is. Sokszor szinte valóban hallani 

véltem, sőt kialakult bennem egy „Pető hang”, s amennyiben egy vélhetően róla szóló vagy 

őt megidéző forrással találkoztam, az olvasás közben keletkező hangot összevetettem a 

bennem addigra kialakult hanggal. S amennyiben ez elég hasonló volt, hajlamos voltam 

tényleg Petőhöz kötni, bár „bizonyítékom” sokszor még nem volt rá, hogy a forrásban 

valóban a professzort idézik meg. Greenblatt ezt így fogalmazza meg: „Még akkor sem 

szabadultam ettől a vágytól, amikor megértettem, hogy a koncentrált figyelem 

legintenzívebb pillanataiban sem hallok mást, mint a saját hangomat. Valóban csak a saját 

hangomat hallottam, de ez a hang a holtak hangja volt, mivel a holtak igyekeznek nyomokat 

hagyni a szövegeken, és ezek a nyomok az élők hangjain át szólalnak meg. A nyomok 

többsége kevés visszhangot kelt, mégis mindegyik, még a leginkább jelentéktelen és 

unalmas is, magában hordozza az elveszett élet töredékeit, a többit pedig a hallgatóság vágya 

feszíti” (Geenblatt, 1996, 355.). 

Munkám elkészítésének elsődleges inspirációja egy Pető által barátjának címzett levél volt 

(1. sz. melléklet), melyet egy előző kutatás tervezési szakaszához kapcsolódóan használtam 

fel. Pető sorait olvasva számos kérdés merült fel bennem már akkor, egyrészt Pető 

személyével, mítoszával, másrészt a konduktív világ szakmai identitásával kapcsolatban. 

Oktatói, kutatói feladataim során újra és újra látóterembe került a professzor levélbe sűrített 

önéletrajza, s akkoriban olvastam Petőtől azt a gondolatot is, hogy amennyiben valamire 
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visszatérően unszolva érzed magad, tedd meg az adott dolgot, hiszen nem zárható ki, hogy 

az unszolás egy angyaltól származik. Engedve a belső késztetésnek, elköteleztem magam 

Pető András életpályájának konstruálása mellett, az alábbi levél-önéletrajzot sorvezetőként 

használva. Egy biográfiának számos forrása lehet, mégis egy pedagógiatörténeti munka 

esetében egy fellelt önéletrajz kitüntetett szerepet élvez. Esetemben mindössze Pető András 

rendezetlen hagyatékának „privat” jelzéssel ellátott dossziéjában talált önvallomás - sorok, 

maradtak fenn. Igaz, faktuális tartalmuk elenyésző, narratív szempontból azonban jóval 

fontosabb számomra. Kijelölték azt a gondolati ívet, amely mentén lehetséges volt a haladás, 

de szakadozott és sokszor homályos ív lévén, Bourdieu véleményét az „életrajzi illúzióról” 

tekintetbe véve nem gondolom, hogy az életpályát a kronológiai síkba rendezett életrajzi 

pontokat összekötő görbe rajzolta ki, hanem elengedhetetlenül szükséges volt figyelembe 

venni azt a mindenkori kontextust, amelyben életrajzom főszereplője valahogyan cselekszik 

(Bourdieu, 2002. 68-70.). 

[…] Leveleidnek nagyon megörültem. Hosszabb levelek megírására ritkán kerülök. 

Hetenként négyszer reggeltől estig az intézetben kezelés, hetenként háromszor reggeltől estig 

otthon meditáció, irodalmi munka, olvasás. Esténként rövid találkozások egyes emberekkel, 

rendszerint otthon, szerény vacsorával egybekötve, vagy fáradsággal összekötött elmélázás 

vagy bekukkantás a szakirodalomba. 

[…]Bennem sokan csalódtak. Egyesek azt várták tőlem, hogy kiváló matematikus leszek. 

Egyesek egy eljövendő nagy magyar költőt láttak bennem, egyesek azt hitték, hogy 

megmaradok a Pester Lloydnál, és német nyelvű újságíró leszek Budapesten. Mások egy 

feltörő német nyelvű költőcsillagnak tartottak. Mások azt hitték, hogy a tüdőgyógyászat fénye 

leszek. Két hírneves bécsi klinika hívott meg tanársegédnek. Semmi sem lettem. Ellenben 

kalandot kalandra, szenvedést szenvedésre, örömet örömre halmozva éltem, sokszor azt sem 

tudva, miből. Ha nagyon megégetett a sors, sebeim gyógyulásáig be-bevonultam egy-egy 

intézetbe, tüdőgyógyintézetekbe, fizikoterápiás intézetekbe, elmegyógyintézetbe szegődtem 

el, mint orvos. Később orvos-író lettem, orvosi folyóirat szerkesztő, orvosi könyvkiadó 

vezetője. Kisipari vállalkozásokat többször kezdeményeztem, Bécsben, Párizsban, sőt 

Budapesten is! Párizsban éppen egy orvosi és tudományos kőnyomatost alapítottam, amikor 

kitört a háború. Egy barátom és felesége kérésére jöttem el Budapestre és belesodródtam a 

mozgásos kezelésbe. Hírneves lettem, és mint gyógytornatanár fizettem adót. A háború után 

egyik gyógyult betegem bekényszeríttet a Gyógypedagógiai Főiskolára, és innen indult ki, 

sok nehézség leküzdése után az az intézet, amelyet láttál.  
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Egyre kevesebb időm maradt kalandokra, nőkkel, férfiakkal és tárgyakkal, valamint az élet 

különleges körülményeivel. Szigorú napi- és hetirend betartására kényszerítettem magamat. 

Az intézetből magából nagy energiával több ízben ki akartak rúgatni engem. A harcokat 

felvettem és álltam a sarat. Egy nagyon kiváló és egy kiváló tanítványom van, és most jött 

egy harmadik, akire már régóta vártam. A dolog, amely erősen pislogott, távozásod óta az 

utóbbi hetekben erősen lángra kélt. Malaszttal teljes idők voltak ezek, mást nem mondhatok.  

[…] Holzinger hátrahagyott írásain szorgalmasan dolgozom. Diákkoromban Holzingernek 

hívtak. Holzingerné ti. egy pincérnő volt, akinél üzeneteket lehetett átvenni tőlem, és akinek 

üzeneteket lehetett átadni számomra. Frau Holzinger révén így lettem dr. Holzinger, miután 

több mint tíz évig voltam diák, a név sokáig üzemben maradhatott. Holzinger hátrahagyott 

írásainak részei: I. Lyrik, II. Drama, III. Prosa, IV. Philosophie, V. Das Leben des Mannes 

namens Nachtigall (A Nachtigallnak hívott ember élete). Sokat hívnak mind Kelet-, mind 

Nyugat-Németországba, már Svájcba is hívtak. Moreno jövőre akar meglátogatni. Külföldi 

barátaimmal jók a kapcsolataim. Könyveket, folyóiratokat megkapok, vagy megszerzem 

magamnak, bár elég kényszeres és igényes vagyok ebben a tekintetben.  

Feleségedre és gyermekeidre gondolhatok, unokákról nem tettél említést. Néhány anya 

világszerte gyermeke apjának tart, én nem vitatkoztam és nem vitatkozom, ellenben 

érzéseket, kívánságokat és kötelességeket nem éreztem ebben az irányban soha. Amit egyesek 

feltételeztek és kívántak, vagy feltételeznek és kívánnak, azt én nem tételeztem fel és nem 

kívántam, nem tételezem fel és nem kívánom. Sokkal jobban szeretem, ha szeretni tudok, mint 

ha engem szeretnek. Már kora ifjúságom óta temetem az embereket, akiket szerettem. Egyik 

legjobb barátomat már 12 éves koromban, azóta megszakítás nélkül, szüntelenül. Barátaim 

közül jelenleg kettő van börtönben, iparkodom kötelességeimet teljesíteni, különleges 

kívánságaim nincsenek. (Pető András, Rendezetlen dokumentumok) 

1.2 A kutatás célja, tárgya, fő szempontjai 
Amennyiben áttekintjük azokat az írásokat, amelyek Pető András személyét tárgyalják, 

megállapítható, hogy a konduktív nevelés irodalmában találunk munkákat, melyek Pető 

életének egy-egy területét mutatja be, ezek leginkább visszaemlékezések, illetve két írás 

foglalkozik bővebben a Professzor életével, ezek Hári Mária (1997) és Forrai Judit (1999) 

nevéhez köthetők. Előbbi a konduktív pedagógia fejlődését írja le vállaltan 

„saját”szemszögből, kronologikus sorrendbe szedve a mozgással való nevelés 

mérföldköveit, valamint felvonultat számos Pető Andrásra vonatkozó életrajzi információ-
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töredéket, de ezek kontextusba helyezésére nem vállalkozik. Forrai kötete orvostörténeti 

szempontokat kiemelve viszi közelebb az olvasót a már módszeralkotó Pető személyéhez, 

szintén érinti az életpálya főbb állomásait, munkájának külön érdeme, hogy mára már 

pótolhatatlan interjúk elkészítésével gazdagította a Petőről folyó diskurzust. E két tematikus 

köteten túl az 1960-as évektől napjainkig számos olyan írás is napvilágot látott, amelyben 

felbukkan Pető András neve, hol egy naplóbejegyzés, hol több fejezet erejéig. Ezek szerzői 

Pető szak- és kortársai valamint barátai (Németh, 1973; Déry, 1973; Ruffy, 1974; Török, 

1979; Vas, 1981; Zsebők, 1981; Popper, 1990 és 2005; Vekerdy, 1992; Márai; 1998; 

Gordosné, 2000; Kosztolányiné, 2003; Sárközi, 2003; Kun, 2004; Ranschburg, 2007; 

Büchler, 2011; Förster, 2012; Mihályi, 2012; Radnóti, 2014; Emed, 2011; Kálmánné Dévai, 

2005 és 2012), akik fontosnak tartották, hogy visszaemlékezéseikben megjelenjen a 

professzor alakja. 

Az írásokat feldolgozva megállapítható, hogy azok Pető András életének bizonyos 

szegmenseivel foglalkoznak, azonban nem szándékoznak az életpályát, élettörténetet a maga 

teljességében, komplexitásában, társadalmi beágyazottságában feltárni, elemezni és 

értelmezni. 

Kutatásom célja ennek értelmében egy olyan munka elvégzése, egy olyan lehetséges olvasat 

elkészítése volt, melyben a kutatási témához véleményem szerint illeszkedő, később 

bemutatásra kerülő módszer- kombináció segítségével egyszerre válik értelmezhetővé és 

elbeszélhetővé Pető András élettörténete az adott elméleti és módszertani fogalmi keret 

alapján. A források feldolgozását és rendezését követően választott megközelítés együttesben 

ugyanis természetes módon folyhattak egymásba az életmotívumok, illetve az egymásra 

ható, ugyanakkor tematizálható életszakaszok a maguk teljességében és egymással való 

összefüggésükben mutatkozhattak meg. Munkám kísérlet egy olyan életpályaív 

bemutatására, amely a korábbi, Petővel foglalkozó írások után és alapján remélhetőleg egy 

plasztikusabb, és új információkban is bővelkedő, komplexebb képet rajzol a 20. század 

egyik különleges egyéniségéről. Kapcsolatok, karrier és karakter összefüggéseiben mutatja 

be a kort és a társadalmat, a kényszerek és döntések szövevényén keresztül a 

pedagógiatörténeti alakot, szóbeli és írásos visszaemlékezések sorát illusztratív módon 

felhasználva, tematizálva, újrarendezve, majd a szerző által újraalkotva.  

Bár a disszertáció érinti Pető gyermekkori és fiatalkori éveit is, hangsúlyosan azokkal a 

periódusokkal foglalkozik, melyek kezdete az első sorsfordító/sorsmeghatározó „felnőtt” 

döntés: Pető az újságírás helyett az orvosi hivatást választja. 
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Az egyéni élettörténet mindig a múlt – jelen - jövő idősíkján zajlik (Pataki, 2011). Az, hogy 

egy adott személy milyen szerepet játszik saját korában, és milyen hatással van kortársaira, 

sokszor csak történelemi távlatból értékelhető.  

Pető András (1893-1967) orvos, újságíró, lapszerkesztő, filozófus, író/költő, 

mozgásterapeuta, spirituális vezető, vállalkozó, a konduktív pedagógia alapítója. A 

disszertáció az ő személyes hagyatékának feldolgozása során feltárt dokumentumok, illetve 

kortársak által lejegyzett történetek, levéltári adatok, róla készített interjúk, saját néven és 

álnéven megjelentetett publikációk segítségével próbálja (re)konstruálni azokat a 

történéseket, fordulókat, mérföldköveket, amelyek révén Pető András a ma embere számára 

az, aki. Le kell szögeznem azonban, hogy Pető András alkotásainak elemzésére ez a dolgozat 

nem tér ki. A konduktív nevelés rendszerére azért nem, mert arról íródik párhuzamosan egy 

disszertáció, a professzor irodalmi alkotásairól a kompetencia hiánya miatt nem eshet szó. 

Kivételt képez egyetlen írás, mely forrástípus szerint a „senki földjén” helyezkedik el, egy 

önélet ihletésű novellarészlet, talán az elveszett Das Leben des Mannes namens Nachtigall 

(A Nachtigallnak hívott ember élete) egy fejezete, de a cím nélküli szöveg alapján ez nem 

tudható biztosan. Mégis, a történetet olvasva olyan, Pető életéből ismert események és 

motívumok válnak benne láthatóvá, melyek okán beemelhető a vizsgálódás tárgyai közé. 

Terry Eagelton (2001) gondolatából kiindulva a múlt a jelen viszonylatában ismerhető meg, 

hiszen a múlt „a jelen szelekciós műveleteiben konstituálódik”, tehát a témaválasztás 

indítéka, az értelmezési keret és nézőpontok beállítása is kölcsönhatásokon alapul. 

A kutatás tervezése során számba kellett vennem, hogy melyek legyenek azok a 

megfontolások, amelyek mentén az életpálya elkészül. Elsődlegesnek tekintettem azt a 

pedagógiatörténeti szempontot, hogy a narrativitás mint fogalom egyes értelmezései 

bekerüljenek a dolgozatba, hogy olyan személyes forrásokat mutassak be, melyeket magukat 

is elbeszélésekként kezeltem, tudva azt, hogy a vizsgálódásba emelt személyes forrásokban 

a három idősík találkozik, a múlt összefonódik a visszaemlékezés idejével, illetve a jövővel, 

amely számára az emlékek elbeszélése történik (Szabolcs, 2016). Fontosnak tartottam, hogy 

- illeszkedve a pedagógiatörténeti kutatásokban megfigyelő módszertani eszköztár 

szélesedéséhez, mely a narratív szemléletű kutatást Daniel Fulda (2014) nyomán 

ernyőfogalomként kezeli és lehetőséget teremt arra, hogy tudományterület közi 

kutatásmódszertani diskurzus jöhessen létre, - kutatásommal megpróbáljam szélesíteni a 

módszertani horizontot. A „szabályozók” tekintetében természetesen figyelembe vettem a 

később bemutatásra kerülő, társdiszciplínák által tematizált, módszertanra vonatkozó 

ajánlásokat is, így kerültek a dolgozatba olyan társadalomtörténeti és irodalomtörténeti 
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aspektusok, amelyek az életrajz alanyára, az időkezelésre, a kontextus jelentőségére, a 

döntés szabadságára és a korlátozott racionalitásra, a kutatás tárgyával való viszony 

tudatosítására, az etikai vonatkozásokra, az alkotó-alkotás kapcsolatának kérdésére illetve a 

tudomány-művészet dinamikájára vonatkoznak. 

2. Elméleti és módszertani megközelítés 

2.1 Az élettörténet, mint sajátos narratívum 
A narratív vizsgálódás ma már nem számít új módszernek a társadalomtudományokban. A 

legfontosabb érv használatuk mellett az, hogy az emberek életüket mind egyénileg mind 

társadalmilag történetekben élik.  

Az emberi közösségek és azok tagjai a mindennapok valóságát cselekményesítik, 

strukturálják, alakítják abból a célból, hogy azok mások által megérthetőek, követhetőek, 

tehát elbeszélhetőek legyenek. A történettudományban Hayden White felvetései (1996, 

1997, 1998) nyomán kialakuló diskurzusokban a narrativitással kapcsolatban kétféle 

megközelítést lehetett elkülöníteni. Az egyik felfogásban a narrativitás a történetírás olyan 

jellegzetessége, amely „mintegy másodlagos szerkezetként, utólag, mesterségesen kerül rá 

az események megtapasztalásának szintjére” (N. Kovács, 1999, 12.). Ez a megközelítés 

szétválasztotta az írás és a kutatás aktusát és az elbeszélést a fikció kategóriájába sorolta, 

vagy legalábbis afelé tolta el. Igaz, hogy ebben a felfogásban a történelmi az irodalmi felé 

mozdul, de ennek megítélése ma már nem tartozik az „eretnekség”vagy az „objektivitás ellen 

intézett támadás” körébe. Munkámban a történelmi irodalmi felé mozdulását inspirálónak 

tekintettem, annál is inkább, mert Jörn Rüsen véleményét (1999) osztva úgy vélem, hogy a 

feszültség forrása nem a „történeti tudásba vetett hit” megingatásából-stabilitásából fakad, 

hanem a 18. században gyökerező módszertani hozzáállásból és az arra adott reakciókból. 

Rüsen szerint ugyanis egyszerűen félreértés a narrativitás és a tudományosság merev 

szembeállítása, és arra hívja fel a figyelmet, hogy az elbeszélés a történeti tudat alapvető 

tevékenysége, mely az idő megtapasztalását értelemmel, jelentéssel ruházza fel (vö. 

Szabolcs, 2016.). Ezzel az értelemképző folyamattal fűződnek össze megint csak természetes 

és nem mesterséges módon az esztétikai, retorikai szempontok. A történeti tudást oly módon 

„burkolják be”, hogy az bele tudjon simulni a „kulturális praxis szövetébe” (Rüsen, 1999. 

44-45.). Ebben a szemléletben disszertációm maga is narratívának tekinthető, hiszen az 

általam feltárt forrásokból kinyert tényszerű adatok alapján alkottam meg a múlt Pető 

Andrásra vonatkozó egy lehetséges olvasatát.  



   

13 
 

Az elmúlt évtizedben, a neveléstudományban is fontossá vált sajátos életvilágunkról, a benne 

született tapasztalatokról való történet-alapú gondolkodás, így a narratív vizsgálódás is 

bekerült a kutatás-módszertani repertoárba. Ebben a megközelítésben az elbeszélésre 

építünk, középpontba állítva magát a történet, illetve annak interpretációját. Az elbeszélt 

történetek - melyek az érintett/érintettek életének fontos eseményeit mesélik el - forrásai 

sokfélék lehetnek, önéletrajzi munkák, naplók, levelek, szóbeli visszaemlékezések 

szolgálhatnak bázisul a kutatóknak. Általánosságban a narratív elemző egy adott személyt, 

csoportot jellemez, ugyanakkor figyelembe veszi az őt/őket körülvevő mikro- és 

makrotársadalmi környezetet, mintegy belehelyezve őt/őket abba viselkedésükön, 

cselekedeteiken, döntéseiken keresztül. A vizsgálódásokban a közösségi viszonyokra is 

reflektál a kutató, hiszen a személyközi viszonyokat formáló erők, dinamikák éppúgy hozzá 

tartoznak az emberi életet alakító faktorokhoz, mint a „nagy történelem”, a korszellem vagy 

az ideológiai környezet. Walter Fischert idézve a narrativitás egyrészt a gondolkodás, 

másrészt az emberi megismerés egy lehetősége, melynek „két princípiuma a koherencia és 

a hitelesség. A koherencia akkor teljes, ha a narratíva struktúrája, a történetek közötti 

hasonlóság és a szereplők hitelességének hármas elve teljesül. Az élettörténet narratív 

megközelítésben nem más, mint a múltban eredő és a jövőbe nyúló elbeszélt idő, amely 

sorsként mutatkozik meg a történetfolyamban” (Fischer, 1999. 266.). 

A fenomenológia megközelítésében az élettörténet már eleve értelmet hordoz és a kutató 

dolga nem más, mint ennek kibontása. „Ha az élettörténetet magától lejátszódó 

értelemképződés színterének tekintjük, az önazonosságban pedig ama küzdelem legfőbb 

tétjét látjuk, amely ezen a színtéren az értelem rögzítésért folyik, akkor világossá válik, hogy 

itt két különböző dologról van szó” (Tengelyi, 1998. 33.). Pataki Ferenc szerint a biográfia 

mindig elbeszélt történet, sajátságos narratívum. Bár vannak faktuális, „adatszerű” 

támpontjai, alkalmanként ezek is bizonytalanná válhatnak. Amennyiben külső személy írja 

az élettörténetet, akkor is személyes dokumentumokra, önértelmezésekre kell támaszkodnia. 

„A mindenkori történelmi pillanat és a reá jellemző kultúra kínálja fel az egyénnek 

önreflexiójához és élettörténete megszerkesztéséhez szükséges élettörténeti forgatókönyvek 

változatait. Az egyén mintegy készen kapja részleges vagy teljes életciklusa élettörténetté 

szerkesztésének mintáit. Mindemellett a biográfiát szervező történeti események és epizódok 

teremtik meg az élettörténet külső kereteit és támpontjait” (Pataki, 2011. 39.). K. Horváth 

Zsolt az életrajzi térről szóló tanulmányában - az előbbieket kiegészítve - abból indul ki, 

hogy az emberi egzisztenciát organizmusként, teljes dinamikus rendszerként tekinti, nem 

egyszerűsíti le csupán adottságra. Véleménye szerint az emberi egzisztencia olyan élő 
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képződmény, mely a külvilág teljes hatásmechanizmusa által alakul és az ezekre adott 

reakciókból épül, folytonos újratervezés, változás és újraépítés mellett. K. Horváth szerint 

tehát „az ént övező, kulturális, társadalmi, esztétikai, egymást átitató kontextusok 

feltérképezése és bemutatása az én formálásának, megmunkálásának megkerülhetetlen 

forrásává válnak” (K. Horváth, 2011, 155-158.). 

2.2 A biográfus mozgástere-lehetőségek az élettörténeti térben 

Meg lehet-e írni valakinek az életét? Teszi fel újra és újra a kérdést a műfajjal foglalkozó 

tanulmányok szinte mindegyike (Droysen, 1994.; Levi, 2000.; Pataki, 2011.; Kövér, 2014.). 

S ha igen, mi ennek az értelme? Mi a feladata? S egyáltalán, kik azok, akiknek meg kell írni 

az életét? Henry James úgy vélekedett, hogy csak arról érdemes életrajzot írni, akinek vagy 

nagyon mozgalmas élete volt, vagy nagy szellem volt (Tolliver, 2000, idézi Arany 2012. 52. 

; Kövér, 17-18.). Ellenkezőleg vélekedett erről Alain Corbin, aki 1998-as monográfiájában 

egy ismeretlen fapapucskészítő életrajzát állítja össze, és szintén a mikrohistória mellett 

foglal állást, hazai példát is idézve Horváth Sándor A kapu és a határ: mindennapi 

Sztálinváros című tanulmányában is, az „átlagembert” állítva elbeszélésének középpontjába. 

A két lehetőség létjogosultságáról Pataki Ferenc 2011-es Varázsát vesztett jövő című 

munkájában így ír: „Mivel a történettudományok intenciója a történelmi folyamat 

totalitásának megragadására és értelmezésére irányul, az egyszeri, a maga eredeti alakjában 

sohasem ismétlődő éppoly jogosult tárgya, mint a szabályszerű”(Pataki, 2011. 34.). 

Széchenyi Ágnes Az életrajzírás esélyei című írásában - alapul véve Paul Murray Kendall 

Art of biography címen megjelent 1965-ös alapművét - az életrajzok öt szintjét, válfaját 

különíti el, az informatív életrajzot, a kritikai életrajzot, a standard, az interpretatív illetve 

a fikciós életrajzot, elfogadva mindegyik létjogosultságát. Írásában az életrajzíráshoz 

irodalomtörténeti szemszögből közelít, de áttekintése a neveléstörténeti kutatások számára 

is hasznos lehet, hiszen a „pedagógia nagyjairól” készült munkák hasonló szempontok 

alapján születtek. A rendszerezésből jól látható, hogy már a hatvanas évek elejétől 

tematizálódik az objektivitás - fikcionalitás kérdése az élettörténeti munkákkal kapcsolatban. 

Az alábbi ötszintű felosztásban a leginkább objektív típustól haladunk a fikciós műfajok felé. 

Az informatív életrajz a leginkább tárgyilagosnak mondott kategória, hiszen feladata az 

„akkumuláció”, vagyis hogy kiindulópontként szolgálhasson további, más szempontú 

monográfiáknak. Tényanyagai alapján időrendi sorrendben építkezik, a kritikai attitűd nem 

jellemzi, az értelmezéstől tulajdonképpen elhatárolódik. A kritikai életrajz ezzel ellentétben 

már vállalja az interpretációt, alapjai az életrajzi tények, melyekhez hosszantartó, részletes 
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kutatási fázison keresztül jut, forráskezelése rendkívül gondos. Következtetéseit 

körültekintően jelzi, tartózkodik a fikciótól, az élet leírásában általában kronologikusan 

halad, az életrajzi művet függelékekkel, gazdag bibliográfiával is ellátja. Az ebbe a 

kategóriába tartozó alkotásokat a tények uralják, de jelentős figyelmet szentelnek nem csak 

az élet leírásának, hanem a művek interpretációjának is, feltételezve a kritikai attitűd 

meglétét. A típusok közül az úgynevezett standard életrajz – mely az életrajzformák közül 

központi helyet foglal el, fő jellegzetessége, hogy hasonló arányokat próbál teremteni az 

úgynevezett objektív és szubjektív szempontok tekintetében. Tudatosan használja az 

irodalom eszköztárát, de az életrajz váza az ellenőrzött tényanyag marad. Az interpretatív 

életrajz vállalt feladata az értelmezés, mert olyan műfaj, amely nem jellemezhető 

meghatározott kritériumrendszerrel, az értelmezést sokszor a megérzések irányítják, írója a 

forrásokat is szabadabban rendezi, kezeli. Ez a típus már átvezet a fikciós életrajzok világába, 

mely ugyan nem tartozik a klasszikus biografikus formákhoz, de létjogosultsága nem 

megkérdőjelezhető. Jellegzetessége, hogy sokszor épít másodlagos forrásokra és bátran nyúl 

a fikcióhoz, akár úgy is, hogy megjelennek benne kitalált elemek és epizódok.  

Természetesen, az életrajzok tipizálását, differenciálását más csoportosítás mentén is 

végezhetjük. Ilyen például Kövér György felosztása, melyben kitüntetett pozíciót foglal el a 

kritikai életrajz, de említi ezen kívül a pszichobiográfiát, mely már meglévő, közzétett 

források alapján adott pszichológiai iskola rendszerén belül értelmezi és konstruálja a 

szereplő életét, a kollektív biográfiát, mely csoportbiográfiaként fogható fel és azt kutatja, 

hogy „hogyan lehet a csoportoknak arcot adni? Hogyan lesz a tömegből identitással bíró 

cselekvő csoport?” (Kövér, 2014, 10.). Végül ide tartoznak a családtörténetek.  

Az utóbbi években a politikatörténet és az irodalomtörténet újra felfedezte az életrajzot, 

számos politikai életrajz született illetve az irodalomtörténészek újabb, módszertanilag friss 

munkáiból is egyre többet olvashatunk (Havasréti, 2013, Huszár, 2006; Hatos, 2016, 2018; 

Ablonczy, 2018; Arany, 2018; Ferencz, 2014; Deák, 2003; Tverdota, 2009, 2010; Hajdu, 

2012; Rainer M., 2018; Schein, 2017). A neveléstudományon belül a pedagógiatörténettel 

foglalkozó kutatók szintén fontos vizsgálódási területként tekintenek az élettörténet témájára 

(Golnhofer, 2004; Szabolcs, 2006; Németh és Biró, 2009; Németh, Golnhofer és Szabolcs, 

2014, 2016 Biró és Garai, 2015). Témám szempontjából releváns Golnhofer Erzsébet és 

Szabolcs Éva 2016-os munkája, melyben a szerzőpáros kiemeli, hogy „azok is érdeklődésre 

tartanak számot, akik közvetlenül a háború után kezdték szakmai életüket, hiszen olyan 

személyekről van szó, akiket számon tart a kortárs emlékezetközösség, akik a mai 

tudományos-szakmai életben tevékenykedők egy részének személyes ismerősei, tanárai, 
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munkatársai voltak. Az emberi viszonyok szubjektivitása és a történeti érdeklődés 

objektivitásra törekvésének kettősége sajátos megközelítéseket eredményezhet egy-egy 

szakmai életmű értékelésekor”(Golnhofer és Szabolcs, 2016. 186.). 

Az utóbbi években úgy tűnik, hogy újra aktuális az életrajz műfaja Magyarországon, ugyan 

egyelőre a politikatörténet és az irodalomtörténet területén jelennek meg újabb és újabb 

kötetek, melyek klasszikus értelemben vett életrajzok, azaz nem tartalmaznak 

műelemzéseket, s az adott korszakban helyezik el a főhőst. „Nem monográfiák tehát (nem 

is életrajzi monográfiák), hanem pusztán az életesemények elbeszélése történik meg bennük, 

adott kor- és művelődéstörténeti háttérrel. Annyit azonban megkockáztathatunk, hogy e 

műfaj szélesebb közönséget is vonzhat, mint a tudományos szakma olvasóinak köre” (Arany, 

2012, 53.). Az említett tudományágakban, különösen az irodalomtörténetben ma központi 

helyet foglal el műfaji tekintetben a kritikai életrajz, mely ugyan a lehető legtöbb oldalról 

járja körül „tárgyát”, azonban érzelmileg nem engedi közel. „Nem tekinti sem apjának, sem 

más rokonának, de ellenségének sem, nem istenít, és nem pocskondiáz, munkája idejére 

elfelejtkezik a köztudatban róla élő, az olykor az önmaga által sugallt képről, bele – vagy 

visszahelyezi korába, lehántja róla a rárakódott megítéléseket, ideológiai okokból ráaggatott 

holt súlyokat, ballasztokat”(Széchenyi, 2014. 38.). E gondolat átvezet a következő fontosnak 

tartott szemponthoz, a „viszony tudatosításához”. Kövér György Lélek és történet 

konferencián elhangzott, A történész és a viszontáttétel című inspiráló előadásában az előbb 

idézett gondolatokkal (2018.október 17.) arra hívta fel a figyelmet, hogy a történész 

elsősorban a tudatosságra ügyeljen, legyen tisztában a benne keletkező érzésekkel, 

amelyeket a kutatás „tárgya” irányában táplál. Kövér készülő kötetében életrajzok szerzőit 

kérdezte azzal kapcsolatban, hogy a biográfia készítésének folyamatában hogyan alakult a 

hősükhöz fűződő érzelmi viszonyuk, az esetleges rokonszenvek vagy negatív előítéleteiket 

hogyan sikerült kezelniük munkájuk során. E gondolati ívet követve említhető itt Frank 

Costigliola amerikai történész, aki egy interjú során kijelenti, hogy Franklin Rooseveltet 

imádja, másik kutatási „tárgyát” George Kennant viszont „csak” szereti és tiszteli. 

Érdekesnek tartom azt is, hogy Costigliola író és hőse között kapcsolatot teremt azzal, hogy 

kétirányú érzéseket, viszont érzelmeket is feltételez, mikor azt mondja „Szeretem George 

Kennant is, de ő túlságosan kötekedő. Azt hiszem, s ez talán ironikus megjegyzés, de úgy 

gondolom, hogy Kennan nem szeretne engem” (Peterecz, 2016. 164.). Egy másik példa is 

említhető Leon Edeltől, Henry James életrajz írójától: „A biográfus, akárcsak a történész, 

forrásainak rabszolgája” (Edel, 1959. 5.). Egy életpálya felrajzolása tulajdonképpen egy 

hermeneutikai kör bejárását jelenti, melyben az életrajz alanyának élettörténete kapcsolatba 
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lép a biográfus, a befogadó élettörténetével. A kutató magával a megírással, mint alkotói 

folyamattal értelmezi azt az életet, amelyet megír, illetve a történetfüzér lejegyzése előtt 

ismerkedik, kapcsolatba lép a biográfia alanyával. E sajátos viszony kialakításában 

befolyásolja saját személyisége, habitusa és a társadalmi miliő, amelyben él. „A jó életrajz 

történetet mesél el, s közben olyan portrét tár elénk, amely megmutatja az adott személy 

önmagával folytatott vívódásait is” (Arany, 2012. 43.). 

Az életünk, melyet a sors, és a történelmi kényszerek alakítanak úgy, ahogy, döntéseink 

eredménye. Az általunk élt élet a válaszunk a változó társadalmi feltételekre. Hogyan 

befolyásolnak egy életet a társadalmi erők, hogyan tudnak a szereplők ezekhez az erőkhöz 

alkalmazkodni? És végül hogyan próbálnak hőseink a változó történelmi körülmények 

között a társadalom diktálta feltételekhez igazodni? Hogyan befolyásolja a történelmi idő, a 

társadalmi helyzet és a kultúra az egyén tapasztalatait az egyes életszakaszokban? „Az 

életrajz és a kontextus között folyamatos és kölcsönös viszony áll fenn; a változás éppen vég 

nélkül ismétlődő kölcsönhatásuk összessége” (Levi, 2000. 9.). Azonban azzal mindenképpen 

számolnunk kell, hogy a történelem befolyással bír az egyén élettörténetének alakulására. 

Ennek elsődleges, alapvető összefüggése az, hogy az élettörténet és történelem 

természetesen fonódik össze, melyet Erikson így fogalmaz meg: „az identitás függ: az egyén 

személyes koherenciájától, és a csoportjába való szerepintegrációjától, az őt irányító 

eszményképektől és kora ideológiáitól, valamint élettörténetétől és a történelmi pillanattól” 

(Erikson, 1991. 404). 

A korszellemmel való „bánásmód” során arra is érdemes figyelni, hogy ne essünk a 

következményekből való megítélés csapdájába. A mai történészek egy része elutasítja azt a 

megoldást, hogy az eseményeket a bukás vagy a győzelem távlatából bíráljuk el. Arra 

hivatkoznak ugyanis, hogy a győzelem és bukás távlata is állandóan változik. (Hatos, 2018. 

13. ) Részben erre mutat rá Costigliola is, mikor egy interjúban ezt mondja „Az 1920-as 

évekről írt könyvem (Costigliola, 1984) például arra az időszakra koncentrál, amikor az 

emberek nyilvánvalóan nem voltak tudatában, hogy nagy világválság fenyegeti őket, s egy 

olyan háború utáni rendszert építettek, amiről azt hitték, tartós lesz és sokáig fog 

fennállni”(Peterecz, 2016. 162.).  

Ezzel kapcsolatban fejti ki Giovanni Levi is, hogy az életrajzok egy időben racionális 

cselekvőként kezelték az embert: „alapvetésnek tekintették, hogy minden egyén azonos 

kognitív képességekkel rendelkezik, ugyanazoknak a döntéshozó mechanizmusoknak 

engedelmeskedik, és a nyereség vagy veszteség társadalmilag normálisnak tekintett és 

egységes mérlegelése alapján cselekszik. Ezek a sémák így egy teljesen racionális embert 
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konstruálnak, aki nem ismeri a kételyt, nem bizonytalankodik vagy tehetetlenkedik”(Levi, 

2000, 90.). 

Ugyanő szintén tárgyalja az életrajzokkal kapcsolatban a döntés és a kényszer motívumát: 

„ha nem egy társadalmi helyzet egészére, hanem egyetlen ember sorsára helyezzük a 

hangsúlyt az őt körülvevő külső kényszerek és kapcsolatháló interpretálása érdekében, 

minden további nélkül lehetségessé válik másként felfogni a társadalmi normák tényleges 

működésének kérdését.  

A történészek körében általánosan elfogadott, hogy minden normatív rendszer változásokon 

megy keresztül az idők folyamán, de egy adott pillanatban teljesen koherenssé, áttetszővé és 

stabillá válik. Ezzel szemben én úgy vélem, hogy inkább a döntésszabadság valódi mértékét 

kellene kutatnunk. Természetesen ez a szabadság nem abszolút mértékű: kulturálisan és 

társadalmilag determinált, korlátozott, fokozatosan érhető el, mégis tudatos szabadság 

marad, amelyet az általános normarendszerek közötti, azok lényegéhez tartozó rések 

hagynak a társadalmi szereplőknek. Valójában egyetlen normarendszer sem annyira 

strukturált, hogy kiküszöbölje a tudatos választásnak, a szabályok manipulálásának, az 

értelmezésnek és az alkunak az összes lehetőségét. Úgy látom, hogy ebből a szempontból az 

életrajz ideális terepet nyújt mind a cselekvők résnyi, de mégis fontos szabadságának, mind 

az ellentmondásoktól sohasem mentes normarendszerek tényleges működésének 

vizsgálatára”(Levi, 2000. 89.). 

A biográfus mozgásterére vonatkozó további lehetőségek közül különösen érdekes terület, 

hogy van e, és ha igen, akkor hol van határa az „életrajzba tartozó adatok gyűjtőkörének”? 

A problémára Széchenyi Ágnes (2014) „Az életrajzírás esélyei: elmélet és gyakorlat”című 

munkájában, mutat rá egy 1919-ben készülő Ady életrajzzal kapcsolatban. Tudható, hogy 

Ady szabálytalan, már életében kultikus személynek számított. Halála után a Vörösmarty 

Akadémia vezetősége például körlevelet írt a költővel kapcsolatban álló pályatársaknak, 

hogy Ady készülendő életrajzához mihamarabb küldjék el részletes, mindenre kiterjedő 

emlékeiket, s ne feledkezzenek meg azokról a részletekről sem, amelyek a kor normáit 

feszegető, ellentmondásos, diszharmonikus embert láttatják. Ezt a kérdést járja körül Arany 

Zsuzsanna is, mikor etikai vonatkozások mentén gondolkodik az életrajzok két kitüntetett 

motívumáról, a betegség-halál és a szerelmi élet jelentőségéről, szerepéről, tulajdonképpeni 

szükséges - Foucault szóhasználatával élve - határsértésnek nevezve e motívumok 

megjelenítését. „A halált például nem azért kell hangsúlyosabban kezelni, mert 

szenzációhajhász könyvet kívánunk mind a szakmai, mind a nagyközönség elé tárni. A 

halálról hírt adó fejezetnek az egyik legkitüntetettebbnek kell lennie. Bármennyire is 
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magánügye mindenkinek a saját halála, mégis az jellemzi leginkább az életét, az adja meg 

az egész élettörténet ívét, ahhoz viszonyítva válik az élet életté. A halált is ábrázolni kell. 

Ugyanakkor az is igaz, hogy élet és halál kettősségére, az élet valódi értékére, éppen az 

életesemények mozgalmasságának kontra a halál mozdulatlanságának ábrázolása világíthat 

rá”(Arany, 2012. 51.). A szerző az akkor még készülő Kosztolányi életrajzzal kapcsolatban 

felveti, hogy vajon etikus-e beemelni a vizsgálódások és közlések körébe a művész boncolási 

jegyzőkönyvét.  

A másik markáns motívum, ami etikai vonzattal bír az életrajzokban, az a szerelmi élet. 

„Egyfelől a tudott vagy éppen most földerített kapcsolatok bemutatása vetődhet itt föl – nem 

egyszer akár személyiségi jogokat is sértve –, másrészt – akárcsak Freud példájánál láthattuk 

– a szexuális élet elemzése is témát adhat a biográfusoknak. Mindezzel azonban veszélyesen 

közel merészkedünk alanyunk intim szférájához” (Arany, 2014. 52.. Pető esetében is 

fölvetődött a kérdés, hogy a betegsége alatt és miatt használt jelentős mennyiségű ópiumról, 

egy lehetséges elhallgatott gyermekről, illetve a törvénnyel való összeütközéseiről szó essék-

e, végül a beemelésük mellett döntöttem. 

A fentiekben a történetíró nézőpontjából közelítettünk az életrajz felé, de talán érdemes 

megjeleníteni néhány példát arról, hogy az életrajz alanya hogyan vélekedhet saját 

életrajzának majdani megírásáról. Petőről ezzel kapcsolatban annyit tudunk leveleiből, hogy 

„szorgalmasan dolgozik” autobiográfiáján, amit majd kiadásra szán, de hogy az önéletrajz 

valóban elkészült- e valaha, abban nem vagyunk biztosak. A későbbiekben Pető életének 

első szakaszát értelmező fejezetben ezt tárgyalni fogjuk. Illyés Gyula naplójegyzetei két 

érdekes és kissé egymásnak ellentmondó „üzenetet” fogalmaznak meg arról, hogyan is 

vélekedik a művész a majdani életrajzával kapcsolatban 1952-ben: „Ne legyen életrajzom, 

erre törekedtem, mióta eszemet bírom. Vagyis hogy minél kevesebb esemény, azaz 

rendkívüliség, azaz zavar legyen az életemben; minél több rend, mindnyájan erre törekszünk. 

Műveknek alkotói s ne nyersanyaga legyünk” (Illyés, 1987. 344-345.). Azonban 

ellentmondásos is, ugyanő, már így ír 1959-ben: „Nagy szellemeink magánlevelei is értékek 

– hatása alá kerültem ennek én is. Olyannyira, hogy a levélszekrény előtt nemegyszer belém 

bújt a pimasz áhítat: levelemmel egyszersmind holmi ereklyét bocsátok útjára. Amíg egyszer 

egy szegény vidéki rokonomnál az árnyékszék falán, a fordítva bevert nagy szögön a 

gondosan fölszeletelt újság- és naptárlapok közt föl nem fedeztem az én egyik kézzel írott 

levelemet is” (Illyés, uo. 501-502.). A két idézet esetében azonban érdemes elgondolkodni 

azon is, hogy a Naplójegyzetek publikálásra összeállított változatát mennyire formálta az 
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úgynevezett özvegy-faktor, bár ebben az esetben akár rokon-faktor? Milyen mértékben 

próbálta Kozmutza Flóra és Illyés Mária „jó színben feltüntetni” Illyést, a nagy költőt? De 

egy történet megírásában az is döntés kérdése, persze ez nem mindig tudatos, hogy mit 

engedünk el a cselekményből, mit nem írunk meg. Kövér György Kossuth Lajos anyjának 

írt leveleit tárja az olvasó elé, melyekben az ifjú politikus kéri magánleveleinek a megőrzését 

az utókor számára, biztosítva, hogy a majdani kutató autentikusabb képet tudjon rajzolni 

róla. […] „és mégis mondhatom, néhány illy levél sokkal helyesebb ismeretet ad nemzetünk 

akkori belső életéről, pallérozódása, civilsajtója, szokások, s a társasági lét alapzatát képző 

családi élet sajátságairól, mint egy egész chronica, melyben a legnagyobb szabatossággal 

le van írva, hány ember esett el Nagyvárad alatt.” […] (Kossuth Lajos iratai, 1989. 608. 

idézi Kövér, 2014.19.). 

Biográfusi döntés lehet az időkezelés kérdése az életrajzokban, hiszen az is választás tárgyát 

képezheti, hogy a kutató kronologikus sorrendben vagy az időben ugrálva építi fel a 

történetet, esetleg koncentrikusan halad és egy-egy téma tárgyalása során vissza-vissza tér 

egy adott szakaszhoz az időben, mellyel hangsúlyosabbá tehet vagy háttérbe szoríthat 

eseményeket, időpontokat vagy terminusokat. A történetírásban mindháromra találunk 

példát, de mivel az időrendben haladás az általánosabb út az életpályák megrajzolásakor, két 

olyan példára térnék ki, amely az idő szabadabb kezelése mellett foglal állást. Horváth 

Sándor a fentebb már említett, az átlagembereket megszólaltatni szándékozó munkájában 

nem lineáris időszemléletben szövi a történetet, ehelyett a mozaikszerű elbeszélés 

technikáját alkalmazza. Leon Edel a Literary Biography című könyvében szintén a szerzői 

szabadság területére tartozónak gondolja az időkezelést „Nem látok okot arra, hogy az 

életrajzíró ne mozoghatna könnyedén az időben, s ne láttathatná előre az eseményeket és ne 

mesélhetné el a történetet úgy, ahogy a legjobban tudja”(Edel, 1959. idézi Arany, 2012. 41.). 

Ezzel a gondolattal eljutunk a kontextusba helyezés problematikájához, mely legalább 

akkora kihívás volt számomra, mint a források felkutatása, összegyűjtése, elrendezése. 

Reményeim szerint a dolgozatban Pető eddigi legteljesebb története bontakozik majd ki, de 

tisztában vagyok azzal, hogy maga Pető soha nem az általam bemutatott életet élte, és 

valószínűsíthetően nem ilyen hangsúlyokkal. 

Különösen érdekes a kutató feladata abban az esetben, amikor ő maga már nem 

találkozhatott a kutatás alanyával, nem hordoz róla személyes emlékeket, tapasztalatokat 

(Szabolcs, 2007). A mára már elfogadottá vált szóbeliségen alapuló történeti kutatás pont 

arra ad lehetőséget, hogy a szemtanúként elbeszélt történelem (Vértesi, 2004) segítségével 
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hidat verjünk a megélt múlt és jelenünk között. Vértesi Lázár szerint azok a munkák, 

amelyek szóbeli forrásokat is használnak, a források természetéből adódóan ugyan 

befejezetlenek, de azok, amelyek kizárják ezeket a forrásokat, annak ellenére, hogy azok 

elérhetők lennének, mindenképpen töredékesek lesznek. Mivel felhasznált forrásaim 

jelentős része az emlékezet tartományaiból származik, foglalkoznom kellett azokkal a 

kérdésekkel is, melyek az emlékezés sajátosságait tárgyalják, hiszen legyenek akár írásos, 

akár szóbeli visszaemlékezések, használatukkor számolnunk kell néhány alapvető 

sajátossággal. Az élettörténeti emlékek forrásként való alkalmazása rendkívüli hitelességet, 

természetességet biztosíthat a kutató számára, ezért érthető, hogy a történeti kutatásokban 

ezek is tényezővé váltak. Használatukkal kapcsolatban ugyanakkor megkerülhetetlen 

kérdés, hogy a szóban forgó elbeszélt történetben, mint emlékezés-gyűjteményben milyen 

szerepet játszik maga az emlékezet. Az emlékezet, mint agyi tevékenység során számos 

egymástól különálló független folyamat játszódik le (Neves, 2000. 30.). Az emlékezetnek a 

történetírásban elfoglalt helyével számos elméleti munka foglalkozik. Pierre Nora, Jan 

Assmann, Frederic Bartlett, Paul Ricoeur neve ma már jól ismert a történettudományok 

emlékezettel és annak jellegzetességeivel foglalkozó szakemberek előtt, a hazai palettáról 

Gyáni Gábor, Pataki Ferenc és Pléh Csaba neve mindenképp említendő (Bartlett, 1985; 

Pléh, 1998; Assman, 1999; Nora, 2007 és 2010; Ricoeur, 1999; Pataki, 2011; Gyáni, 2000 

és 2010.). A történetek értékeinek vizsgálata kapcsán elkerülhetetlenül szembesülünk azzal 

a kérdéssel is, hogy vajon milyen mértékig lehetséges a múlt pontos felidézése. E tekintetben 

különös jelentőséget kap az egyéni emlékezet jellemzőinek és határainak megismerése 

(Gyáni, 2000. 125-142.). 

Vértesi Lázár (2004) oral history-ról szóló tanulmányában olvashatjuk, hogy az ember 

kétszer hal meg: egyszer biológiai értelemben, másodszor pedig amikor meghal az utolsó 

ember is, aki még emlékezett rá. Ezért az oral history kutatásoknak sajátos időbeli korlátot 

szab az emberélet lehetséges hossza, az a két-három nemzedéknyi esztendő, ami behatárolja 

egy ember és kora egyedi összefonódásának, tapasztalatainak, szociális-kulturális 

viszonyainak közvetlen megismerhetőségét. Ennek az időszakasznak a felezőpontja 

ugyanilyen fontos határérték Jan Assmann (1999) szerint. Ez az az intervallum, amikor a 

történeti eseményt átélt „személyes emlékekkel bíró lehetséges tanúságtevők emlékeiket 

még készek megosztani és képesek is megosztani a következő generációval. Egy generáció 

végső eltűnése az adott nemzedéki emlékezet eltűnésével jár együtt, vagyis egy koruk által 

meghatározott csoport kommunikatív emlékezetének megszűntével” (Vértesi, uo. 168.). A 

visszaemlékezés aktusa és interpretálása után az emlékek „hivatalossá” válnak és 
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hagyományként élnek tovább. A társadalmi emlékezet esetében teljesen absztrakt idő, tér és 

esemény felfogással kell számolnunk, hiszen objektív tényekkel az emlékezés nem tud 

szolgálni. A társadalmi, közösségi változásoknak megfelelően formálódhatnak, sőt, akár ki 

is törlődhetnek egy közösség emlékezetéből. Ezt hangsúlyozza Peter Burke is az emlékek és 

a múlt kapcsolatát kutatva, (2001. 15.) különös tekintettel a közös emlékek átadásának 

módjaira. S bár az egyén rendelkezik emlékekkel, de az emlékezés maga kollektív 

manifesztumként, társadalmi meghatározottság mellett létezik. A historikusok időről –időre 

átírják, újraírják a történeteket, legyenek azok személyes történetek vagy a történelem 

„nagy” történetei. Ezzel a (re)konstruktív nézőponttal az is együtt jár, hogy az újabb és újabb 

beépített olvasatok alakítani fogják a közösség saját történetéről alkotott tudását, átértékelve 

azzal múltbéli döntéseiket, cselekedeteiket. A visszaemlékezések ezen sajátossága ellenére 

az emlékezés nem veszít érvényéből, e folyamatos reflektivitás természetesnek fogadható el 

annak tudatában, hogy a visszaemlékező csak a saját „igazságát” képes megmutatni a jelen 

nézőpontjából (Vértesi, uo. 170). Témánk szempontjából az is érdekes, hogy az emlék 

megtapadását, tartósságát és jelentőségét mely tényezők befolyásolhatják. Ezek lehetnek a 

személyes érintettség, az érdeklődés vagy az emlékezőnek az adott eseményben, 

szituációban elfoglalt helyzete, szerepe, de számolni kell azzal is, hogy a történések 

tudatosodása, megértése tekintetében is lehetnek eltérések akkor is, ha az egyén egyébként 

érdeklődő és érintett. „Nem mindenkiben alakul ki tiszta kép arról, amit átélt, vagy érti meg 

tökéletesen annak jelentését, jelentőségét. Egy embernek időre van szüksége ahhoz, hogy 

rálátása legyen az eseményekre” (Vértesi, uo. 171.). Ezt a rátekintést azonban befolyásolni 

fogja az emlékező csoport döntése arról, hogy mit fogad el saját magával kapcsolatban, 

milyen értékrendszert részesít előnyben. „A történeti kutató számára tehát a 

visszaemlékezések forrásértéke abban rejlik, hogy a megszülető személyes történetek 

kitágítják a múlt képét, újabb olvasatot tesznek az eddigiek mellé, máshonnan nem 

kinyerhető adalékokkal szolgálnak. Ennek alapján a visszaemlékezések forrásként való 

felhasználásával egyidejűleg az emlékezés és a történelem közötti különbség szükségessége, 

a történettudomány kritikai funkcióinak érvényesítése mellett érvelünk”(Golnhofer és 

Szabolcs, 2016. 189.). 

A visszaemlékezések és a történeti idő vonatkozásában szintén találunk témánk 

szempontjából megfontolandó kérdéseket. Jörn Rüsen A történeti gondolkodás és a 

kultúraközi diskurzus című írásában az identitással kapcsolatban azt fejti ki, hogy „az múlt 

és a jövő közti átmenetben jön létre, illetve még pontosabban: meg kell konstruálni azzal, 

hogy a múlt tapasztalatait és a jövőre vonatkozó elvárásokat egy átfogó időfolyam képzetévé 
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szintetizáljuk. Ez alapvetően a történetírás feladata, mely tudományként arra kötelezi el 

magát, hogy interszubjektív érvénnyel hajtja végre a múltnak a relativitás és különbözés 

történeti képződményeiben valóértelmező elsajátítását”(Rüsen, 2000, 205.). Egy másik 

szerző, Dan P. McAdams azt emeli ki, hogy „történeteket szerkesztünk a végett, hogy 

életünk szétszórt elemeit integráljuk, így mindannyian önéletrajz szerkesztők, 

történetmesélők vagyunk, s így identitásunk valójában nem egyéb, mint életünk története” 

(McAdams, 2001, 310.). Illesztve az előző gondolatokhoz, Ricoeur szerint az emlékezet és a 

történelem közötti kapcsolat közvetítő közege az elbeszélés, nyelvi közegként közös mind 

az emlékezés, mind a történelem számára. „Az elbeszélés egyesíti az epizódokban rögzített 

emlékek lezártságát az emlékezés folyamatosságával, ami az elbeszélt történelem folyékony 

összetartozásában jelenik meg”(Ricoeur, 1999, 56-57.). 

Az emlékezettel kapcsolatban munkám szempontjából érinteni kell a kollektív emlékezet 

területét is, amely Pataki Ferenc meghatározásában „a kollektív emlékezet egyéni 

pszichikumok meghatározott halmazának együttes és egyidejű emlékezeti 

teljesítménye”(Pataki, 2011, 242.). A „kollektív” jelző az emlékező egyén pszichikumának 

működésmódjára, közösségi és társadalmi meghatározottságára és helyzeti körülményeire 

utal, ennek közelebbi meghatározásaként három tényező emelhető ki: „egy közös 

tudásállományt, egy jellegzetes tulajdonságot és egy aktív folyamatot, a visszaemlékezési 

aktust” (Duday, 2002, 318.). Az emlékezetközösség rendelkezik egy sajátos, közös 

tudásállománnyal a múltra vonatkozóan, s ennek a tudásállománynak jellegzetes mintázatai 

vannak. A kollektív emlékezetet amennyiben folyamatként szemléljük, mindenképpen 

kiemelendő az egyéni- és a csoportemlékezet egymásra való hatása. Ez a gondolat átvezet 

Nora (1989. 35-37.) megállapításaihoz, miszerint a kollektív emlékezet kettős emlékezeti 

tárral rendelkezik: az egyéni memóriával és az információtárolás intézményeivel és 

szimbolikus rendszereivel. Az utóbbiakhoz tartoznak az emlékművek, könyv- és irattárak, a 

közösség hagyományai és rítusai, normák és szabályrendszerek és egyéb szellemi 

objektivációk. „Pontosan úgy, ahogyan az önéletrajzi emlékezet a maga elsődleges 

funkciójaként az individuális én meghatározását szolgálja, a kollektív emlékezet tartja fenn 

egy közösség valódi identitását, s ezáltal teszi lehetővé a társadalmi élet és a kulturális 

kohézió létének folytonosságát” (Qi Wang, 2008. 307. Idézi: Pataki 243.). Kiterjedtebben 

közelítve a témát, Lévi-Straus megközelítésében a csoport-történetek, vagy a nagy közösségi 

mítoszok funkciója, hogy „integrálja az ideákat és tényeket, amelyek hozzátartoznak a 

társadalom és a körülötte lévő univerzum kollektív megértéséhez” (Lévi-Strauss 2001, 194-
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207.). Bettelheim szerint a mítoszok osztályozó sémák, amelyek funkciója az, hogy 

segítsenek fogalmat alkotni az észlelt világról olyan formán, hogy az azt elbeszélő emberek 

hagyományos hitét, értékrendjét, szemléletmódját narratív formában őrzik. A közösségek 

mítoszai képesek megfogalmazni, és eseménysorrá fűzni az ott élőket foglalkoztató 

dolgokat, megőrizve ezzel a közösség integritását és kontinuitását (Bettelheim, 1985. 37-40). 

Az életrajz műfaját, megközelíthetőségét, feldolgozhatóságát illetően megállapítható, hogy 

több szempontból is sajátos területről beszélhetünk. Egyrészt igen széles a vizsgálati módok 

köre, másrészt a vizsgálati módok kombinálhatóak, és Hayden White véleményét idézve az 

életrajzot műfaja szerint kettősség jellemzi, tudomány és művészet határán áll, szép számmal 

alkalmazza a művészetekhez társított alkotói aspektusokat. Arany Zsuzsanna Wirginia 

Woolfra hivatkozva így ír erről: „nem szerencsés, ha az életrajzíró elveszik a két irány 

között: sem alkotó, sem tudós nem lesz. A képzelőereje a művészet irányába kellene, hogy 

húzza, a tényekhez való ragaszkodás viszont inkább a filológia felé” (Arany, 2014. 40.). 

A fentebb bemutatott mozgásteret gondolatban bejárva, illetve az előbbi White-Arany- féle 

ajánlást megfontolva döntöttem két elemzési, módszertani lehetőség egymásba fűzése 

mellett. 

2.3 A kutatási módszer bemutatása 
„Az ember élete nem annyira individuális, mint gondolja. Egyéni variációiban újraéli az 

emberiség örök mítoszait.” 

Thomas Mann 

2.3.1 A módszerválasztás indoklása 

Ahhoz, hogy Pető András életpályájának bemutatásában teljesüljön a két fő cél, az 

elmesélhetőség és az értelmezhetőség, meg kellett találnom azt a legmegfelelőbb eljárást, 

mellyel mindez elérhető (Bögre, 2003). Módszertani keretem felrajzolásához ezért két 

megközelítéssel dolgoztam. Az egyik a történetet egységes egészként kezeli az archetipikus 

képződményt helyezve a középpontba úgy, hogy Pető életének megfeleltethető 

„dramaturgiai” nézőpontját adta, a másik biztosította a szisztematikus elemzés lehetőségét, a 

fókuszok beállítását a sokféleképpen megközelíthető élettörténetre nézve.  

Dr. Pető András máig rendezetlen hagyatékának áttekintése, illetve a levéltári és egyéb 

archív anyagok, írott visszaemlékezések részletes feltárása, valamint a közvetlen 

munkatársaival készített interjúk lehetőséget biztosítanak arra, hogy egy idáig fel nem rajzolt 
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módszertani keretben - az életpálya elméletben és az ezt átölelő, beburkoló archetipikus 

cselekményértelmezésben - mélyebben értelmezhető és egyúttal elbeszélhető, elmesélhető 

legyen Pető személyes története. Pető András életpályájára tekintve látható, hogy az egyes 

életszakaszok (re)konstruálása, minősítése, rendezése fogják megadni az életpálya vázát, 

melyet az egyes életszakaszokhoz tartozó történeti források – visszaemlékezések, levelek, 

levéltári dokumentumokban fellelt információtöredékek töltenek meg élettel, hiszen „a 

biográfusok többsége nem lehet szemtanúja annak az életnek, amit megírni kíván, így 

rekonstruálnia kell a „kimaradt képkockákat”, tehát azokat a mozzanatokat is, melyekről 

hiányosak a forrásai. Sőt, az események mögötti mozgatórugókat, motivációkat is látnia 

kell, ami beleérző képesség nélkül, az alany pszichéjének mélyreható elemzése híján 

nehezen megy” (Arany, 2011. l.n.). 

A történetek jellegzetességeivel kapcsolatban Mc Adams megállapítását idézve, minden 

történet olyan, mint minden más történet, mint néhány másik történet, és mint máshoz nem 

hasonlítható történet (2001, 162).  

A három kijelentést megvizsgálva elmondható, hogy, az első arra vonatkozik, hogy a 

szervezőelvet, a „történetséget” tekintve azonosságokat tartalmaznak, a második 

megállapítás az egyszeri és megismételhetetlenre, az egyediségre vonatkozik. A harmadik a 

történetek azon tulajdonsága alapján osztályoz, amely a történeteket jellegük, fajtájuk szerint 

csoportosíthatóvá, tipizálhatóvá teszi a bennük lévő ismétlődő motívumok és mintázatok 

alapján.  

Arisztotelész sokat idézett (Frye, 1957; White, 1996; Elsbree, 1982; McAdams, 2001; 

Pászka, 2007 és 2016; Kövér, 2014; Pataki, 2011; Tengelyi, 1998) munkájában, a 

Poétikában a történettel kapcsolatban lefekteti: „Teljes történet az, aminek van kezdete, 

közepe és vége. Kezdet az, ami nem következik szükségképpen valami más után, utána 

viszont valami más van vagy történik. A vég - ellenkezőleg - az, ami más után van vagy előtt 

történik (vagy szükségszerűen, vagy a gyakoriság alapján), utána viszont nincs semmi más. 

A közép az, ami más után következik, s ami után is van valami más. A jól összeállított 

történeteknek tehát nem lehet csak úgy akárhonnan kezdődniük, sem találomra 

bevégződniük, hanem az ismertetett fogalmakat kell megfelelően felhasználni.” 

(Arisztotelész, XXIII) Mc Adams Arisztotelész kétezer éves gondolatait leporolva szintén 

megállapítja: „a történetnek tartalmaznia kell: 1) egy állapot – esemény – állapotváltozás 

szekvenciáit, anélkül, hogy a szekvenciáknak szükségük lenne célvezérelt cselekvésre, 2) a 

történetben lennie kell egy élő-szereplőnek, aki megvalósítja célját és reagál a 

következményekre, 3) az állapot – esemény – állapotváltozás jellemzőit tartalmazó szöveg 
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legkevesebb három állítás hosszúságú lehet: a) az első kijelentés egy állapot leírására 

utaljon, b) a második mondatban egy esemény jelenjen meg, amely megváltoztatja az 

állapotot, c) a harmadik mondat az állapotváltozást illusztrálja, ami az előző eseményből 

következik. A minimális történet is rendelkezik egy főhőssel, ennek ellenére, bármely 

állapot – esemény – állapotváltozás szekvencia történetnek minősül, akkor is, ha nincs 

főhőse. Az elmondottak alapján tehát az elbeszélt történet strukturális modelljét az állapot – 

esemény – állapotváltozás séma nyújtja” (McAdams, 2001.157.). A történetek felépítésével 

kapcsolatban A történelmi szöveg, mint irodalmi műalkotás című esszéjében Hayden White 

is „foglalkozik”, az olvasóval, fontosnak tartja, hogy a cselekmény nem légüres térben lebeg, 

hanem kapcsolódnia kell a befogadóhoz. A kapcsolódás azonban csak akkor jön létre, ha a 

historikus az illeszkedést figyelembe véve dolgozik. „Amikor a történészek 

cselekményesítenek, alkalmazkodniuk kell az olvasóközönséghez, hogy történetként 

ismerjék fel az elmondottakat, és tudják közelíteni egy bizonyos típusú történet elvárásaihoz. 

Egy adott történelmi helyzet konfigurálásának mikéntje attól függ, hogy a történész milyen 

finoman illeszti össze a specifikus cselekményszerkezetet és azt a történelmi 

eseményhalmazt, amelyet egy bizonyos fajta jelentéssel kíván felruházni. Ez pedig lényegét 

tekintve irodalmi, más szóval fikció teremtő művelet” (White, 1996. 333-354).  

Arisztotelész a jó történet kritériumai után arra is felhívja a történetalkotók figyelmét, hogy 

az emberiségnek természetes igénye van a hősökre, de hogy ezek a hősök mely típust 

testesítik meg, az emberiség története során változhat. Egyes kutatások (Elsbree, 1982; Frye, 

1998; Arany, 2012 és 2014) azt mutatják, hogy az elmúlt évszázadokban fokozatosan 

eltávolodunk a románc-jellegű hőstörténetektől és a szenvedésközpontú tragikus 

történeteken keresztül haladunk az ironikus-szatirikus-realisztikus cselekmények felé. Itt 

szeretném hangsúlyozni, hogy nincs szándékom Petőből a szó mai értelmében „hőst 

csinálni”, hiszen az előbbi gondolatot figyelembe véve mai igényeinknek inkább a 

realisztikus, hús-vér ember ábrázolása felel meg. A hős kifejezés a főszereplő 

szinonimájaként, az archetipikus cselekményértelmezés terminológiája végett kerül a 

későbbiekben a vonatkozó részekbe. Az előbbiek alapján elfogadhatjuk, hogy egy 

szövegrészt az emberek akkor minősítenek történetnek, ha főhősre való utalást tartalmaz.  

A terminusok eltérhetnek a szakterületeknek megfelelően, de az összhang mégis megvan a 

különböző, a történet szerkezetére fókuszáló beállítódások – esetemben az irodalomelméleti 

és szociológiai alapú nézőpontok között. A szerkezeti séma tekintetében megközelítésem 

intenciója az, hogy egységes és összefüggő mintázatot tudjak létrehozni, megjeleníteni. 

Hasonló szándékok alapján, Northrop Frye 1957-ben leírt elméletére támaszkodva Hayden 
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White is megfogalmazza, hogy „a krónikákból vagy a krónika részletekből alakít ki a 

történész egy történetet úgy, hogy kódolja és elhelyezi a cselekmény szerkezetet, létrehozza 

azt, mint fikciót, tehát a tényekből egy értelmes és hihető történetet hoz létre”(White, 1996. 

333-355). 

A történet létrehozása az elmesélhetőség végett fontos, azonban nem tekinthetünk attól sem, 

hogy a feltárt történelmi kontextus és az életrajz alanya között kapcsolatot hozzunk létre.  

A nem tisztán narratív élettörténeti kutatások egyik ismert módja, az „életpálya elmélet” 

vagy nézőpont elsősorban a demográfiai illetve a családkutatásokban terjedt el az 1970-es 

évektől, azonban relevánsnak tekinthető témám és kutatásom szempontjából, mert 

holisztikus, amennyiben az egyéni döntéseket és viselkedést a személy kapcsolatain belül a 

sajátos hely, történeti idő és a társadalom kontextusában vizsgálja. Az idő valamint az út 

függőség és a kontextualitás az életpálya elméletet erőteljesen történeti megközelítésként 

tételezi. Glen H. Elder Jr. (1999, 2005, 2009) és Tamara K. Hareven (1978, 1996, 2000) az 

elmélet négy alapelvét különböztette meg. Ezek a következők: „1. az egyéni életszakaszok 

összefonódnak a sajátos történeti idővel és hellyel, hatással bírva az adott életszakaszra. 2. 

az átmenetek, tapasztalatok időzítése és a viszonyulási minták hatást gyakorolnak a fejlődés 

okaira és okozataira. 3. az egyének társadalmi kapcsolatokban élik az életüket és a történeti-

társadalmi hatások befolyásolják az egyén és a mások közti kölcsönös függést. 4. az egyének 

sajátos történeti-társadalmi lehetőségekhez és kényszerekhez viszonyulva tevékenykednek, 

ily módon építik fel saját, egyedi életszakaszaikat (idézi Bengston - Allen, 1993). Az elmélet 

egyik kulcsfogalma a születési kohorsz (Ryder, 1995), mely az egyes kohorszok egyedi és 

más kohorszokkal közös tapasztalataira irányítja a figyelmet. (Walker – Allen - Connidis, 

2005, 167-190) Az életpálya elmélet tehát a társadalmi, történeti változásokat hozza 

összefüggésbe a személyes történettel. 

A következőkben a két megközelítés alapján bemutatom a dolgozat módszertani vázát, egy 

lehetséges közelítést, melynek segítségével a bennem kialakult Pető történetet 

elmesélhetővé, ugyanakkor értelmezhetővé teszem. 

2.3.2 Archetipikus cselekményértelmezés – a cselekményesítés folyamata 

Hayden White (1996) szerint a történész munkája során a forrásokból eseménysort állít 

össze, majd a retorika és az esztétika segítségével – nem utólag, hanem folyamatában - 

történetté alakítja, azaz önmagukban jelentéssel nem bíró anyagokat szervezett egésszé 

alkot, amelyben a korábban függetlenül létező és fontos elemek a rendszerben jelentést 
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kapnak. A hangsúly a jelentésadáson van, de a jelentés csak az egyes tények egészbe 

illesztésével jön létre, kölcsönhatásba lépve az összes többi elemmel. Amennyiben így 

értelmezzük a cselekményesítés folyamatát, egyetérthetünk White-tal, aki szerint ez inkább 

konstrukció, mint rekonstrukció. Hasonlóképpen érvel a hazai teoretikusok közül Majtényi 

György, aki 2002-es tanulmányában foglalkozik azzal, hogy az elmúlt két évtizedben a 

kutatásokban jellemzővé vált – többek között az „Annales” nyomán, hogy a történeti 

forrásokat szövegekként is értelmezhetjük. Ez magával hozta azokat a változásokat is, 

melyek eredményeképpen a történésznek nem kell azt állítania magáról, hogy mentes az 

ideológiai kötöttségektől, hogy képes távol tartani magát a témájától, melyről egyébként 

objektívan fog gondolkodni és írni. Éppen ellenkezőleg, a tudományosság kritériumaival ma 

már nem összeférhetetlen, hogy a forrásoknak való jelentésadással, azok sajátos és egyedi 

elrendezésével a szerző maga is megmutatkozhat. Majtényi erre nyelvi példákat is hoz (2002. 

162-163.), rámutat arra, hogy az „új” történeti munkákban a többes szám első személyű 

elbeszélési mód helyett vagy mellett megjelenik az egyes szám első személyű narráció, 

valamint a szövegekben használt főnevek esetén is változás figyelhető meg, jellemzően ma 

többes számú alakok szerepelnek, olyanok, mint olvasatok, nézőpontok, igazságok, 

valóságok. Az is megfigyelhető, hogy az elbeszélés megalkotásának folyamatában a kutató 

nem ragad saját szakterületén, hanem újabb tudományágakat von vizsgálódása terébe. 

Esetemben ezek az irodalomtörténet és annak kategóriái lesznek, segítségükkel jutottam el 

ahhoz a megközelítéshez, melyben a narratíva poétikai értelmezése is egy a lehetőségek 

közül. A történettudományt az 1970-es évektől kezdődően kezdték érni kritikák azzal 

kapcsolatban, hogy a terület teoretikusai és gyakorlói munkáikban nem számolnak a nyelvi 

reflexivitással. A gondolat eredendően az irodalomtudomány és a filozófia területén működő 

historikusoktól indult, akik arra irányították rá a figyelmet, hogy a történészek igen „naivan” 

kezelik a kutatásaikban felhasznált forrásokat, interpretációkat és nem számolnak azokkal a 

jellegzetességekkel, amelyek a szövegek „nyelviségéből” fakadnak. Erre a problémára 

mutatott rá Hayden White 1973-as Metahistory címet viselő munkájában. Művének „káráról 

és hasznáról” (vö. Kisantal és Szeberkényi, 2001) számtalan diskurzus keletkezett az elmúlt 

évtizedekben, és mára kijelenthető, hogy mérföldkőnek tekinthető azon az úton, amely 

elvezetett a történettudományban is bekövetkezett nyelvi fordulathoz (vö. Gyáni, 2002.). A 

történetírás ma elmozdulhat a kultúrtörténet irányába és felhasználhatja a „linguistic turn” 

hozta eredményeket is.  
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Mikor Arisztotelész a Poétikában a jól megírt történetek ismérveit tárgyalja, már használ 

különböző kategóriákat, de az „általános érvényű”, minden történettípusra alkalmazandó 

eljárásokra is ajánlásokat fogalmaz meg. Milyen a jól felépített történet azon túlmenően, 

hogy van eleje, közepe és vége? Hogyan lesz valóban „egész”? „Attól még nem lesz 

egységes a történet, mint egyesek vélik, hogy egy személyről szól. Végtelen sok dolog 

történhet ugyanis egy emberrel, amelynek némelyikéből egyáltalán nem lesz egység; 

ugyanígy egy embernek sok tette is lehet, amelyekből nem lesz semmiféle egységes 

cselekmény. Ugyanígy a történet, mivel cselekmény utánzása, egységes és teljes 

cselekményt utánozzon; a cselekmény részeinek pedig úgy kell összekapcsolódniuk, hogy 

egyetlen rész áttétele vagy elvétele nyomán szétessék és összekavarodjék az egész - hiszen 

ami meglétével vagy hiányával nem befolyásolja a mű értelmét, az tulajdonképpen nem is 

része az egésznek (Arisztotelész, VIII.). Arisztotelész intelmei alapján a történetek esetében 

szükségszerűen mindig az egyiket kell választanunk azon három ábrázolási lehetőség közül 

aszerint, hogy milyen történetet kívánunk írni. Az gondolom, ez éppúgy vonatkoztatható az 

élettörténetekre, mint a vállaltan irodalmi művekre. A lehetséges változatok a következők: 

(1) valami milyen volt vagy milyen, (2) milyennek mondják vagy látszik, illetve (3) milyennek 

kell lennie. Álláspontom és megközelítésem szerint nem vállalkozhatom arra, hogy Petőről 

„milyen volt” állítást fogalmazzak meg, hiszen munkámban párhuzamos narratívákat fogok 

bemutatni, illetve saját olvasatomat is közlöm. A harmadik lehetőség irreleváns, hiszen 

forrásaim ezt nem tudják szolgálni. Marad tehát a második lehetőség, mely a téma és a 

megközelítés szempontjából is megfelelő lehet. 

A történetre vonatkozó cselekményépítési lehetőségek tekintetében White - Northrop Frye 

munkáját, A kritika anatómiáját - alapul véve négy archetipikus cselekményformát 

különböztet meg. Ezeket White műfajok előtti archetipikus történetformának hívja, Frye 

pedig müthoszoknak, a bennük felfedezhető mintázatok, motívumok alapján. A müthoszok 

mibenlétét figyelve megállapítható, hogy bizonyos történetek alapvonásaikban hasonlítanak 

egymásra, ugyanis létezik egy rendezőelv, mely mentén típusokba tudjuk sorolni őket.  

Az irodalomtudományban Northrop Frye eredetileg 1957-ben az úgynevezett nagy 

elbeszélések osztályozási sémáját dolgozta ki. Véleménye szerint a történet cselekmények 

közös vonásainak csoportosítása a narratívákban négy alapvető történetforma, vagy mitikus 

archetípus kimutatását teszi lehetővé: a komédiát, a románcot, a tragédiát, és az 

irónia/szatírát.  
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Aszerint, hogy milyen típusú történettel állunk szemben, hozzá tudunk rendelni a 

cselekményhez egy cselekvőt, egy „hőst”. A rendezőelv megállapításakor mind Frye, mind 

White Arisztotelész alapján dolgozik, aki Poétikájának második fejezetében már szól a 

fikciós művek közötti különbségről, amelyet a bennük szereplő jellemek emelkedettségének 

a különbsége alapoz meg. Bizonyos művekben ugyanis a jellemek az olvasónál jobbak, 

másokban nálunk rosszabbak, ismét másokban velünk egy szintet képviselnek. Mivel az 

irodalmi művekben az eseménysor többségében úgy épül fel, hogy valaki valamit cselekszik 

- általában maga a hős - ezért a fikciókat nem erkölcsi meggyőződések szerint osztályozzuk, 

hanem a hős tetterejéhez mérten, tehát a számára megadatott mozgástérhez képest, ami lehet 

kiterjedtebb, mint a miénk, szűkebb vagy nagyjából hasonló. Ennek megfelelően, ha a hős 

minőségileg magasabb rendű a környezetéhez képest, akkor az „hagyományos”mítosz, a 

szónak abban az értelmében, hogy istenről/isteniről szóló történet. Amennyiben a központi 

szereplő fokozatilag áll a többi ember és a környezete fölött, akkor ő a regényes történet 

tipikus romantikus hőse; tettei csodálatra méltóak, bátrak, de ő maga emberi lény és olyan 

világban él, melyben bizonyos fokig felfüggeszthetők a természet mindennapos törvényei. 

Számára természetesek a bátorság és a kitartás olyan erőpróbái, amelyek a mindennapi 

ember számára nem azok. „Ahol a románc posztulátumai vannak érvényben, ott a bűvös 

fegyverek, beszélő állatok, rettenetes szörnyetegek és boszorkányok, csodás erejű 

talizmánok sem sértik a valószínűség szabályait. Ezen a ponton a tulajdonképpeni mítosztól 

a legenda, a népmese, a rege és irodalmi válfajaik és származékaik világába léptünk át” 

(Frye, 1998, 33.). Abban az esetben, ha a hős magasabb rendű, mint a többi ember, de nem 

emelkedik a természeti környezete fölé, akkor ő a vezér, aki nagyobb „tekintéllyel, 

szenvedéllyel és kifejezőerővel bír”, mint embertársai, de a társadalom bírálata és a 

természet törvényei tetteire nézve meghatározóak. Ezek az eposzok és tragédiák hősei. A 

realista regény vagy a komédia szereplője, aki már nem is „hős”, hanem inkább közülünk 

való, akire ugyanolyan szabályok vonatkoznak majd a történet fűzése során, amelyekkel mi 

is napról-napra találkozunk, amelyeket mindennapi életünk során tapasztalunk. Ha a hős 

képességeit, intelligenciáját tekintve alacsonyabb szinten áll, mint a közösség többi tagja, 

kiszolgáltatott, tehetetlen vagy abszurd figura, akkor a Frye-féle felosztás alapján az ironikus 

módhoz tartozik. Ez érvényes akkor is, ha az a benyomásunk olvasóként, hogy voltunk vagy 

lehetünk ugyanilyen helyzetben (Frye, 1998. 33-41.).  

Frye szerint, ha áttekintjük az előbbi típusokat azt láthatjuk, hogy „az elmúlt másfél ezer év 

alatt az európai fikció gravitációs központja állandóan lefelé haladt. A középkort megelőző 
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korszak irodalma szorosan a keresztény, a késő klasszikus, a kelta és az ógermán 

mítoszokhoz kapcsolódott”(Frye, uo. 34). Az utókorra maradt elbeszélések formájukat 

tekintve leginkább a regényes történet, a románc kategóriájába kerültek át. Ez további két fő 

alformára oszlik: a világi formára, mely a lovagi rend és a kóbor lovagság intézményével 

foglalkozik, illetve a vallási formára, tulajdonképpen a szentek legendáira. Mindkettőben 

nagy szerepe van a történet bonyolítása érdekében a csodáknak, azaz a természettörvények 

megsértésének. „A regényes fikciók mindaddig uralkodtak az irodalomban, amíg a 

reneszánsz korában a fejedelem és az udvari ember kultusza nem hozta előtérbe a magas 

mimetikus módot. Ennek jellemvonásai legvilágosabban a drámában, különösen a 

tragédiában, valamint a nemzeti eposzban jelennek meg. Ezután egy új típusú 

középosztálybeli kultúra bevezeti az alsó szintű mimetikus módot, s ez uralkodik az angol 

irodalomban Defoe korától a 19. század végéig. Ugyanez a francia irodalomban mintegy fél 

évszázaddal korábban elkezdődött, és ugyanennyivel korábban be is fejeződött. Az utóbbi 

száz év során megjelenésmódját tekintve a komoly fikció legnagyobb része egyre inkább 

ironikussá változott” (Frye, uo. 35). Amikor különbség van a fikciók között abból a 

szempontból, hogy a hős, elszigetelődik társadalmától vagy beleolvad társadalmába, akkor 

tragikus vagy komikus típussal állunk szemben, de ez a cselekmény perspektívájára, nem a 

dráma formáira utal. 

Pető élettörténete a kutatás során feltárt és rendezett forrásanyag és az azokból levont 

következtetések alapján egy küzdelmek folyamán alakuló elszigetelődés történetként 

határozható meg, s ennek értelmében a tragikus Frye-i kategóriába tartozik, ezért a 

továbbiakban ez a fikciós mód kerül részletesebb kifejtésre. 

A tragédia egy vezéralak elbukásának a története. Bukásának legfőbb oka, hogy 

elszigetelődik a társadalomtól és ezáltal heroikussága az ironikussággal elegyül. A tragikus 

hősnek ugyan kellően elszántnak és rettenthetetlennek kell lennie, de bukása összefüggésben 

áll egyfelől a társadalommal fennálló viszonyának érzékelésével, másfelől a természeti 

törvény mindenhatóságának érzékelésével, ezáltal kissé elmozdul az irónia irányába.  

Frye felhívja a figyelmünket arra, hogy nem véletlen, hogy a tragédia virágkora egyrészt az 

5. századi Athénben, másrészt a 17. századi Európában tűnt föl. Mindkettő egy olyan 

társadalomtörténeti időszakhoz kötődik, amelyben az uralkodó osztály gyors ütemben veszti 

el tényleges hatalmát, „miközben ideológiai presztízsének jó részét még meg tudja 

őrizni”(Frye, uo. 36). Amennyiben Arisztotelész alapján elfogadjuk, hogy a tragédia a 

nálunk jobb emberek elbeszélés általi bemutatása, számos történetíró úgy jár el, hogy szebbé, 
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jobbá teszi az általa leírt alakot úgy, hogy amikor haragos, könnyelmű és más hasonló 

jellemű embereket ír meg, figyel arra, hogy ugyanakkor „igaz”emberekként is ábrázolja 

őket. Frye szerint így tesz Homérosz, aki „Akhilleuszt a keménység mintájaként, de 

ugyanakkor kiváló emberként ábrázolja” (Frye, 1998. 34). Ebben az ábrázolási folyamatban 

a kutató számára talán a határ megtartása a legnehezebb, hiszen az indíték, a szándék és az 

érintettség is erősen befolyásoló erővel bír az általa választott cselekvő bemutatásában. 

2.3.2.1 A tragikus fikciós mód 

Amennyiben fő jellemzőik alapján áttekintjük a különböző fikciós módokat, megállapítható, 

hogy románcban a jellemek meglehetősen mesébe illőek, a szatíra szereplői inkább 

karikatúrába hajlanak, a komédiában a szereplők tettei megbicsaklanak, hogy megfeleljenek 

a boldog végződés követelményeinek. A következőkben tárgyalásra kerülő tragédia 

kiforrott módjában az adja a jellegzetességet, hogy a főhős és általában a szereplők 

megszabadulnak az álomszerű, irreális jellemzéstől, s ez egyszerre jelent számukra 

szabadságot, de korlátozást is, mivel így életükön a természet törvénye, rendje uralkodik. 

„Akármilyen bőven adagol egy tragédia szellemeket, előjeleket, boszorkányokat vagy 

jóslatokat, tudjuk, hogy a tragikus hős hiába dörzsöli meg a lámpát, nem tud odavarázsolni 

egy dzsinnt, hogy húzza ki a bajból” (Frye, uo. 175.). 

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a tragédia az archetipikus cselekményértelmezésben 

nem attól tragédia, hogy katasztrófába torkolló eseménysor bomlik ki belőle. Tragédiának 

nevezett vagy a tragédiákhoz sorolt történetek végződhetnek akár kiegyensúlyozott, józan 

életörömmel, bölcs megállapodottsággal vagy olyan nem egyértelmű, nehezen 

meghatározható hangulatban, amely egyszerre patetikus és egyszerre realisztikus és 

naturális. A fennköltség és a hétköznapiság általában egyszerre jellemzi a tragédia központi 

alakját, hiszen tipikus hőse valahol az isteni és a „nagyon is emberi” között helyezkedik el. 

Ha magunkkal hasonlítjuk össze, a tragikus hős felénk magasodik, de ugyanakkor tudjuk, 

hogy van valami, amelyhez képest ő maga is csak a világmindenség, kozmosz egy apró 

pontja. Érthetjük ezalatt Istent, az isteneket, a végzetet, a véletlent, sorsot, a logikusnak vélt 

szükségszerűséget, a karmát - kortól, társadalomtól, világlátásunktól függően. Nevezzük 

azonban bárhogy, köztünk és a transzcendens között az archetipikus cselekményértelmezés 

rendszerében a tragikus hős a közvetítő, aki a „sorskerék legmagasabb pontján foglal 

helyet”, félúton a talaj szintjén elhelyezkedő emberi társadalom és a transzcendens 

tartományba értendő erők között. „A tragikus hősök olyannyira a legmagasabb pontokat 

képviselik emberi tájaikon, hogy úgy látszik, a körülöttük levő erőtér számára 
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kikerülhetetlenül ők azok a jó vezetőanyagból készült csúcsok, a magas fák, amelyekbe 

hamarabb csap a villám, mint egy fűcsomóba. A vezetők persze éppúgy lehetnek eszközei, 

mint áldozatai az isteni villámlásnak. Mintha a felértékelődés nietzschei hegyi levegője 

venné körül a tragikus hőst: gondolatai nem olyanok, mint a mieink, s a tettei sem, még 

akkor sem, ha a pokolba kerül miattuk, mint Faustus” (Frye, uo. 176). 

Ez átvezet a következő kérdéshez, ami a tragikus hősben rejlő szenvedélyhez, 

megszállottsághoz, meggyőző erőhöz kapcsolódik, hiszen több olyan történetet állít elénk a 

világirodalom, illetve a mindennapi élet, amelyekben a cselekmény egyes szereplői akár az 

életüket is készek feláldozni puszta hűségből olyasvalakiért, aki erőszakos, goromba és 

kegyetlen, de ugyanakkor vitathatatlanul árad belőle a nagyság ereje. A tragédiában pont 

ezek az előbb felsorolt negatív tulajdonságok azok, amelyek alapján a főszereplő a végzet 

hatalmával vívott harcban elszigeteltté válik, és a „gazember” nemegyszer magának a 

hősnek alkotóeleme. Frye szerint ez a tragédiák jellemzője, de nem célszerű kizárólag ezzel 

leírni a típust, bár elismeri, hogy a tragédiák túlnyomó többsége azt a benyomást kelti, hogy 

a sors vagy végzet hatalma érvényesül, s ezekkel szemben az ember erői végesek. Frye 

felhívja figyelmünket annak a veszélyére, hogy a tragédiát „fatalisztikusan 

leegyszerűsítsük”, hiszen mint írja, a végzet azt követően válik külső erővé a hősre nézve, 

hogy a tragikus folyamat már megkezdődött. „A görög ananké (természettörvény, végzet), 

moira (sors, osztályrész, kötelesség) a maga normális, pretragikus formájában az élet belső 

kiegyensúlyozó feltétele” (Frye, uo.177-178).  

A tragédia müthoszában az előbbiek mellett a heroikusság megjelenítése adja a cselekmény 

és benne a szereplők „jellegzetes fényét és átlelkesülését”. A tragikus fikciós módban a 

hübriszt, mint a büszke, szenvedélyes, megszállott vagy magasröptű észjárást szintén 

alapvetőnek tekintik a tragikus hősök esetében, s ez lesz az Frye szerint, ami kiváltja az 

olvasó vagy néző számára is érthető bukást. „Az efféle hübrisz az, ami a tragédiát szokásos 

módon felidézi, mint ahogyan a komédiában a boldog végződést előidéző mozzanat 

rendszerint az alázat valamilyen megnyilvánulása, egy rabszolga vagy a hozzá méltatlan 

álruhában rejtőzködő hősnő révén” (Frye, uo. 178.). A tragédia hőse számára ez a nőalak, 

vagyis az, amit lényével kifejez, valójában a mindenkori társadalmi norma, amellyel 

hübrisze szembekerül.  

Frye Shakespeare példáin keresztül mutat be egy másik jellegzetességet a tragédiában, 

melyet már Arisztotelész is említ a Poétikában. Ez a motívum, a szánalomkeltés és 

félelemkeltés kettőse. „A szánalom és a félelem erkölcsi érzés, s lényeges a tragikus szituáció 

szempontjából, de nem kötődik hozzá elválaszthatatlanul. Shakespeare különösen kedveli 
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azt a megoldást, hogy erkölcsi villámhárítókat helyez el a hős mindkét oldalán a szánalom 

és a félelem lekötése végett. „[…] Othellót, az egyik oldalán Jagóval, a másikon 

Desdemonával, de Hamletnek is ott van Claudius és Ophelia, Learnek a lányai, s még 

Macbethnek is Lady Macbeth és Duncan” (Frye, uo.179.).  

A tragikus bonyodalom következő fontos csomópontja a felismerés mozzanata. Ez a 

ráébredés, tudatosulás nem egyszerűen azt jelenti, hogy a hős előtt feltárulkozik, mi is történt 

vele, hanem annak megértését, hogy mennyire meghatározott ívű életpályát teremtett 

magának. A tragédia cselekménye, az „Augenblick”-ig, azaz a sorsdöntő pillanatig felfelé 

halad, ekkor vethet pillantást főszereplőnk egyszerre arra az útra, amely követhető lett volna, 

és arra, amely számára már elkerülhetetlen. Hősünk a sorsfordulás pillanatát nem érzékeli, 

nem látja, mivel ott és akkor a megszállottság állapota uralkodik el rajta, de ebben a 

pillanatban a sorskerék könyörtelenül elindul lefelé, egyre közelebb hozva a hős végzetét. 

Tudjuk, értjük, hogy ez azt jelenti, hogy a hősnek el kell buknia, érzéseink viszont azt súgják, 

hogy ez nem helyénvaló. Ezt nevezi Frye a tragédia paradoxonának, az értelem igazsága és 

az együttérzésből fakadó sajnálat egymásnak feszülésének. A feloldás, a vigasz talán az 

lehet, hogy a bukás magával hozza - ha csak egy pillanatra is - a magasabb rendű világ 

misztériumát, a vágyott beteljesedést. 

2.3.2.2 A tragédia fázisai – Frye és Elsbree megközelítése 

Northrop Frye munkájában a tragédia hat fázisát különíti el, melyek a heroikus jellegtől az 

ironikus jelleg felé haladnak. Az első fázisú tragédiában a főhős a többi alakkal szemben a 

lehető legnagyobb rangot képviseli, melynek forrása a bátorság, a rátermettség és az 

ígéretesség. Ez a fázis a hős születési mítoszának felel meg. A második fázis a romantikus 

hős ifjúkora, igazából az ártatlanság, romlatlanság és a tapasztalatlanság szakasza, amely a 

harmadik fázisban folytatódik a „kereséstéma” megjelenésével mely a románc gerincét 

alkotja. Ebben a fázisban nagy hangsúly esik a hős elért sikereire, teljesítményére, illetve 

tehetségére. A negyedik fázis az, amelyben a hős a hübrisz és a hamartia, azaz 

megszállottság és a tévedés, vagyis a rossz irány választása folytán bukik el. Ebben a 

fázisban megy át az ártatlanság a tapasztalásba, és a tapasztalás maga, már a hős bukásának 

bekövetkeztét jelzi. Az ötödik fázisban, az érettség szakaszában megnövekszik az ironikus 

elem szerepe, ezzel párhuzamosan heroikus epizódokból egyre kevesebbet kapunk. A 

hősnek ebben a típusban magának kell megszereznie tekintélyét, de elszigetelődése 

megállíthatatlan a cselekmény végéig. A fázis ironikussága abban áll, hogy a „szereplők 

szabadságszintje alacsonyabb, mint a nézőké. a szereplők egy olyan törvény feltételei között 
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mozognak, legyen az a zsidók törvénye vagy a természettörvény, amelytől, legalábbis 

elméletileg, a közönség már megszabadult” (Frye, uo.186.). Az ötödik fázis tragikus 

eseményfűzésében főként az elveszettség, az irányvesztés és az ismerethiány drámája jelenik 

meg, de már a felnőtt tapasztalat világában. Frye szerint ide tartoznak azok a tragédiák vagy 

tragikus epizódok, amelyek a „fatalizmust a létezés egészére vetíti rá, s inkább metafizikai 

és teológiai kérdéseket vet fel, mintsem társadalmi vagy erkölcsi problémákat” (Frye, 

uo.188.). Az ezt követő hatodik fázisban a megrázkódtatás és a rettegés világába jutunk, 

ahol a középponti képek a kínzás jellegzetes képei, mint a megcsonkítás, a kannibalizmus 

vagy válogatott bántalmazások, támadások. Az ilyen tragédiákban a hősnek rendkívüli 

megaláztatásokat és kínokat kell kiállnia ahhoz, hogy mégis meg tudja mutatni hősi mivoltát.  

Frye-hez hasonlóan egy amerikai szerző, Langdon Elsbree (1982) is foglalkozott a mítoszok 

rendszerével és egy újabb osztályozási struktúrát dolgozott ki a történetformákra. Alapvető 

különbség esetében, hogy a történetformákra széles értelemben tekint, nem korlátozza 

kizárólag az irodalmi művekre. Az az alapvető feltevése, hogy a különböző médiumokra, 

stílusra és műfajra átírt történetek az olvasók, szemlélők, számára még akkor is érthetők, ha 

az adott történetek eltérő korokból, helyekről és kultúrákból származnak. Elsbree szerint ez 

azért lehetséges, mert az életünket átszövő narratívumok, valójában egy vagy több 

archetipikus cselekményből eredeztethetők. Az archetipikus cselekményeket véleménye 

szerint általános cselekményekként lehet értelmezni, olyan egyetemleges cselekmény-

sorozatokként, amelyek minden kultúrában jelen vannak. „A közönség úgy érzi, hogy 

ezeknek a cselekményeknek olyan autoritása van, mint azoknak a rituáléknak, amelyek az 

emberi fejlődés alapvető szakaszait tagolják, és alapvető emberi szükségleteket fejeznek 

ki”(Elsbree, 1982. Preface, vii.; idézi még McAdams, 2001.).  

Elsbree tehát a The rituals of life című 1982-es munkájában a narratívákról tipizálható 

mintázatok mentén gondolkodik, és arra a megállapításra jut, hogy egy adott elbeszélésben, 

történetben legalább öt archetipikus cselekmény lelhető fel. 

Az első az establishing-consecrating a home, az otthonteremtés- vagy avatás fázisa, 

melyben az alapcselekvések konkrét és szimbolikus értelemben is az emberi közösség 

életben tartását szolgálják, melynek fő szimbólumai a ház és a kert. A cselekvő a káoszból 

rendet, a semmiből valamit teremt - „elválasztja a világosságot a sötétségtől, a feladatot a 

feladattól, a vezetőt a követőtől, a munka szakaszát a játéktól. A cselekvéseket a fejlődés, az 

egyéniség kialakulása és az emberi közösségek folyamatosságának fenntartása legitimálja” 

(Elsbree, 1982. 16.). A meghatározó ritmus a munka, a típusra jó példaként Elsbree többek 



   

36 
 

között a Robinson Crusoe-t hozza. A második archetipikus cselekmény az engaging in a 

contest, fighting a battle, avagy küzdelem és a versengés. A cselekvő ember a versengésben 

és a küzdelemben megerősíti és megóvja énjének egységét, ebben az esetben a jellemző 

ritmus a növekvő izgatottság és az utána következő megkönnyebbülés, ilyen például az 

Austen regények többsége. A harmadik cselekmény-szekvencia a taking a journey, az 

utazás, melyben a történet hősei elindulnak, hogy megtalálják új életüket, új hazájukat, új 

feladatukat. Jó példa erre az Odüsszeia vagy A kivonulás könyve, melyben a szebb jövőt 

keresik, vagy a múltjuk elől menekülnek, Petőt idézve: „kalandot kalandra szenvedést 

szenvedésre” halmoznak, útjukon számos meglepetés és fordulat vár rájuk. Az ebben a 

jellegben megmutatkozó ritmus a nyugtalan pulzálás- megfékezhetetlen, szinte kényszerű 

mozgás, amely a cselekvőt epizódról - epizódra űzi előre. 

A negyedik cselekménytípus, az enduring suffering, a szenvedés elviselése. Jellemző 

történetekként sorolható ide a Lear király, a Bűn és bűnhődés vagy a női történetek közül A 

skarlát betű. A központi motívum lényege ezekben az elbeszélésekben a próbatétel: 

mennyire marad valaki hűséges korábbi választásához, értékrendjéhez, önmagához? A 

cselekményben erőteljesen megjelenik a társadalom, a külső hatalom kényszere, amely 

centripetális erővel hat az egyénre annak érdekében, hogy változzon meg és adja fel az általa 

vívott küzdelmet. Elsbree utolsó archetipikus cselekménye a pursuing consummation, 

vagyis a beteljesülés hajszolása, erre a fázisra jellemző lehet, hogy a végcél tekintetében 

elegyedik az előzőekben említett cselekmények valamelyikével. Ebben a típusban 

megjelenik a Frye-nél is meglévő keresés motívum, mely főként a transzcendencia keresését, 

a magasabbrendű beteljesülésének hajszolását jelenti. Ez változatos módozatokban ölthet 

testet, Elsbree az összes földi vágy levetkőzését, a lélek megtisztulását, vagy egy mindent 

elsöprő végső bosszút említi lehetőségként, mely során a hős a szenvedés elviselésének 

folyamatában túllépve önmagán „valami nagyobb, mindent átölelő teljességhez méri magát” 

(Elsbree, uo. 77.). Ilyen történetek az Átok földje, a Háború és béke vagy az Isteni színjáték. 

Elsbree álítása az, hogy az öt archetipikus cselekmény nemcsak az irodalomban található 

jelentős történetekre alkalmazható, hanem az egyén életét alkotó történetekre is, ezt erősíti 

meg McAdams is, aki Az identitás élettörténet modellje című tanulmányában Elsbree-től 

idézi: „Nem csupán kölcsön vesszük más emberek és kultúrák alaptörténeteit és 

cselekményeit, hanem saját céljainknak megfelelően vesszük igénybe a történeteket, mint a 

személyes bizonyíték végső formáját. Ha igazán magyarázatot kívánunk adni arra, hogy 

miért házasodtunk meg, váltunk el, hagytuk ott a munkánkat, váltunk béke-vagy háború-
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pártivá, fogadtuk el a hitet vagy váltunk szkeptikussá, akkor történetet vagy történet 

sorozatokat meséljük”(Esbree,1982. 12.; McAdams, 2001. 165.). 

Dolgozatomban nem kerül tárgyalásra, de a narratívákkal kapcsolatban Mc Adams, 

továbbhaladva a Frye-Elsbree gondolati tengelyen (2001, 163-173.) úgy találta az 

élettörténet domináns tematikus témáit vizsgálva, hogy a hatalom motivációjú személyek 

narratíváiban leginkább a románc és a tragédia történet formái jelennek meg leginkább. Egy 

másik megállapítása szerint, a fejlettebb egoszinttel rendelkező személyek narratívája 

többféle cselekményvázat tartalmaz, ehhez a szintén Frye alapján dolgozó Elsbree 

előbbiekben felvázolt modelljéből merített. 

2.3.3 Az életpálya elmélet 

Módszertani megközelítésem másik pillérét az életpálya elmélet adja, amely egy olyan, 

különböző tudományágak közötti elméleti modell, amelynek formálódásához hozzájárult a 

szociológia, az antropológia, a társadalomtörténet csakúgy, mint a pszichológia. Az 

életpálya elmélet öt állandó alapfogalomra támaszkodik, ez a kohorsz, az átmenet, a 

trajektória, amelyre munkámban szinonimaként az életvonal kifejezést is használom majd, 

az életesemény és a fordulópont. Dolgozatomban az alapfogalmakon túl az modell fő témái 

közül (Az emberi élet és a történelmi idő kölcsönhatása, az élet ütemezése, egymáshoz 

kapcsolódó vagy interdependens életek, az ember szabad akarata a döntéshozatalban) kettőt 

kezelek majd hangsúlyosabban az élettörténet fókuszaihoz illeszkedve: az emberi élet és a 

történelmi idő kölcsönhatását, illetve az ember szabad akaratát a döntéshozatalban, tehát a 

kényszerek és az egyéni döntési mechanizmusok kapcsolatát. 

Az életpálya elmélet modellje, az 1970-es években alakult ki különböző tudományágak 

egymásra hatásának következtében, formálódásához hozzájárultak a szociológusok, 

antropológusok, társadalomtörténészek, demográfusok és pszichológusok egyaránt. Az első 

kutatók egyike Glen Elder Jr., aki szociológusként a hetvenes években olyan kutatások 

elindítását szorgalmazta, amely a történelmi erők befolyását vizsgálja az emberi 

alapközösségek működésére. A megközelítést felhasználva Elder arra vállalkozott, hogy 

bemutassa, hogy az 1930-as évek nagy gazdasági világválsága milyen óriási hatást gyakorolt 

az egyének és a családok életének alakulására. Longitudinális vizsgálata megmutatta a 

történelmi erők befolyását a közösségek működésére, a nevelési stratégiák választására és a 

munka világában betöltött szerepek jellemzőire.  
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A társadalomtörténet jelentős területté fejlődése ehhez jó háttérnek bizonyult, így az Elder 

által elindított munka a későbbiekben kiegészülhetett Tamara Hareven munkásságával, aki 

többek között kulcsszerepet játszott a családtörténet, mint tudományág kifejlődésében. 

Eldert és Harevent egyaránt érdekelte, hogy, hogyan változnak és alkalmazkodnak az 

egyének és a családok a változó történelmi körülményekhez és kényszerekhez, és a 

folyamatosan alakuló társadalmi feltételekhez. Ahogyan a fejezet későbbi részéből kiderül, 

az életpálya teória merít a fejlődéspszichológia hagyományos elméleteiből is, amelyek olyan 

eseményeket vizsgálnak, amelyek az emberekkel életük különböző szakaszaiban általában 

történnek, azonban egy igen lényeges szempontból mégis különbözik ezektől a pszichológiai 

elméletektől. A fejlődéspszichológia általános érvényű, előre látható eseményeket és 

pályákat keres, az életpálya elmélet viszont arra hívja fel a figyelmet, hogyan befolyásolja a 

történelmi idő, a társadalmi helyzet és a kultúra az egyén tapasztalatait az egyes 

életszakaszokban. 

2.3.3.1 Az életpálya elmélet alapfogalmai 

Kohorsz 

Az első Elderi alapfogalom azt tükrözi, hogy az egyén élete összefűződik olyan emberek, 

csoportok életével, akik valamely szempontból hasonló helyzetben vannak, hasonló az 

élmény- és tapasztalatviláguk, ezeket az azonosságokat próbálja meg érzékeltetni a kohorsz 

fogalmával. A kutatókat a fogalom megalkotásakor az inspirálta, hogy a különböző 

fejlődéspályák adott történelmi kontextusokban alakulnak valamilyenné, jellegzetessé. Az 

életpálya teóriában ennek értelmében a kohorsz olyan személyek csoportja, akik ugyanabban 

az időszakban születtek, és bizonyos társadalmi változásokat egy adott kultúrában, 

ugyanabban a sorrendben, és ugyanabban vagy hasonló életkorban élnek meg. A generáció 

kifejezés, tartalmát tekintve analóg lehet, de hosszúsága miatt, mely a generáció esetében 

egy húszesztendős időszakra utal, a kohorsz esetében ez rövidebb is lehet. Kiemelendő még, 

hogy a kohorsz csak akkor válik generációvá, amikor kialakul benne a társadalmi közös 

történet, közös érzet és identitás. Méretüket tekintve a kohorszok különbözőek, és ezek a 

különbségek hatással vannak lehetőségeikre az oktatás, a munka és a családi élet terén, ezért 

a szociológiában és a demográfiában egyaránt fontos fogalom. A kohorszokra jellemző, 

hogy stratégiákat alakítanak ki azokra a sajátos körülményekre, amelyekkel 

szembetalálkoznak, megpróbálnak stratégiákat alkotni a történelmi helyzet és idő szülte 

gazdasági, politikai, illetve egyéb kihívásokra egymás segítésével, kölcsönös támogatás 
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biztosításával. Méretüket tekintve a kohorszok különbözőek, és ez a méretbeli differencia 

hatással van lehetőségeikre az oktatás, a munka és a családi élet terén.  

Átmenet 

Az életpálya elmélet egy másik alapvető feltételezése, hogy minden ember számos átmenetet 

vagy szerep- és státuszbeli változást él meg a különböző életszakaszaiban, amelyek a korábbi 

szerepekhez és státuszokhoz képest határozott eltérést jelentenek. A teljes élet számos ilyen 

átmenet tartalmaz, ezek a legfontosabbakat tekintve az iskolakezdés, belépés a pubertásba, 

a tanulmányok befejezése, első munkába állás, a szülői ház elhagyása, házasság, szülővé 

válás, nyugdíjba vonulás. Az átmeneteken belül külön csoportot képeznek azok, amelyek 

családi élethez kapcsolódnak, ilyen a házasságkötés, szülővé válás, házasság felbontása, 

újraházasodás, halálozás. Lényeges kiemelni, hogy minden átmenet változást hoz az egyéni 

státuszok és szerepek terén. A születés és halálozás drámai hatása általában igen nagy, de 

egy válás vagy újraházasodás is jelentős hatást gyakorol a szerepek és státuszok alakulására 

az életpálya alakulása folyamán. 

Trajektória 

Az átmenettel járó változások különállóak és viszonylag jól körülhatároltak; amikor 

végbemennek, az élet egy régebbi fázisa véget ér és megkezdődik egy új fázis. A trajektória 

ezzel szemben hosszabb távon szemléli a stabilitás és változás hosszú távú mintáit egy ember 

élete során, és ennek eredményeképpen általában többszöri átmeneteket foglalnak magukba, 

tehát mondhatjuk, hogy az átmenetek mindig trajektóriákba vannak beágyazódva. Nem 

feltétlenül számítunk rá, hogy a trajektóriák egyenes vonalúak, de irányukat tekintve némi 

folytonosság mutatható ki. Mivel az egyének életüket több szférában élik, életüket több, 

egymást keresztező trajektória alkotja, úgymint tanulmányok, családi vagy közösségi-

társasági élet, egészség és munka. A tanulmányok, a munkavállalás vagy egy súlyos 

betegség megjelenése az életpályában egy átmenet, de olyan átmenet, amely hosszú 

képződési, szakmai, az egészség esetében terápiás útvonallal jár együtt, amely némileg 

stabil, de valószínűleg az út során más átmeneteket is magával hoz.  

Életesemény 

Fontos leszögezni, hogy az életpálya teória rendszerében az „életesemény” kifejezés magára 

a történésre vonatkozik, és nem a történés okozta átmenetekre. A teljesség igénye nélkül az 

életpálya életeseményei a család és társas kapcsolatok trajektória tekintetében általában a 
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következők: születés, házasság, válás, új belépő családtag érkezése, közeli hozzátartozó 

halála, közeli barát elvesztése. A tanulmány-munka életvonalak esetében ide tartozhat az 

iskolai tanulmányok megkezdése vagy abbahagyása, munkába lépés, munkahelyi felelősség 

nagyobb változása, amely lehet előléptetés, visszaminősítés vagy áthelyezés, kiemelkedő, 

személyes szakmai siker, de lehet a munkaidő, munkajelleg vagy munkakörülmények 

komolyabb változása egyaránt, illetve az elbocsátás a munkahelyről és a nyugdíjazás. Végül 

az egészséget, személyes jóllétet megjelenítő életvonalba beleértendők lehetnek a személyes 

sérülések vagy betegségek, a szexuális élet nehézségei, a mentális-pszichés problémák, de 

ide értendőek a kikapcsolódás szokásos módjainak vagy mennyiségének komolyabb 

változása, az egzisztenciális helyzet hirtelen változása, a személyes szokások 

megváltoztatása, amely vonatkozhat az öltözködésre, a modorra, a társas érintkezési 

normákra. Szintén ehhez az életvonalhoz kapcsolható az a szélsőséges eseményeket magába 

foglaló halmaz, melynek elemei lehetnek például az alkalmazkodás fontosabb politikai, 

gazdasági változáshoz, a fogva tartás börtönben vagy egyéb zárt intézményben, illetve az 

egyén által elkövetett vagy éppen az egyén által elszenvedett jogsértések, melyek az enyhe 

és a súlyos között mozoghatnak.  

Az életeseményeket aszerint érdemes vizsgálni, hogy milyen hatással bírnak az életpálya 

egészére, vagy az életszakaszokra. Ennek megfelelően az értékelés egy lehetséges módja az 

életpálya elméletben az életet megváltoztató események rendszerezésére szolgáló 

életesemény-tárak létrehozása. Az életesemény-tárak osztályozása különböző dimenziók 

mentén történhet, ezek megmutatják, hogy az adott esemény jelentős vagy kevésbé jelentős, 

várható vagy nem várható, irányítható vagy nem irányítható, tipikus esetleg atipikus, 

kívánatos illetve nemkívánatos, akut vagy krónikus. Jól látható, hogy a dimenziók a 

különböző tartalmú életvonalakhoz igazodnak. Megállapítható, hogy ezek a tárak többnyire 

a nemkívánatos események irányába térnek el a kívánatosakkal szemben, de természetesen 

nem állítható, hogy minden életesemény ártalmas változást okoz az életben, hiszen az egyén 

értékelése az életeseményekre nézve nagyban függ a személyiségtípusától. Az azonban 

mindenképp érdekes lehet, hogy az életesemények hatását vizsgálva milyen módon 

kapcsolódhat az életpálya elmélet az egészség előrejelzőinek kutatásához. Ilyenek lehetnek 

azok a kérdések, hogy a negatív életeseményeknek mi a szerepe a depresszív tünetek 

megjelenésében és a traumatikus életeseményeknek milyen hatása lesz az egyén lelki 

egészségére hosszú távon. 
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Fordulópont  

A fordulópont az az időpont, amikor jelentős változás következik be az életút-

trajektóriájában, hasonlóan a Tengelyi és Pataki által használt „sorsesemény” fogalomhoz 

vagy McAdams „nukleáris epizódjához”. Átalakulással járhat a tekintetben, ahogyan a 

személy önmagát a világhoz képest látja, és/vagy ahogyan a kockázatra és a lehetőségekre 

reagál. Tartós változásként és nem csupán időleges kitérőként szolgál és bármilyen jelentős 

is az egyén életében, a fordulópont általában az idő múlásával válik csak nyilvánvalóvá. Az 

Elder és Hareven általi kutatások alapján azt mondhatjuk, hogy az emberek életében 

általában egy-három olyan életesemény van, amely fordulópontként értékelhető. A 

hagyományos fejlődéselméletek szerint a fejlődésbeli trajektória többé-kevésbé folyamatos, 

egyenletesen halad az egyik fázisból a másikba. Az életút trajektóriái azonban ritkán ilyen 

simák és kiszámíthatóak. Sok vagy hirtelen megszakítással vagy hirtelen szünettel járnak, és 

néhány különleges életesemény fordulóponttá válik, amely tartós elmozdulást okoz az 

életút-trajektóriában. A tehetetlenség egy bizonyos trajektórián tart bennünket, de a 

fordulópontok váratlan fordulatokat, kanyarokat vagy akár visszafordulást hozhatnak az 

életútba. Az átmenetek és életesemények nem mindig hoznak olyan lényeges változást, 

amely fordulópontot hozna.  

Az elmélet alapján az életesemények három típusa szolgálhat fordulópontként: 1. az olyan 

életesemények, amelyek lehetőségeket zárnak le vagy nyitnak meg, 2. az olyan 

életesemények, amelyek a személy környezetében tartós változást idéznek elő, 3. az olyan 

életesemények, amelyek megváltoztatják a személy önképét, meggyőződéseit vagy 

várakozásait. Az életesemények bizonyos típusa fordulópont lehet az egyik egyén számára, 

míg a másik számára nem az. Kevésbé drámai átmenetek is fordulóponttá válhatnak, attól 

függően, hogy az egyén hogyan értékeli a jelentőségüket. Azokban az esetekben, amikor 1. 

az átmenet egy krízissel egyidejűleg történik, vagy krízis követi, 2. az átmenet az egyének 

szükségletei és kívánságai illetve a család magasabb érdeke körüli családi konfliktussal jár, 

3. az átmenet "időn kívül" történik, vagyis nem a tipikus életszakaszban, 4. az átmenetet előre 

nem látható negatív következmény követi, 5. az átmenet miatt kivételes szociális változásra 

van szükség (Hutchinson, 2014.). 

Az idő múlásával azonban egy átmenetet vagy egy életeseményt is fordulópontnak 

érzékelhetünk. A szülő elvesztése nem mindig fordulópont, de amikor ez a veszteség időn 
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kívül történik, vagy erőszakos cselekmény, vagy egy váratlan betegség által, akkor könnyen 

válhat fordulóponttá.  

2.3.3.2 Az életpálya elmélet fő témái 

Egy évtizeddel ezelőtt Elder négy domináns és egymással összefüggő témát azonosított azt 

életpálya-szemléletben: az emberi élet és a történelmi idő kölcsönhatását, ami azt jelenti, 

hogy az egyén fejlődését történelmi kontextusban kell értelmezni, az élet ütemezését, mely 

szerint bizonyos szerepek és magatartások bizonyos korcsoportokhoz kapcsolódnak a 

biológiai, pszichológiai, társadalmi és spirituális életkor alapján, az egymáshoz kapcsolódó 

vagy interdependens életeket, melyen azt értjük, hogy az emberi életek függenek egymástól, 

és a család a tágabb történelmi, kulturális és társadalmi jelenségek megélésének és 

értelmezésének elsődleges terepe, végül az ember szabad akaratát a döntéshozatalban, ami 

az egyén életútja a történelem és a társadalmi körülmények adta lehetőségeken és 

kényszerűségeken belül hozott választásai és cselekvései alapján épül fel.  

Az emberi élet és a történelmi idő kölcsönhatása 

Amikor a szociológusok és a társadalomtörténészek tanulmányozni kezdték az egyéni és 

családi életút-trajektóriákat, megfigyelték, hogy a különböző években született személyek 

különböző történelmi világokkal találják szembe magukat, különböző lehetőségekkel és 

kényszerűségekkel, különösen a gyorsan változó társadalmakban, mint amilyen az Egyesült 

Államok. Arra a következtésre jutottak, hogy a történelmi idő kohorsz-hatást válthat ki, 

amikor egy születési kohorsz az életút azonos pontján részesül bizonyos formáló hatású 

tapasztalatokban, és ezek tartós befolyással vannak rá. Csakúgy, mint az egyének esetében 

az életesemények kapcsán, itt is érvényes, hogy ugyanazoknak a történelmi eseményeknek 

a hatása a különböző kohorszokra különböző lehet. Elder például a gyermekekre és a nagy 

gazdasági válságra irányuló kutatásában (1999) azt találta, hogy annak a kohorsznak az 

életút-trajektóiáira, akik a gazdasági visszaesés idején kisgyermekek voltak, komolyabb 

hatással voltak a család megpróbáltatásai, mint a kohorszéira, amelynek tagjai az adott 

időben a gyermekkor közepén vagy a késői serdülőkorban voltak. A változó társadalmi 

feltételek tehát nem csupán az egyénekre hatnak, hanem, a családokra, a közösségekre és az 

egyéb társadalmi szervezetekre. Ezt igazolja többek között Tamara Hareven történeti 

elemzése a családi élet alakulásáról (2000), aki adatokkal támasztja alá, milyen 

lemaradásban van szinte minden korban a társadalmi változások mögött a gazdaság és a 

politika fejlődése, abból a szempontból, hogy mikor és hogyan képes reagálni az új 
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körülményekre és a társadalmi változások következtében megjelenő szükségletekre. Az 

egyedülálló történelmi események miatt, amelyekkel egy-egy kohorsz találkozik, a 

kohorszok életút-trajektóriája általában különböző. Ugyanaz a születési kohorsz a világ 

különböző részein igen különböző történelmi eseményekkel szembesül. 

Az élet ütemezése 

Az életpálya kutatások számára jelentőséggel bír, hogy milyen életkorban történnek az 

egyénnel bizonyos életesemények és átmenetek, ezt a teoretikusok az életek ütemezésének 

nevezik. A témával kapcsolatos kutatásaik arra az eredményre vezettek, hogy bizonyos 

státuszokba és szerepekbe való belépést és az azokból történő kilépést időn kívülinek vagy 

időben történőnek minősíthetnek, az ezen átmenetek ütemezésére vonatkozó társadalmi 

normák vagy általános elvárások alapján. Törvények és szabályok határozzák meg például 

az egyes történelmi korokban, hogy milyen életkorban lehetséges a kötelező iskolakezdés, a 

munkába állás, a járművezetés, az alkoholfogyasztás, a házasságkötés, a nyugdíjban vagy 

társadalombiztosítási juttatásokban való részesülés. Jelentős eltérés van azonban a 

történelmi korszakok, országok között abban, hogy az életkori normákat milyen mértékben 

formalizálják. A formalizálás ellenére, természetesen az egyénekre vetítve igen változatos 

az életút eseményeinek sorrendje és ütemezése, úgymint a tanulmányok befejezése, a 

munkakezdés, az elköltözés a szülői háztól, a házasságkötés és a szülővé válás. Az is 

megállapítható Hareven kutatásaiból, hogy a családi szférában a trajektóriák általában 

rugalmasabbak, mint a munka- és a tanulmányi trajektóriák, illetve az, hogy az életút-

trajektóriák jelentős eltérést mutathatnak a társadalmi nem, rassz, etnikum és társadalmi 

osztály függvényében is (Hutchinson, 2014.). 

Egymáshoz kapcsolódó vagy interdependens életek 

Az életút-perspektíva hangsúlyozza az emberi életek kölcsönös függését egymástól, és az 

emberek kölcsönös, különböző szinteken megvalósuló kapcsolódásának módjait, egyúttal 

felhívja a figyelmet arra, hogy az egyén magatartását hogyan támogatják és irányítják az őt 

körülölelő kapcsolatok. A társadalmi támogatás, amelyet úgy definiálnak, mint a másoktól 

való segítség, amely egy egyénnek vagy közösségnek hasznára válik, az interdependens 

életek nyilvánvaló eleme, hiszen a kapcsolatok az elvárások, jutalmak és büntetések révén 

is irányítják az egyének magatartását. A teóriában különös figyelmet kap a család, mint a 

támogatás és irányítás elsődleges forrása, mely a gyermekek és felnőttek, illetve az idősebb 

felnőttek és felnőtt gyermekeik kölcsönös támogatásának mintája, de azzal is foglalkozik, 
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hogy miként kapcsolódik az egyes emberek élete a családon kívüli emberek életével. Az 

életpálya elmélet szerint ezeket a mintákat az életesemények és az átmenetek alakítják az 

életút során, mely alapvetően változik meg, amikor a családok olyan történelmi kríziseken 

mennek keresztül, mint a háborúk, népirtások vagy forradalmak. A generációk közötti 

támogatás hagyományos mintáját, miszerint egy idő után a gyermekek támogatják a 

szülőket, gyakran megzavarja, amikor egy generáció a történelmi események következtében 

kivándorol, a másik pedig hátra marad. Ezen felül a családtagok élete generációkon át is 

összekapcsolódik, mind a lehetőségek, mind a veszélyek generációkat átfogó hatással bírnak 

és a nagyszülők, szülők és a gyermekek élete kétségtelenül láncolatot alkot. Eldernek a nagy 

gazdasági válság idején felnevelt gyermekekre irányuló longitudinális kutatása ezzel 

kapcsolatban azt tárta fel, hogy ahogy a szülők nagyobb gazdasági nyomást tapasztaltak, a 

depresszív érzések és a házastársak közötti viszály kockázatának növekedésével 

szembesültek. Következésképpen, gyermekeik gondozásával kapcsolatos képességük 

veszélybe került, és gyermekeik nagyobb valószínűséggel mutattak érzelmi tüneteket, 

tanulási nehézségeket és magatartásproblémákat. A család nélkülözése, a család fenntartása 

és a gyermekek magatartása és jólléte közötti kapcsolat mára teljesen elfogadott jelenség. A 

kutatók azt is leírták a támogatással összefüggésben, hogy a szülők és a gyermekek közötti 

gazdasági kapcsolaton felül a szülők társadalmi tőkével is ellátják gyermekeiket a 

szerepmodellek és a társadalmi támogatás hálózatai révén. Fontos azonban megemlíteni, 

hogy a szülők életére is befolyással vannak gyermekeik életének trajektóriái. A szülőknek 

például esetleg módosítaniuk kell munka-trajektóriájukat, annak érdekében, hogy eleget 

tehessenek gyermekük szükségleteinek akár az egészség, akár a tanulmányok 

vonatkozásában, de ezzel egyidejűleg azt is látni kell, hogy a felnőtt gyermekek tanulmányi, 

családi és munka-átmeneteinek ütemezése gyakran ütközik az idősödő szülők 

szükségleteivel. A szociális hálózatok különböző mintái, amelyekbe a személyek be vannak 

ágyazódva, különbségeket okoznak az életutak tapasztalataiban.  

Az ember szabad akarata a döntéshozatalban 

Az emberi szabad akarattal kapcsolatban az életpálya-teoretikusok úgy fogalmaznak, hogy 

az a saját élet-trajektória alakítása céljából kifejtett erőfeszítés. Magában foglalja a 

jövőközpontú cselekvést és figyelemmel van a döntések következtében lehetséges élet 

verziókra. A teória szerint az ember képes szándékosan befolyásolni saját működését és 

életkörülményeit, ennek értelmében az emberi szabad akaratnak három módja van: 1. A 

személyes szabad akaratot egyénileg gyakoroljuk, személyes befolyásunkat használjuk 
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környezetünk eseményei vagy saját viselkedésünk alakítására. 2. A helyettesi szabad 

akaratot gyakoroljuk mások befolyásolására, akik nagyobb erőforrásokkal rendelkeznek, 

hogy szükségletek kielégítése és célok megvalósítása érdekében helyettünk cselekedjenek. 3. 

A kollektív szabad akaratot gyakoroljuk a csoport szintjén, amikor az emberek, szükségletek 

kielégítése és célok megvalósítása érdekében együtt cselekszenek.  

A mindennapi életben a szabad akarat mindhárom módjára szükség van. Sok olyan 

körülmény létezik, amikor az egyén személyes szabad akaratát gyakorolhatja helyzetek 

alakítása céljából, azonban számos olyan helyzet adódhat, amelyet az egyének nem tudnak 

közvetlenül irányítani, és másokat kell keresniük, akik nagyobb befolyással rendelkeznek, 

hogy helyettük cselekedjenek. Vannak olyan körülmények, amikor a célok elérése, vagy 

könnyebb és átfogóbb elérése csak másokkal együttműködve lehetséges. Az emberi szabad 

akarat, különösen a személyes szabad akarat, kiterjedt egyéni különbségeket tesz lehetővé 

az életút-trajektóriákban, ahogy az egyének célokat tűznek ki és lehetőségek közül 

választanak. Tekintettel az egyénenként változó tapasztalatok megélésére, nem meglepő, 

hogy az egyes emberek történetei annyira különbözőek.  

A fejlődéssel kapcsolatos kockázat és védelem 

Az életpálya teória témái között megtaláljuk a fejlődésre vonatkozó faktorokat, a 

gyermekkor, serdülőkor és felnőttkor életeseményei és átmenetei közötti kapcsolatokat. 

Elder és munkatársai kutatásai azt jelzik, hogy a gyermekkorban bekövetkezett 

életesemények akár negyven-ötven évvel később is formálhatják az emberek és teljes 

családok életét. A kutatók a témával kapcsolatban hivatkoznak Robert Mertonra (2002), aki 

az elsők között említhető azok közül, akik társadalmi kontextusban, szociológiai, alapon 

vizsgálták, hogy hogyan befolyásolják az élet korai szakaszában szerzett tapasztalatok a 

későbbi következményeket. Ebben a megközelítésben a kutatók érdeklődésének 

középpontjában a kumulatív vagy halmozódó előnyök illetve hátrányok állnak és ezzel 

igyekeznek magyarázni az egyes kohorszokon belüli egyenlőtlenségeket az életút során.  

Robert Merton például a tudományos karrierekkel kapcsolatban arra a megállapításra jutott, 

hogy a produktivitást és az elismerést tekintve nagy egyenlőtlenségek halmozódhatnak fel 

az egyéni pályák tekintetében, és azok a tudósok, akik karrierjük elején produktívak, idővel 

halmozottan előnyös, míg más, kevéssé produktív tudósok halmozottan hátrányos helyzetbe 

kerülhetnek szakmai pályájuk során. A szociológusok felvetik azt is, hogy a kumulatív előny 

és a kumulatív hátrány társadalmi konstrukció; hiszen a szociális intézmények és a 
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társadalmi struktúrák olyan mechanizmusokat alapján működnek, amelyek fokozódó 

előnyöket biztosítanak azoknak, akik már életük korai szakaszában sikeresek, és fokozódó 

hátrányokat azoknak, akik nehezebben érvényesülnek. A kumulatív előnyökkel és 

hátrányokkal kapcsolatban megjegyzendő, hogy a kutatók szerint a kumulatív folyamatok 

bizonyos feltételek mellett visszafordíthatóak, különösen akkor, amikor az emberi szabad 

akarat érvényesül, hiszen ekkor az egyének forrásokat mozgósítanak, és a megváltozott 

környezeti feltételek lehetőségeket is megnyithatnak. A kockázat és védelem tekintetében 

Werner és Smith (2001) kutatásai alapján az is megállapítható, hogy a védő tényezők adják 

a kockázati tényezők ellenszerét, és minimálisra csökkentik a kockázat trajektóriájának 

elkerülhetetlenségét, illetve léteznek olyan tényezők az életpályában, amelyek csökkentik a 

problematikus állapotok kialakulásának és fennmaradásának valószínűségét. Ilyen lehet 

például a kapcsolat egy támogató felnőttel, amely erős védő faktor lehet a teljes életút 

folyamán. Kutatásom szempontjából azt is fontosnak tartom, hogy mind az életpálya teória, 

mind a kumulatív hátrányok elmélete foglalkozik azzal is, hogy mi a viszony az adott 

életpálya és a betegségek kialakulása, megmaradása vagy épp megszűnése között. A 

krónikus betegségek kockázata fokozatosan halmozódik az életút folyamán az átélt 

betegségek, a kedvezőtlen környezeti hatások és a kockázatos magatartás hatására. A 

kutatások nyomán az is előtérbe került, hogy hogyan szakíthatják meg a kockázat láncolatát 

bizonyos tapasztalatok az életút során, illetve az, hogy az élet egyes szakaszait hogyan szövik 

át a különböző kockázatok és védő tényezők. 

2.3.4 Módszertani összegzés 

A Pető András élettörténetéhez való közelítésben, a teljes vagy majdnem teljes életpálya 

feldolgozásában eleinte az jelentette a legnagyobb nehézséget, hogy hogyan lehet egy még 

befogható keretbe és terjedelembe foglalni azt a nagyszámú és igen sokféle forrást, melyet 

a kutatásra fordított évek felszínre hoztak. A kutatási célokból és az előbbiekben kifejtett 

elméleti és módszertani megközelítésekből eredően sokrétű és különféle típusú 

dokumentumokból álló forrásbázist alakítottam ki és dogoztam fel.  

Elsőként a Pető Andrásról megemlékező írásokból, illetve a levéltári és rendezetlen 

hagyatéki anyagokból kíséreltem meg összeállítani azt az eseményhalmazt, melynek 

elemeiből aztán kialakítottam egy eseménysort, ez képezte az élettörténet tulajdonképpeni 

vázát. Ebben a munkafázisban kiemelten, sorvezetőként kezeltem Pető önéletrajz-levelét, 

amely a néhány utolsó évet kivéve ráirányította a figyelmet azokra az életpályában 



   

47 
 

beazonosítható mérföldkövekre, amelyeket a professzor addigi életére visszatekintve, az 

önmagára történő reflexiós folyamatban fontosnak tartott.  

Az eseménysor rendezése után már meg tudtam állapítani az életszakasz határokat, és be 

tudtam állítani azokat a fókuszokat, amelyek mentén az életpályát a fentebb részletezett 

alapfogalmak, témák és motívumok mentén lehetett értelmezni. Fontos volt számomra az is, 

hogy, hogy a visszaemlékezések elbeszélésembe történő beillesztése úgy történjen, hogy az 

azokban fellelhető faktuális tartalmakat amennyiben lehetséges levéltári adatokkal 

támasszam alá, egészítsem ki, esetleg cáfoljam meg. Ezzel a szemlélettel próbáltam 

közelíteni a lejegyzett visszaemlékezés-narratívákhoz is, hiszen ezek különböző 

nézőpontokból íródtak, erre a tényre mindenképpen szerettem volna reflektálni, amikor 

lehetséges volt.  

Az életpálya első szakaszához, mely Pető életének első negyvenöt évét ölelte fel, levéltári 

dokumentumok, egy önélet ihletésű novellarészlet, illetve az Osztrák Nemzeti Könyvtár 

archív állományában fellelt korabeli újságcikkek álltak rendelkezésre forrásként, valamint 

írott visszaemlékezésekre hagyatkoztam.  

A megközelítőleg kilenc évre tehető küszöbszakaszhoz kevesebb forrásanyag állt 

rendelkezésre, leginkább a Petőt említő visszaemlékezések szolgáltak információkkal, 

illetve két archív sajtódokumentum, egy újságcikk és egy hirdetés, ugyanakkor ezekből is 

nyilvánvalóvá vált az időszakra jellemző, sajátos életvilág.  

A harmadik, munkám szempontjából legnagyobb jelentőségű életszakasz Pető életének 

utolsó két évtizede. A legfontosabb forrásként ehhez a szakaszhoz Pető személyes 

levelezését, írásos visszaemlékezéseket, korabeli újságcikkeket (ezekhez kapcsolódóan 

néhány képi forrást), levéltári dokumentumokat és azokat az interjúkat használtam fel, 

amelyek Petőt, mint barátot, munkatársat, mint feljebbvalót, rendszeralkotót mutatják be. Az 

interjúk különböző tudományterületeken tevékenykedő szakemberekkel készültek, ők a 

1945-1967 közötti időszakban a professzorral munkatársi, szaktársi vagy tanítványi 

kapcsolatban álltak.  

A forrástípusokat jellegüknek megfelelően dolgoztam fel, a forráselemzés, tartalomelemzés, 

képelemzés és tematikus interjúelemzés egyaránt megjelentek a feldolgozási szakaszban.  

Az interjúkból beemelt idézetek a levéltári forrásokkal és személyes dokumentumokkal 

összefűzve, összevetve tették és teszik megérthetővé ezt a huszonegy évet felölelő 

életszakaszt. S ugyan ehhez a szakaszhoz tartoznak a Pető hagyatékban található versek, 
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drámák és novellák, valamint a „filozófiai” írások, de ezek elhelyezése az életpályában 

túlterjedt volna a kutatás keretein. 

Miután a Pető - történet egységbe fűzéséhez, cselekményesítéséhez és szekvenciákba 

rendezéséhez megtaláltam az archetipikus cselekményértelmezés megközelítést, találnom 

kellett egy olyan vizsgálódási formát, amelynek segítségével ki tudom emelni és elemezni 

tudom a számomra leginkább fontosnak ítélt életpályát formáló motívumokat.  

Választásom azért esett az életpálya elméletre, mert számol az egyén életét nagyban 

befolyásoló társadalmi kontextussal, és ennek értelmében figyelmet fordít a történelmi és 

társadalmi változásoknak az ember életére gyakorolt hatására. Fontosnak tartottam azt is, 

hogy fókuszál az egyén életét átszövő kapcsolatokra és az életek interdependenciájára, 

emellett az emberi szabad akaratra irányuló figyelmével elismeri az emberek erősségeit és 

változásra való képességét. Hogyan és miért változnak az emberek életpályájuk során, és 

emellett hogyan maradnak ugyanazok is?  

Azt gondolom, hogy a felsoroltak miatt az életpálya teória a kutatás elvégzéséhez jól 

használható modell, valamint jól illeszthető elméleti keretem másik szereplőjéhez, az 

Arisztotelész - Frye - Elsbree által kidolgozott történetformákra vonatkozó osztályozási 

rendszerekhez, annál is inkább, mivel az élettörténethez való narratív szempontú közelítést 

mindkét megközelítés lehetővé teszi.  

Az eseménysor kialakításával és a fókuszok életpálya elmélet szerinti beállításával 

párhuzamosan történt az élettörténet cselekményesítése, annak megállapítása, hogy az 

életesemények, az egyes életszakaszokban beazonosítható átmenetek és felbukkanó majd 

eltűnő szereplők, sorsfordító epizódok és az arra adott válaszok, hogyan alakították ezt a 

sajátos, ám az egyén és a történeti idő találkozása folytán mégis tipizálható történetet, fikciós 

módot. Az élettörténeti szakaszok határainak megállapításakor igazodtam az archetipikus 

cselekményértelmezés fázisaihoz és szekvenciáihoz, majd ennek értelmében tematizáltam a 

három nagy élettörténeti egységet, ezek a következők voltak: 1. az avatás és világmegváltás, 

2. küszöbszakasz, 3. a harc és a szenvedés elviselése.  

3. Az életpálya szakaszai 

3.1 Avatás és Utazás - az „Épater le bourgeois”kényszere 
„Kalandregény ez voltaképpen, de hát voltaképpen minden regény kalandregény. Ez 

annyival úgyszolván kalandabb, hogy hősét az író a szokottnál tudatosabb motívumok 

alapján űzi a végig létünk hármas nagy összetevőjén: ő testi-lelki-szellemi 
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kalandsorozatokon át keres egy biztos pontot, egy meghatározó tényt, az emberré vándorlás 

útvesztőjében.” 

Török Sándor: A legkisebb isten 

Az életpálya teória és az archetipikus cselekmény modell egyaránt reflektál az emberi élet 

első szakaszára, melybe beleérti a gyermekkorban induló és a felnőttkorba nyúló 

szakaszokat. Mindkét megközelítés kiemeli, hogy ez a kalandokkal teli önmegvalósítás 

időszaka, melyben az egyén átmenetről átmenetre, kalandról kalandra éli életét a 

„világmegváltás” vágyától hajtva. Az életpálya elmélet a pszichológia eredményeire 

támaszkodva elismeri a mára már evidenciaként számon tartott tételt, miszerint az életünk 

kezdetén ért hatások alakítani, befolyásolni fogják későbbi életünket, láthatatlan fonalként 

összekötve mindenkori énünket gyökereinkkel. Mivel az egyes életszakaszokban az egyén 

változásával kapcsolatosan ezek a gyermekkori történések kockázatként vagy védelemként 

jelentkezhetnek, - annak ellenére, hogy munkámban 1911-től tárgyalom hangsúlyosan az 

élettörténetet – foglalkoznom kell Pető szombathelyi, korai éveivel is az abban megjelenő 

három (zsidó származás-asszimiláció, apja betegsége-egzisztenciális nehézségek, mentor 

belépése az életébe) fontos tényező okán. Mindhárom faktor befolyásolni fogja a család 

trajektóriát, de közvetett módon kapcsolatba hozható a későbbi munka trajektóriával is, 

hiszen azt egyrészt a neveltetés, iskolai előmenetel és a fontos mentor megjelenésének 

bekövetkezte alapoznak meg, készítenek elő.  

Az élettörténet tárgyalásának következő színhelye a tízes évek Bécse, ahol „Hitler a 

schönbrunni kastély parkjában sétál és találkozik Sztálinnal, Thomas Mann kis híján 

lelepleződik, Franz Kaffka pedig majd beleőrül a szerelembe. Sigmund Freud díványán fenn 

terem egy macska. Else Lasker-Schüler teljesen elszegényedett, szerelmes Gottfried Bennbe, 

és Franz Marctól kap egy lovas képeslapot, Gabriele Müntert viszont egy nagy nullának 

nevezi. Ernst Ludwig Kirchner lerajzolja a Potsdamer Platz kokottjait, egy repülővel pedig 

végrehajtják az első „halálbukfencet”. De minden hiába, Oswald Spengler már dolgozik a” 

Nyugat alkonyán” (Illies, 2012. 7.). Pető ebben a miliőben próbálja megtalálni önmagát és 

felvenni újra a világmegváltás fonalát.  

Igyekszik kapcsolódni mindenhez, ami különleges, ami alternatív, ami eltér a fősodortól. 

Ebben nincs nehéz dolga, a korabeli Bécs számos lehetőséget kínál az „épater le bourgeois” 

megvalósításához. A szakasz összeállítása nagyjából követi a kronológiát, de időtartamában 

nem a fejlődéspszichológia klasszikus felosztásához, hanem Pető életének 

cselekményszerkezete szempontjából releváns mitikus fázisaihoz, az avatáshoz és az 
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utazáshoz illeszkedik, így az életszakasz a születés és Bécs kényszerű elhagyása közötti 

negyvenöt évet öleli fel. 

3.1.1 Szombathely, az avatás színhelye 

„Gummi gutti 

Schöne Farbe meiner Kindheit”(Pető András, Versek) 

Az archetipikus cselekményértelmezés szerint a tragikus fikciós módban elbeszélt 

történetekben az avatás szakasza a születéssel indul. Nem mindegy, hogy mikor, hova, kihez 

és hányadikként születünk. Ennek a szakasznak a fő szimbólumai és egyben helyszínei a ház, 

az otthon és az iskola. Pető vas megyei kispolgári zsidó család első gyermekeként születik 

Szombathelyen. A származás, különösen a kisebbségi helyzet későbbi életre gyakorolt 

hatását mindkét módszertani megközelítés kiemeli, a fikciós módok a kirekesztettség, 

kívülállás drámájaként tekintenek rá, az életpálya elméletben a teljes élettörténetet 

meghatározó kockázatként és/vagy védelemként értelmezik. A származás bizonyos 

életszakaszokban, történelmi korszakokban előnyként, máskor hátrányként jelentkezhet 

egyazon élettörténeten belül és belátható, hogy a magyar történelem Pető számára bőven 

szolgáltatott alkalmazkodási lehetőséget. Élete első felében erőteljes kockázatot, sőt 

életveszélyt, 1945-től tulajdonképpen kapcsolatai okán védelmet jelentett. Mivel a magyar 

zsidóság története Pető András története is, származása és társadalmi osztályba való 

tartozása egész életére kiható erőként értelmezhető, a teljes életpályáját meghatározó 

motívumként, fontosnak tartom, hogy az emberi élet és történelmi idő kölcsönhatásával 

kapcsolatban erről is szó essék. A hova születés mellett igen fontos mindkét általam 

alkalmazott megközelítésben a kinek a gyermekeként és hányadik gyermekként való 

születés, ezért szó esik majd a családtagokról, illetve Diener Dénes Józsefről, aki Pető 

András mentoraként vélhetően nagyban hozzájárult a fiatal Pető világlátásának 

formálódásához. Szintén érintem az iskolai éveket, egyrészt a szombathelyi zsidóság 

lehetőségei, másrészt a családban történt életesemények mentén. 

A Pető család életébe attól a ponttól kapcsolódom be, amikor Pető apja, Pollak Hermann az 

országban megfigyelhető asszimilációs politikának következményeképpen 1889-ben 

magyarosított és felvette a Pető Ármin nevet. Pető András szülei mindketten zsidó 

származásúak voltak, apja Kisfaludon, anyja Körmenden született, mindketten dolgoztak 

már (anyja tanítónő Körmenden, apja kereskedő Győrben,), mikor a körmendi rabbi előtt 

esküt tettek 1892 december hetedikén. (2. sz. melléklet) Az esküvőt követően szinte pontosan 
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a kilencedik hónapra születik meg Pető András, az anyakönyv szerint Andor (3. sz. melléklet) 

1893. szeptember 11-én.  

Családjának orientációi egyezőséget mutatnak a Laczó Ferenc által feltárt (Laczó, 2014. 15-

39.) magyar polgári zsidó értelmiség orientációival. Az Osztrák Magyar Monarchia 

etnikailag igen változatos államában a zsidók a magyar többség részeként éltek. 

Magyarország hosszú 19. századi történetében a jogi státuszuk megváltozása minden esetben 

nagyobb horderejű, országos átalakulásokkal párhuzamosan, vagy azok fejezeteként 

következett be. A zsidó felekezethez tartozók kikötésekhez szabott emancipációjára elsőkén 

1848-ban a forradalom és szabadságharccal összefüggésben került sor, a zsidók háborús 

részvállalását mintegy utólag elismerve (vö. Kelbert, 2018; Laczó, 2014; Komoróczy, 2012; 

Katona, 2009; Karády, 2000, 1997; Miskolczy, 1999). Pollak Hermann névváltoztatása is 

ennek a késleltetve végbenő folyamatnak a részeként történhetett. A Pető család stratégiáit 

áttekintve látható, hogy mind a szülők, mind a gyermekek esetében a neológ zsidó polgári 

értelmiségben elterjedt megoldásokat választják, legyen szó akár a hagyományokkal 

kapcsolatos hozzáállásról vagy a gyermekek neveltetésének útjairól. Ehhez érdekes 

adalékként szolgált kutatás közben Fenyves Katalin Képzelt asszimiláció című kötete 

(Fenyves, 2010, 40-45), melyben a szerző 19. századi magyarországi zsidó származású 

írókat generációnkét vizsgálva mutatja be a nemzedékek önreprezentációját, 

hagyományokhoz való viszonyát. A munka forrása a Magyar írók élete és munkái című 

lexikon, melyből Fenyves többek között szakmai, tanulmányi és közéletre vonatkozó 

információkat nyert ki a művészekről. Megállapításai szerint felrajzolható egy 

modernizációs ív a zsidóság szempontjából, melynek kiinduló pontjától haladva látható, 

hogy míg azok az írók, akik az 1800-as évek elején születtek, nagy többségükben orvosként 

vagy rabbiként dolgoztak, s főfoglalkozásuk mellett alkottak, főleg német nyelven. A Pető 

szülők, akik a század közepén születtek, nem művészek lévén a hagyományos polgári 

foglalkozásokat választották. A kutatás szempontjából talán érdekesebb az 1880 után 

született generációra vonatkozó megállapítás, melybe még Pető is tartozik, ahol Fenyves 

vizsgálata szerint az írás fokozatosan válik főfoglalkozássá, a zsidó polgári családokban 

elismertté, beleértve az írói tevékenységbe az újságírást is.  

Pető az érettségi után újságíróként helyezkedik el a Pesti Lloyd Társaság lapjánál és már 

ekkor elkezdődik irodalmi szárnypróbálgatása is. Érdekességként jelenik meg ennél a 

generációnál a felekezet tradícióival kapcsolatos távolságtartás és különállás. A társadalmi 

változásokat figyelembe véve ez a fajta érdektelenedés valószínűleg a magyar társadalmat 

érintő, erre a terminusra tehető polgárosodás-szekularizáció jelenség folyományaként 
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jöhetett létre. A szombathelyi zsidóság történetével foglalkozó munkák szerint (Katona, 

2009; Kelbert, 2018) zsidó közösségek már a 17. századtól kezdtek intenzíven megtelepedni 

Szombathely környékén, de a város letelepedési és lakhatási engedélyt nem adott számukra. 

Gazdasággal kapcsolatos szolgáltatásaikat ugyan igénybe vette mid a város, mind a 

nemesség, üzlethelyiséget pedig már a 18. századtól bérelhettek a zsidó kereskedők. Ebből 

adódóan egyre több zsidó család telepedett le a város környéki kisebb-nagyobb 

községekben. A legnagyobb közösség a 19. századi Szombathely történelmi városmagjának 

délkeleti része mellett alakult ki, ahol néhány évtizeden belül a kezdeti városi ellenérzések 

csitulásával zsinagógát emeltek. Az önállósult zsidó közösség 1838-ban megválasztotta első 

rabbiját, s valójában ez jelentette a Szombathelyi zsidó hitközség alapjainak letételét. A 

Szombathelyi közösség fejlődését mutatja, hogy 1846-ban megalakította önálló, három 

évfolyamos elemi iskoláját, így a Szombathelyre költöző zsidók létszáma az edukáció 

lehetősége okán folyamatosan nőni tudott. A lélekszám emelkedése, illetve a kereskedelem 

különböző válfajaiban való tartós megjelenésük újabb ellenkezést váltott ki a város 

lakosságából. Ennek következményeként 1848 tavaszán zsidóellenes zavargás robbant ki, 

melynek során megrongálták és kifosztották a zsinagógát valamint több otthont és raktárat 

is. A támadás nem volt elszigetelt, igen hasonló események történtek Pozsonyban, 

Körmenden és Pécsett is, a zavargások azt jelezték, hogy a zsidó emancipáció társadalmi 

elfogadása még hosszú időt vesz igénybe. Azonban az addigra gyökeret eresztett 

szombathelyi közösség a pogrom ellenére fejlődni tudott és belefogott intézményei 

kiépítésébe. A növekedést és gyarapodást azonban befolyásolták a magyar zsidóság egészét 

érintő, akkora egyre inkább kiéleződő belső feszültségek, amelyek a tradíciókkal kapcsolatos 

kérdések mentén alakultak ki. A reformokat pártoló neológok és az ősi hagyományok 

fontosságát hirdető ortodoxok között kialakult helyzet feloldhatatlannak bizonyult, s végül 

az országos történésekhez igazodva, de azokhoz képest kissé megkésve, a szombathelyi 

zsidó közösség szakadásához vezetett 1871-ben. Ezek után a szombathelyi zsidóság mindkét 

irányzatának történetében lassú belső építkezés indult meg. A neológ szárny, amelyhez a 

Pető család is tartozott, különös hangsúlyt fektetett a kulturális fejlődést, a modernizációt és 

a magyarosodást elősegítő kapcsolódások fejlesztésére, ennek eredményeképpen 1894-ben 

felavatták népiskolájukat, amelyben négy osztály indult.  

Az 1890-es évek elejétől a közösség vallási szempontból is megújult, ennek egyik 

legfontosabb mutatója, hogy a hitközség élére a világi életben sikeres vállalkozókat, 

kereskedőket választottak vezetőül, akik a város gazdag adózóiként megbecsülésre tettek 

szert. E családok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az 1900-as évekre Szombathely 
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dinamikusan fejlődő, modern várossá alakult. A kereskedő, vállalkozó famíliák lakóházai, 

üzletei, kirakatai meghatározták a városképet, nyüzsgő élettel töltötték meg a főteret és az 

abból kifutó, ahhoz kapcsolódó utcákat, gazdagítva a város infrastrukturális hálózatát. Ez az 

1890-től az első világháborúig tartó korszak a helyi zsidóság zenitjének tekinthető, erre az 

időszakra tehető az asszimilációs folyamatok felgyorsulása és a keresztény közösségekkel 

való kapcsolatok szorosabbá fonása is. 

Petőék háza és üzlete Szombathely egyik forgalmas utcájában, a főtérhez közel állt, ahol 

apja 1907-ig, betegsége megjelenéséig vegyeskereskedést vezetett. A család 1902-ben és 

1906-ban egy-egy fiúval bővül. A Pető és öccsei közötti viszonylag nagy korkülönbség a 

későbbiekben lehetővé teszi, hogy Andor, apja és anyja helyett segítse testvérei nevelését. 

Az apa Parkinson betegsége évről-évre egyre nehezebb helyzetbe sodorja a családot, 

melynek komoly státusvesztés és állandó egzisztenciális bizonytalanság lesz a 

következménye. A helyzet az iskolai előmenetelt igazoló dokumentumok alapján Andrást 

viseli meg legkevésbé, hiszen a kór diagnosztizálásakor már tizennégy éves. A Szombathelyi 

Királyi Katholikus Főgimnázium hivatalos értesítőiből és levéltári dokumentumokból 

látható, hogy az első és második iskolai évben aranyjutalmat és könyvet kap tanulmányi 

eredményeiért (4. sz. melléklet), ez követően kitűnő. Az érettségi vizsgálatra bocsátás előtt 

eredményei kissé romlanak (5. sz.melléklet), de összességében bizonyítványai jók. Testvérei 

szempontjából érzékenyebb időszakban hatalmasodik el a családfő betegsége, szinte teljes 

gyermekkorukat meghatározza, hiszen László 1902-ben, István 1906-ban születik. Anyjuk, 

akinek fokozatosan át kellett vennie férje teendőit, egyre kevesebb energiát képes fordítani 

gyermekei nevelésére, talán ennek következménye, hogy az 1920-as évben Istvánnak 

„gyenge eredményei miatt az iskolából való kimaradást” javasolják, László pedig 

ugyanebben az évben ismétlő érettségit kénytelen tenni a levéltári források szerint. 

Tanulmányaik alakulása megmutatja, hogy az életpálya elmélet szerinti kockázati és védő 

tényezők hogyan befolyásolhatják az egyének életét bizonyos életút szakaszokban. A teória 

szerint, amennyiben az egzisztenciális és státuszbéli fenyegetettség csecsemőkortól illetve 

kisgyermekkortól fennáll, és ennek okozója vagy kiegészítője az elsődleges gondozó(k) 

súlyos betegsége, az az adott életszakaszokban erős hátránnyal jár. Ezt enyhíteni képes egy 

kompetens anyához való kötődés, támogató pedagógusok, iskolai megélt sikerek, szoros 

kötődés egy mentorhoz, bizalmas barátok, siker orientáltság és tudatosság, fejlett önellátási 

képesség - vagy talán az egyik legfontosabbként - támogató testvérek jelenléte.  
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Áttekintve a felsorolást láthatjuk, hogy Pető András a védelmi faktorok tekintetében jobb 

helyzetben lévőnek mondható öccseinél egyrészt érettebb kora folytán, illetve az 

elsőszülöttnek járó figyelem és az „egészséges család” boldog éveinek átélése miatt. Az 

életpálya teória szempontrendszere szerint az átlag feletti intelligencia a későbbi 

életszakaszokban védőfaktorként jelentkezik, Pető Andor iskolai értesítői alapján látható, 

hogy a fiú az első iskolai évektől kezdődően sikereket könyvel el, képességeit, tehetségét 

elismerik. Két fontos barátsága indul korai iskolai éveiben, mindkettő élethosszig kíséri. 

Egyikük a már említett Németh Andor, későbbi író, publicista, másikuk Heumann László, 

szombathelyi orvos, vele való kapcsolatáról részletesen vall önéletrajz levelében. E két 

kapcsolat a család/kapcsolatok trajektóriába fűzve újra és újra felbukkan majd az 

élettörténetben. Az önállóság, önellátás, tudatosság és célorientáltság védő tényezőivel 

kapcsolatban, későbbi munkatársától, Hári Máriától tudjuk (Hári, 1997. 21), hogy a 

gimnázium második évétől házitanítóként órákat ad, így segíti a család megélhetését. 

Mentorának, Diener Dénes Józsefnek megjelenése is középiskolai évekre tehető, így az apa 

hiány, ha nem is teljesen, de mérséklődhet. Az egyetlen, ami nem tud védő faktorként 

működni, a kompetens, szerető anyához való kötődés. Az alábbi, Petőtől származó novella 

töredék megmutatja, hogy miért. 

„Anyámhoz utaztam. Tudtam, azért nem tetszik nekem a tejfehér bőr, mert a vérfertőzés 

érzetét keltené bennem, amit nagy erővel éppen csak el tudtam nyomni. Anyámnak volt a 

legfehérebb bőre, amit láttam. Anyám nem szoptatott, és a dajkámnak is kimondottan 

tejfehér bőre volt. Anyám tanítónő volt, nagyon kelletlenül ment hozzá szerelmes apámhoz, 

nem sok boldogságban volt része a házasságában. Egész ügyesen vezette az elhunyt apám 

által hátrahagyott üzletet. Én este fél tízkor értem haza, ő már ágyban volt. A két fivérem 

Párizsban élt. Odanyújtotta hideg arcát és én hidegen megcsókoltam. "Ettél vacsorát? Éhes 

vagy? Nézzél körül, mit találsz, és ülj asztalhoz." Asztalhoz ültem. "Később is ehetsz. De 

tizenkét órakor aludnunk kell, hatkor az üzletbe kell mennem. Ha ettél, ágyazz meg 

magadnak a díványon." Anyám folytatta: "Ha az életnek nincs értelme, a napnak van 

értelme. Ha a napnak sincs értelme, akkor az ember egy élő halott, és az borzasztó." Én 

izgalmat, kalandot, sebeket, harapásokat és forradásokat keresek, nem értelmet. Elfáradtam. 

Ha kipihentem magam, újra kezdem. "Csak ne az én házamban, csak ne a mi városunkban. 

Lehet annyi kurvád, amennyit akarsz. Berúghatsz, ahányszor csak akarsz. Csalhatsz, 

gyilkolhatsz, gyújtogathatsz, amennyit csak akarsz, csak ne nálam és ne ebben a városban. 

Elfoghatnak, felakaszthatnak, máglyán megégethetnek, csak ne nálam és ne ebben a 

városban. Az imáim túl gyengék, és a szeretetem nem használ neked. Téged jobban kell 
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szeretni, mint ahogy én képes vagyok az elszáradt szívemmel és a kiszáradt kedélyemmel. 

Téged, fiam, sokkal-sokkal jobban kell szeretni, mint ahogy egy anya képes. Az olyan embert, 

mint te, forrón kell szeretni és minden ellenére, ahogy Istent. A jámbor szereti Istenét minden 

földi nyomorúság ellenére. Téged is szeretni kell minden galádságod, minden 

fogyatékosságod, minden arcátlanságod és az értelmedet elhomályosító borzalmas ködfelhő 

ellenére. Én mindent látok, mindent elszenvedek, számomra te vagy a legnagyobb bánat, egy 

gennyesedő súly a mellemen, te számomra a gyász vagy, örökké azt kívánom, hogy más 

legyél, nem tudok rád igent mondani, többnyire gyűlöllek. Arra is vagy méltó, gyűlöletre és 

nem szeretetre. Szeretnélek szeretni, de nem tudlak. Várok. Mindig csak várok. Azt mondom, 

talán, újra és újra azt mondom, talán. Azt mondom, türelemmel kell lenni. Ismétlem, 

türelemmel kell lenni. Minden hiába. Az én fiam, minden fényerő ellenére, amellyel a világba 

érkezett, amikor hazajön, egy rakás nyomorúság, a templom kapuja előtt, a hamis koldusok 

között szeretném kijelölni a helyét. Tudod, hogy nem hiszek a halálban, az embernek ki kell 

tartania végig. De tudod, hogy az apai nagyapád az istállóban, szeretett állatai között 

akasztotta fel magát, amikor megtudta, hogy a legidősebb fiát váltóhamisításért elítélték és 

bezárták. Nem szeretnék olyan fiút, aki balkézről lett nagy. Nem is vagy nagy. Azt, hogy 

hébe-hóba egy ismertebb nő kitartottja voltál, csak sajnálni lehet, és megpróbálni elfelejteni, 

ha anya az ember. Számomra elfogadhatatlan az a perverzitás, amely többre becsüli a 

megvásárolható szerelmet, mint azt, ami nem megvásárolható, de kevésbé árnyalt, unalmas. 

Csak ismételni tudom, amit az Ohm és a Mayer mond: "Dolgozni, dolgozni és dolgozni, még 

ha szét is pattansz bele." Hát elhatároztam, hogy nem fogok szétpattanni.”(Pető András, 

rendezetlen dokumentumok) 

Pető András családi kapcsolatairól igen hiányosak és töredékesek az információink, születési 

és iskolai anyakönyvi dokumentumokon kívül csak néhány levélbéli utalás, írásos és szóbeli 

visszaemlékezés állt rendelkezésemre az anyaggyűjtés és rendezés időszakában. Az 

epizódok és források adta információk összefűzéséből a két módszer segítségével mégis fel 

lehetett rajzolni egy lehetséges képet a Pető család 20. század eleji helyzetéről. Az 

eseménysor dramaturgiai központja véleményem szerint az apa megbetegedése, mely 

újraszervezi a család addigi életét, a szereplők egymáshoz és talán önmagukhoz fűződő 

viszonyát is. A történet legérdekesebb alakja számomra mégis az anya, benne sűrűsödik 

össze a tragédia minden eleme. Anyjuk keménysége érthető is lehet számunkra, mégis 

nyomot hagyott a fiain, talán nem meglepő, hogy egyikőjüknek sem lett házasságból 

született, hivatalosan elismert gyermeke. Pető fiatalabb öccse, már jóval később ezzel 
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kapcsolatban írja: „A Pető család bizony kihal nemsokára és csak Te egyedül voltál hasznos 

legalább, amit az életedben csináltál, abból fog maradni valami. Laci egy igazi bourgois, én 

meg csak leéltem minden igyekezet nélkül 51évet – mindenen átmentem, de már nem 

vagyok kíváncsi semmire a világon. Érdekes, én olyan közel érzem magamat hozzád, mintha 

tegnap hagytalak volna el, pedig már 19 év óta nem csókoltalak meg” (Rendezetlen 

dokumentumok, Pető István levele, 1957). 

Pető nem tudott megbocsátani anyjának, talán nem is akart, de későbbi életszakaszaiban 

vagy megvásárolta, vagy kikényszerítette a nők szeretetét, csodálatát, figyelmét. Hogy az 

anya gyermek kapcsolat kihat a későbbi évekre és alapjaiban határozhatja meg 

kötődéseinket, ma már tudható a pszichológiai kutatásokból, nincs olyan irányzat, mely ne 

reflektálna valamilyen módon elsődleges szociális kapcsolatunkra. Az is ismert, hogy a 

világirodalom számtalan példát nyújt a drámai szülő - gyermek kapcsolatra, így nem 

véletlen, hogy az archetipikus modellben is nagy figyelmet szentelnek neki a tragikus fikciós 

mód első fázisában. „Anyám okosabb volt, mint én – és meglehetősen barátságtalan.” Írja 

Hári Mária visszaemlékezésében a vélhetően Petőtől hallott mondatot (Hári, 1997. 21). 

Összesen egyetlen sor, mégis azt gondolom, hogy Pető élettörténetében 

„hivatalos”reflektálatlansága mellett mégis erős az anya jelenléte, Pető Andor kapcsolati 

életvonalát tekintve mindenképpen. Történetük, viszonyuk átgondolása során arra jutottam, 

hogy az anya ellenpontja, inverze Pető életében Hári Mária. Anyja erős volt, kemény és 

hideg, Hári bizonytalan, gyenge és rajongva szerető. Anyja életet adott neki, Hári viszont 

halhatatlanná tette alkotásának megőrzésével.  

Az élettörténethez illeszkedő tragikus fikciós módban az avatás fázisához kapcsolódóan 

helye van egy mesternek is. Egy olyan referencia személynek, akinek feladata az avatás 

egyik szakaszából, vagy az életpálya elmélet megközelítésében az egyik átmenetből átsegítés 

a következő stádiumba.  

Egyedül Hári Mária visszaemlékezései alapján támaszkodhatunk arra, hogy Pető András 

szellemi neveléséről Diener Dénes József gondoskodott a gimnáziumi évek utolsó felében 

(Hári, 1997. 21.). Nem tudjuk hogyan találkoztak, hogyan került közvetlen kapcsolatba a 

családdal, annyi információnk van csupán, hogy hetenként egy csomag kölcsönkönyvet küld 

Petőnek Szombathelyre. Érdekesség, hogy Pető privát könyvgyűjteményének jegyzékében 

egyetlen magyar nyelvű szépirodalmi művet találunk, egy Ady kötetet (6. sz. melléklet). Pető 

halála után Hári engedélyt kap a professzor magán könyvtárának az Intézetbe szállítására, 

így a kötet ma is a privát gyűjtemény része, benne egy monogrammal: D.J. Talán a mentor 
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bújik meg a kezdőbetűk mögött. Valószínűsíthető, hogy Pető az ő segítségével kerül a Pester 

Lloydhoz, hiszen ez befolyásos ismerősök és összeköttetések nélkül szinte lehetetlen lett 

volna a szombathelyi fiú számára. Az újság ahhoz is hozzásegíti, hogy Bécsben folytathassa 

tanulmányait, s mivel Diener is külföldön szerzett diplomát, inspirálhatta Petőt, hogy 

hasonló módon kezdje meg karrierjének építését. Szintén kapcsolatot jelenthetett közöttük 

az igen széles érdeklődési és alkotási kör, Pető mestere mérnöki tanulmányai után fizikát, 

kémiát, régészetet, művészettörténetet és filozófiát is hallgatott, valamint későbbi éveiben 

megalapította az Élet című folyóiratot és munkatársként részt vett a Freie Bühne, a 

Szocializmus és a Neues Pester Journal munkájában is. Ha rátekintünk Pető munkásságára, 

újságírás, orvoslás, költészet, filozófia, láthatjuk a hasonlóságot kettejük heterogén munka 

életvonala között. Diener Dénes szociáldemokrata elvei, politikai szerepvállalása talán 

hathattak a fiatal Petőre, de ezzel kapcsolatban nem találtunk nyomokat sem a levelezésben, 

sem az időszakról szóló visszaemlékezésekben. „Diner bácsinak, a külön utakon járó szabad 

szocialistának élete végéig meggyőződése maradt, hogy a magyar demokratikus mozgalmak 

igazi megalapozója a „nagyosztrák” Ferenc Ferdinánd volt, a kiegyezéses rendszer nyílt 

bírálója. Rövid államtitkári működése nem tekinthető igazán sikeresnek, igazi dilettáns 

diplomata volt, sokkal bohémebb hírlapíró és szenvedélyesebb társalkodó volt, ifjúkorában 

az elefántcsont- faragásról és Leonardóról írt élvezetes monográfiákat. Rengeteg anekdota 

keringett róla, kortársai említést tettek a zsebeiben megrekedt hivatalos iratokról – erről Jászi 

Oszkár ír némi iróniával. A Károlyi-forradalmat és Károlyi kormányát akkoriban sokan 

tartották szabadkőműves hatalomátvételnek.” Írja róla Hatos Pál Az elátkozott köztársaság. 

Az 1918-as összeomlás és az őszirózsás forradalom története című munkájában (Hatos, 

2018, 45, 148, 153). 

3.1.2 Bécs – avagy az utazás szakasza 

[…]Bennem sokan csalódtak. Egyesek azt várták tőlem, hogy kiváló matematikus leszek. 

Egyesek egy eljövendő nagy magyar költőt láttak bennem, egyesek azt hitték, hogy 

megmaradok a Pester Lloydnál, és német nyelvű újságíró leszek Budapesten. Mások egy 

feltörő német nyelvű költőcsillagnak tartottak. Mások azt hitték, hogy a tüdőgyógyászat fénye 

leszek. Két hírneves bécsi klinika hívott meg tanársegédnek. Semmi sem lettem. Ellenben 

kalandot kalandra, szenvedést szenvedésre, örömet örömre halmozva éltem, sokszor azt sem 

tudva, miből. Ha nagyon megégetett a sors, sebeim gyógyulásáig be-bevonultam egy-egy 

intézetbe, tüdőgyógyintézetekbe, fizikoterápiás intézetekbe, elmegyógyintézetbe szegődtem 

el, mint orvos. Később orvos-író lettem, orvosi folyóiratszerkesztő, orvosi könyvkiadó 
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vezetője. Kisipari vállalkozásokat többször kezdeményeztem Bécsben. […](Pető András, 

Rendezetlen dokumentumok) 

A szombathelyi évek, majd egy igen rövid budapesti állomás után a sorskerék tovább forog, 

Pető megérkezik a Monarchia fővárosába, de a várakozásokkal ellentétben az újságírás 

helyett a medicinát választja, és az orvoskarra iratkozik be. Ez az első, önálló döntés szülte 

életesemény lesz az, amely majd egy későbbi időpontból visszatekintve válik számára 

fordulóponttá, vagy az archetipikus cselekményértelmezés fogalmával élve „Augenblick”-

ké, sorsdöntő pillanattá. Az első jelentős történés az életében, mely hosszantartó 

változásokat hoz magával. Mind a családi ház elhagyása, mind tanulmányinak megkezdése 

fontos átmenetek is az életében, melyek megnyitják a lehetőséget a majdani státuszok és 

szerepek előtt. Fontosnak tartom megjegyezni azt is, hogy a szülői ház elhagyása nevének 

elhagyását is jelenti, a bécsi időszakban Pető már nem Andor, hanem András. Így szerepel 

az egyetemi diplomájában (7. sz. melléklet), illetve az általa jegyzett újságcikkekben, 

tanulmányokban is (8-9. sz. melléklet). Az első világháború idején Pető tehát Bécsben 

tartózkodik, az orvosi egyetem hallgatójaként nem küldik a közvetlen harctérre, hanem a 

főváros környékén működő hadikórházakban teljesít szolgálatot (10. sz. melléklet). 

Családjáról ebből az időből nincs információnk, de azt tudjuk, hogy apja még életben van, 

testvérei ebben az időben az iskolai anyakönyvek szerint időszakonként magántanulók. 

Megjegyzendő ezzel kapcsolatban az életpálya elmélet oldaláról, hogy Pető tanulmányi és 

munka trajektóriái befolyásolni fogják szülei és testvérei életét, az ő életvonalaikat is. 

Anyjának már eddig is módosítania kellett munka trajektóriáján férje betegsége miatt, de 

legidősebb fiára támaszkodhatott a családi terhek viselésében. Pető Bécsbe költözése el fogja 

tehát téríteni ebből a szempontból az anya életvonalát. A két kisebb testvér tanulmányi 

vonala is érintetté válik a kivándorlás eseménye okán, ekkortól fogva eltűnik életükből az 

idősebb, kompetens testvér pártfogásából eredő védelmi faktor. A szülők és felnőtt fiúk 

kölcsönös támogatásának mintáját az életesemények és az átmenetek alakítják az életút 

során. Ez alapjaiban rendül meg Pető leválásával és azzal, hogy a család egyrészt személyes 

egzisztenciális válságban él egy évtizede, másrészt, hogy a változó történelmi körülmények, 

a történelmi idő is tovább alakítja a család mindennapjait. Helyzetüket vélhetően 

befolyásolja, hogy a háború utolsó éveiben, a harctéri, politikai és gazdasági helyzet 

romlásával s az általános elégedetlenség eluralkodásával párhuzamosan országszerte 

felerősödtek az antiszemita hangok. A Tanácsköztársaság bukását követően 1919 

augusztusától a szombathelyi zsidóságot már komoly atrocitások érték, a kommün terrorjáért 
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kollektíven tették felelőssé őket. 1919 augusztusának végén, a megtorlás csúcspontján, a 

zsidó polgárokkal szembeni bántalmazások, verések is előfordultak. A felerősödő 

antiszemitizmust tovább szította az Ébredő Magyarok Egyesületének szombathelyi 

térnyerése (Kelbert, 2018.). A heves indulatoktól megrémülve számos család elmenekült a 

városból, de Petőék maradtak. A konzervatív erők hatalmon való megszilárdulása idővel 

visszaszorította az antiszemita csoportokat, a rasszista hangok csendesedni látszottak. Ennek 

következtében a szombathelyi zsidóság életében két évtizednyi nyugodtnak tűnő, de a 

mélyben a bizonytalanság érzetét magában hordozó időszak következett be, a külföldre 

szivárgás folytatódott, egyre kevesebb gyermek született, így a zsidó lakosság lélekszáma az 

első világháborút követően fokozatosan csökkent. A korösszetétel annak 

következményeképpen is kedvezőtlenül alakult, hogy az iskolázott fiatalokat nehezen 

lehetett a városban tartani, ugyanis munkahely hiányában nagy volt a fővárosba és Bécsbe 

áramlás (vö. Kelbert, 2018, Katona, 2009). 

A tanulmányok és a háború éveiről igen kevés információnk van a rendezésre váró 

hagyatékban, diplomájának másolata, illetve egy igazolás a Grinzing Hadikórházból, amely 

erről az időszakról tanúskodik. A két világháború és a vele járó költözések, a múló idő és az 

utódok hiánya mind befolyásolták a ránk maradt dokumentumok mennyiségét. Szerencsés 

körülmény, hogy Németh Andor önéletírásában többször felidéz Petővel kapcsolatos 

epizódokat, illetve néhány levél segít elhelyezni Petőt a tízes évek Bécsében. Az élettörténet 

ezen periódusában, az utazás motívuma lesz a meghatározó, melyet egyrészt konkrét 

másrészt szimbolikus értelemben érdemes vizsgálni. Az archetipikus cselekményértelmezés 

szerint a tragédia e fázisában a hős útra kel, hogy megtalálja új otthonát, új elköteleződését 

és új identitását. Az előző alszakaszt lezárva és megnyitva egy újat, elindul a szebb jövő 

reményével, megpróbálva hátra hagyni a múlt súlyát. A központi szervező erő a kaland, mely 

átmenetről átmenetre juttatja felfedezésekhez, váratlan tapasztalatokhoz. A szakaszban az 

állandóság csak pillanatnyi, a jellemző ritmusos mozgásforma a lüktetéssel járó, elsöprő 

előre tartó haladás, melynek ereje a főhőst epizódokon, helyszíneken, bonyodalmakon át űzi.  

A szimbolikus értelemben vett utazás a szakmai kalandokra, illetve Pető esetében a 

spiritizmus hatására, a dimenziók vagy szférák közötti szellemi kalandokra is vonatkozik, 

előre vetítve ezzel a Frye-i „a hősnek el kell buknia” gondolatot. Pető büszke, szenvedélyes, 

különleges és szárnyaló elme, ezek a tulajdonságok lesznek azok, melyek folytán 

megkezdődik elszigetelődése a hétköznapi halandótól. 
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Pető szakmai életvonala tehát Bécsben indul, mikor máig sem tisztázott, hogy miért, milyen 

körülmények hatására, de az orvosi egyetemre iratkozott be. Élettörténetének későbbi 

mozzanatait figyelembe véve, a múltból visszatekintve mégsem meglepő az első független, 

önálló, felnőtt döntés. Éppen ettől válik fordulóponttá, azzá az időpillanattá, amikor elő 

ízben következik be jelentős változás az életút trajektóriában. Megnyitott egy teljesen új 

lehetőséget, egy másik pályára rendezte a szakmai életvonalat. Ahogy a korábbiakban 

kifejtésre került, az életpálya elmélet szerint bármilyen jelentős is egy adott esemény az 

egyén életében, a fordulópont általában az idő múlásával válik csak nyilvánvalóvá. 

„Véletlenül, magam sem tudtam, hogy miért, az orvoskarra iratkoztam be. Később rájöttem, 

hogy számomra ez volt az egyetlen lehetőség arra, hogy életben maradjak a világháború 

alatt.” idézi meg Popper Péter (2005. 53.) Pető Andrást. Pető világszemléletében az ember 

szabad akarata nem hangsúlyos tényező, inkább a karmát tekinti életünket kormányzó 

erőnek.  „Amikor Bécsben összeakadtunk, futólagos gyermekkori érintkezésünk után, évek 

óta az osztrák fővárosban élt, mint orvostanhallgató és polihisztor. Mindjárt az első nap elvitt 

a lakására, megmutatta könyveit, akkoriban, ha jól emlékszem, főleg a keleti vallások 

érdekelték, és számomra felettébb izgalmas dolgokról beszélt. Már az első mondataiból 

kiderült, hogy mélyen misztikus lélek, aki meg van arról győződve, hogy az ember szándéka 

nem sokat számít, mindig csak az történik vele, ami rendeltetett…” (Németh, 1973. 554.). 

Northrop Frye elméletét követve is megállapítható, hogy Pető döntése mindenképpen 

sorsfordító, és Pető talán osztaná a müthoszok elméletének azon tételét, mely szerint a 

tragédiában a fordulópontok azok a pillanatok, amikor a végzet, a természet, a kozmosz vagy 

Isten beavatkozik a sokra hivatott, de mégis ember-hős életébe. Az életpálya elmélet másként 

érvel, azt mondja, hogy az ember szabad akarata a döntéshozatalban azt jelenti, hogy az 

egyén életútja a történelem és a társadalmi körülmények adta lehetőségeken és 

kényszerűségeken belül hozott választásai és cselevései alapján épül fel. Összevetve a két 

megközelítést látható, hogy a két vélemény csak látszólag ellentétes. 

Németh Andor egyéb adatokat is szolgáltat a szakasz megértéséhez, sőt, igazából csak rajta 

keresztül pillanthatunk be egy kis résen keresztül a Pető körül elrendeződő személyes 

kapcsolatok világába.  

Az információ töredékeket összeillesztve látható, hogy a később oly jellemző segítői, 

mesteri, talán guru identitás ekkor kezd épülni benne. Egyszerre fejlődik a racionális és a 

misztikus oldala, a két motívum ekkortól kezd egymás mellett, néha egymást keresztezve 

futni. A megjelenített személyek Pető környezetében e két vonal mentén csoportosulnak 

mindhárom életszakaszban. „Különös látogatóim közé kell sorolnom Petőt is, aki 1919 egy 
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délutánján váratlanul betoppant hozzám. Az útlevélosztályon azt mondták neki, hogy senki 

nem kaphat útlevelet. S mivel erőszakoskodott, az útlevélosztály vezetőnője, aki rendkívül 

agilis és kemény nő volt, huncutul azt mondta: „- Próbálja meg Németh Andor elvtársnál.” 

Így került Pető énhozzám. Útlevelet persze én sem tudtam adni neki, de leküldtem a 

Centrálba, hogy várjon meg. Meglátogattam Petőt a hónapos szobájában, a könyvei között, 

s attól kezdve naponta találkoztunk. Amikor Petőnek nem volt rám szüksége, nem 

jelentkezett. Ilyenkor szabadjára hagytam őt egy darabig, és amikor vágyakozni kezdtem 

utána, megkerestem a törzskávéházában az Alserstrassén. Ez a kis kávéház volt a 

tulajdonképpeni otthona. Rendszerint ott találtam, egy utcára néző asztalnál, ahol vagy 

olvasott, vagy egy apró kis noteszba jegyezgette fel különböző elintéznivalóit, amelyek 

rendkívül bonyolultak voltak és kiismerhetetlenek. Alighogy leültem melléje, odahívta a 

szivarost, hogy vegyek neki egypár Virginiát. Az volt a kedvenc szivarja, mint az öreg 

császárnak. Nehéz, fekete szivar, közepén egy szalmaszállal”(Németh, 1973, 593.). 

Ebben az időben tartózkodott Bécsben a Hanns Eisler baloldali mozgalmár baráti körébe 

tartozó Gyömrői (akkor még Rényi) Edit, akit az emigráns társaságban költőként, íróként 

tartottak számon. Talán ő a baráti társaságba tartozó, Németh Andor által említett „fogfájós 

magyar költőnő”. „Pető az Alserstasse egy mellékutcájában, a Rufgasséban lakott. Persze 

lépten-nyomon szörnyű dolgok történtek ebben a lakásban. Egy állandóan fogfájós magyar 

költőnő fölvágta Pető lakásán az ereit és majdnem elvérzett” (Németh, 1973. 606.). Időnként 

Németh eljárt hozzá és nagy sétákat tettek, különböző kávéházi és vendéglői látogatásokkal 

összekötve. Az emigráns közösség számára a legfontosabb színtér a kávéház, Rényi Edit a 

Szemben az árral című regényében ezt igen jól érzékelteti: „[…] megmutatja az utat a 

kávéházhoz is […], ahol a magyar emigránsok üldögélnek, öregek és fiatal férfiak, nők, nem 

kételkednek benne, hogy közéjük tartozol, és igazuk van. Egyszeriben megérted, hogy ami 

elűzött otthonról, az a világ volt, amelyet ők meg akartak változtatni”(Borgos, 2018, 105.). 

A mester identitás alakulásához hozzá tartozik, hogy Pető kötelességének érezte a másoknak 

adott lelki és/vagy szakmai támogatást. Németh Andor munkáját többször segítette, Bátyám 

a költő című regénye az ő „utasítására” született. Németh sokat szenvedett az alkotói 

válságtól, Pető ennek kezelésében is adott hasznos tanácsot: „Pető úgy emlékszik, hogy ő 

oktatott ki arra, hogy a legfontosabb dolog az, hogy az ember beossza az idejét, és hogy akár 

van kedve írni, akár nincs, a kitűzött porcióját végezze el. A fontos az, hogy az ember üljön 

le az asztalhoz és lásson hozzá a dologhoz, az ihlet közben majd megjön. A regény, amelynek 

nem tudom miért, ezt a címet adtam: Bátyám, a költő, kezdett kialakulni. Csak arra 
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emlékszem, leírtam benne Pető barátait és persze leírtam a regényben barátomat, a rejtélyes 

Petőt”(Németh, 1973, 594.). 

Geza Rossmann, bécsi barát filozófusként említi a még fiatal Petőt, akitől életszemléletet és 

sorsuk irányításához segítséget kapott a guru-éhes bécsi társaság. „Sok dolog létezik az 

életben, amit érzékszerveinkkel nem tudunk felfogni, de még a tudomány, a biológia sem 

képes megmagyarázni. Petőnek megadatott, hogy a kozmosz kulisszái mögé tekintsen. 

Felismerte egy magasabb rendű intelligencia létezését, amelynek nagyságát el sem tudjuk 

képzelni. Ez a felismerés kifejlesztette benne a zsenit, az önzésnélküliséget és az 

emberszeretetet, Pető magasabb rendű erőforrásból származóan segíteni tudott embereken” 

(Hári, 1997. 70.). Leveléből több név előtűnik a Pető –társaságból Theresia Grainer, aki 

Bécsben Pető fő munkatársa és segítsége volt, valamint Mayer. A nevek akkor válnak 

számunkra érdekessé, mikor Pető egyik novellájában - melynek egy részletét a későbbiekben 

idézem - egyikükre, Mayer-re rátalálunk. Emlékeikben Rossmann is és Németh is felidézik 

a bécsi időket, a Tabor Stassén és az Alserstassén együttöltött órákat, azokat az élményeket, 

amelyeket Petőnek köszönhetnek. Mindketten írnak misztikus oldaláról, a magasabb rendű 

célok, a kozmosz és karma összefüggéséről. A társaság egy másik alakja, Petőnek küldött 

leveleiben utal a keleti tanokban való további elmélyülésére, tehát feltételezhető, hogy a 

bécsi időszakban is foglalkoztatta a társaságot a keleti filozófia és gyakorlatok. „Az utóbbi 

időben a Bhaktijogáról áttértem a Dschana jogára az Arunachalai Maharischi Guru 

tanácsára. Sattva a tiszta jóság.”Fontos szereplő lehetett közösségükben Theresia Grainer, 

akinek személyére több levél is utal, úgy tűnik a bécsi években Pető egyik legközelebbi 

(munka)társa lehetett. Őt Hári is említi, ennyit ír róla: „Grainerné a házvezetői feladatokat 

is ellátta. Azt tudtam, hogy rendkívüli képességei voltak, sajnos Pető nem mesélt közös 

munkájukról” (Hári, 1997. 70-71.).  

Pető személyes iratai között található egy angol nyelvű szövegrész, talán egy nekrológ, nem 

tudjuk, kinek a tollából. „Mrs. Grainer osztrák születésű volt, Angliában telepedett le két 

fiával a második világháború kitörése előtt. Mrs. Grainer vagy Theresia, ahogyan számtalan 

barátja ismerte, azzal a ritka képességgel rendelkezett, hogy mindenkiben a jót lássa, és 

mindenkiből a jót hozza ki. Ez a tehetség párosult bölcsességgel, soha el nem maradó 

humorérzékével, teljes önzetlenséggel, a legkülönbözőbb embereket vonzotta magához, 

kortól, vallástól, nemzetiségtől, hiszen hat nyelven beszélt, szociális helyzettől függetlenül, 

és figyelemre méltó tehetsége volt ahhoz, hogy az ő együttlétüket kellemessé tegye. Briliáns 
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pszichológus volt, nagy volt a műveltsége és néhányan ismerték őt, mint valódi misztikust 

is.”(11. sz. melléklet) 

Visszatérve a kezdetekhez, Pető 1911-ben került be a bécsi szellemi élet körforgásába, amely 

telítve volt a pszichológia nagy generációjának gondolataival, Freud, Adler, Jung már ismert 

figurák, hatásuk hatalmas, a művészet szintén változóban, a közéletet felforgatja az 

avantgarde. Az új művészet új ideált alkotott, s forrongott a társadalom, ez Petőt is 

megérintette, aki otthonában maga is helyet adott művészeti és spirituális találkozásoknak. 

Élethosszig tartó kapcsolata ekkor indult Jakob Levy Morenoval is, akivel együtt indították 

be a spontaneitás színházat gyerekek, majd prostituáltak számára. Moreno lesz a harmadik 

az élethosszig kapcsolatok sorában, aki védelmi tényezőként, szereplőként kíséri végig az 

élettörténetet. Igazi szellemi társként megosztották egymással fontosnak ítélt munkáikat (12. 

sz. melléklet), Pető a verseit, drámáit egyedül Morenonak küldte meg véleményezésre. A 

Morenoval való kapcsolatot Béccsel összefüggésben Németh is említi: „De azokkal a 

férfiakkal, akik valóban szerepet játszottak az életében, mint például a ma olyan híres 

Lévyvel, sosem hozott össze. Általában kerülte a híres embereket, és mindennapi társasága 

meglehetőségen szürke volt. Ami érthető, mert csak azokat szerette, akik teljesen 

alárendelték magukat neki” (Németh, 1973, 555.).  

Pető a bécsi szellemi pezsgéshez mindenképpen kapcsolódni akart, a személyes és szakmai 

asszimiláció ebben az időszakban nagyon meghatározó késztetés volt benne, de vélhetően 

jelentős igénybe vételt jelentett az új fizikai és társadalmi környezethez való alkalmazkodás. 

Az életpálya elmélet szerint a letelepedés szükségessé teszi a beilleszkedést az új szociális 

hálózatokba, de az asszimiláció sikerét nagyban befolyásolja az életkor, és minél fiatalabb 

korban kerül az egyén beilleszkedési helyzetbe, annál nagyobb eséllyel lesz sikeres a 

folyamat. Pető a bécsi orvoskarra való beiratkozással megteremti legitimitása alapját, 

megszerzi azokat a „jogosultságokat”, amelyek segítségével beléphet a számára fontos 

szférákba. Ezek egyrészt a kávéházi művész társaságot jelentik, másrészt a Bécs környékén 

akkor már virágzásnak indult spirituális irányzatokat, illetve egy másik „illegális” területet, 

kapcsolatát a bécsi szocialistákkal és barátságát a mozgalmár Hanns Eislerrel. 

Pető történetében igen jól beazonosítható a világmegváltás motívuma, esetében az energia, 

amely a hajtóerőt adja, az „épater le bourgeois”, a környezet lenyűgözésének, 

megdöbbentésének kényszere, mely által kitűnhet a tömegből. Németh Andortól, Pető talán 

egyetlen valódi barátjától származik az idézet: „Mindig meg voltam róla győződve, hogy az 

író nem rendes ember, hanem a szélhámosok, rablók, tolvajok testvére. Most erről még 

jobban meg vagyok győződve, mint valaha. Hogy mennyire igazam van a fentiekben, arra 
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még nálam is jobb példa Pető. Pető kifejezetten szélhámos típus, millió kvalitással. 

Nyilvánvalóan ő is arra határozta el már fiatalon magát, hogy lóvá teszi az embereket. Persze 

az a bizonyos épater le bourgeois jelszó volt a gyermekkorunkban, de ezt senki sem vette 

komolyan, talán csak Pető. Ő ma is eltökélten erre törekszik valahányszor módja nyílik rá: 

mindenáron megdöbbenteni az embereket. Ebben a tekintetben ma is olyan gyerek, mint 

tizenöt éves korában volt, pedig ő igazán hasznos és értékes tagja a társadalomnak”(Németh, 

1973, 554.).  

Pető szélhámos, ugyanakkor a nagyság ereje árad belőle és Frye szerint a tragédiában ezek 

azok a tulajdonságok, amely alapján a főszereplő elszigeteltté válik, mert a „gazember” 

nemegyszer magának a hősnek alkotóeleme. Az elszigeteltség, vagy a különcség motívuma 

is a bécsi szakaszban indul, az első inspiráció talán a spiritizmus belépése Pető életébe vagy 

fordítva, Pető belépése a spiritizmus világába.  

A spiritizmus ebben az időszakban nem csupán a korabeli kommersz kultúra egyik jelensége 

volt, hanem lényegileg kapcsolódott a huszadik század elejének változásaihoz, a társadalmat 

érintő problémákhoz, a tudományhoz és valláshoz, s azok törekvéseihez, tendenciáihoz. Ez 

utóbbiak formálódása vagy a tudomány esetében ugrásszerűen gyarapodó eredményei 

közvetlenül hatott a modern ember világnézetére és választásaira, ami szükségszerűen 

elvezetett a „ki vagyok én”, „mi végre élünk” korszakonként feltehető kérdéséhez. A 

spiritizmus, mint ernyőfogalom, a tudomány és a technika rohamos fejlődésének, valamint 

a kereszténységtől való eltávolodás, a vallás kiüresedésének folyományaképpen egyre 

nagyobb területet kerített magának a transzcendens világából (Szarka, 2014; Németh, 2013, 

2014, 2017, 2018). Ezalatt nem kell feltétlenül azt érteni, hogy a jelenség kizárólag a 

modernitás szülte feszültségekből fakadt és táplálkozott, emellett az „önmagunkról való 

tudás új formája volt, egyfajta új pszichológia, melyben rendhagyó módon keveredett a 

szekularizált a spirituálissal, a hit a racionális bizonyítékokkal” (Gyimesi, 2011, 13.).  

A spiritizmus már a kezdetekkor sem volt összefüggő, tagolatlan irányzat; képviselői 

előképzettségétől, intencióitól és kulturális beágyazottságától függött az, hogy mit is jelent, 

mit foglal magába és miként működik. Maguk a spiritiszta eljárások, technikák sem voltak 

szabályozottak, értelmezésük pedig még több változatosságot mutatott. Egyedül talán 

céljukat tekintve lehet összhangról, egységességről beszélni, hiszen a spiritiszta tanok 

mindegyike a trancszendenssel való kapcsolatba lépés reményén alapult. A 

kapcsolatteremtés feltételezte egy közvetítő vagy médium jelenlétét, de ennek hogyanja 

tanok és irányzatok szerint nagy változatosságot mutatott. Gyimesi Júlia ezzel kapcsolatban 

arra hívja fel a figyelmet, hogy a spiritiszták „nem minden esetben nevezték magukat 
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spiritisztáknak; nem ritkán előfordult, hogy a spiritizmus jelenségeire támaszkodó alternatív 

csoportosulásként határozták meg magukat, amely filozófiáját tekintve eltér a hagyományos 

spiritizmustól” (Gyimesi, uo. 14.). Arra is volt példa, hogy a médiumok egyáltalán nem 

nevezték meg magukat, egyszerűen egy központi személy, egy különleges képességekkel 

rendelkező személy köré csoportosultak. A másik kérdés a tanok kidolgozottsága, hiszen 

ebben a tekintetben is elkülöníthetőek a kezdeményezések. Ehhez az is hozzáadódik, hogy 

spiritizmus szoros kapcsolatban állt „egyes okkultnak nevezett irányzatokkal is”, amelyek 

szintén nagy változatosságot mutattak. Mivel az időszakra tehető a világ varázstalanítására 

tett kísérlet és ezzel párhuzamosan az ember-gép szemlélet erőre kapása, érthető hogy ezzel 

kapcsolatban ellenkultúra alakult. A tudományos materializmus által leegyszerűsített 

modell, a test és matériaközpontú világkép „mindenekelőtt a transzcendenciától, az 

embernek és a világnak értelmet adó felsőbb hatalom létezésének lehetőségétől vágta el az 

embert.” Erre válaszul jöttek létre azok a mozgalmak - melyek később a dolgozatban is 

tárgyalásra kerülnek - amelyek megpróbálták kitölteni az űrt, amelyet az ember feletti szféra 

elvesztése okozott. A korabeli okkult „praxis” és a spiritizmus térnyerése tehát egy 

társadalmi hiányállapotra vezethető vissza (Gyimesi, uo., 13-26.). A spiritizmus hatása az 

orvoslásba is beszivárog, az alternatív módszerekben hívők - így például Rudolf Steiner vagy 

Pető - szerint óriási probléma, hogy a korabeli materialista kultúra szerint a gyógyító ember 

tulajdonképpen rendkívül élesen elkülönül a gyógyulást kereső embertől. Steiner 

megfogalmazza, hogy az „orvostudomány a legkevésbé sem akar az egészséghez 

kapcsolódni, hanem legszívesebben a betegségben vájkál. Az egészséggel való 

összekapcsolódáshoz azonban az szükséges, hogy a kozmosz ezen felfogását odáig vigyük, 

hogy az emberben az egész kozmoszt lássuk (Steiner, 2011. 204).  

Arra, hogy Pető életében szerepet játszott a spiritizmus, legalábbis annak széles értelmezése, 

több visszaemlékezésből is következtethetünk. Az őt megidéző emlékezők szinte 

mindegyike említi Pető ezen „sötét, misztikus” oldalát. Annál is inkább fontosnak tartom 

ennek megjelenítését Pető életpályájában, mert magyarázatot adhat arra, amivel valójában 

azóta sem tudott mit kezdeni a konduktív közösség. Mit jelentett az, hogy Pető „mélyen 

misztikus lélek” volt, vagy „rejtett szférákkal” volt kapcsolata, illetve „amit végzett, annak 

java része nem volt normális, munkájában, ötvözetében túlnyomó volt az értelem alatti és 

értelem fölötti elem” Miért írhatták róla barátai, hogy „Petőnek megadatott, hogy a kozmosz 

kulisszái mögé tekintsen.” vagy a következőt: „Személy szerint ösztöneivel dolgozik, de 

szellemén át táplálkozik. Alkimista!”Túl sokan és túl sokszor említik a transzcendenssel való 
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kapcsolatot Pető személyével, tevékenységével kapcsolatban ahhoz, hogy ne vegyünk róla 

tudomást, hogy történetéből kihagyjuk. És amennyiben ignorálnánk, az nem volna-e 

ugyanúgy kutatói állásfoglalás?  

A kérdés eldöntését megkönnyítette, mikor a Pető-versek közé befűzve váratlanul rátaláltam 

a már sokszor említett Pető-féle prózai írásra. Novellájának alábbi részletéből egyértelműen 

következtethetünk spirituális érdeklődésére. Érdekes lehet az is, ahogy önmagát az ősz 

születéssel hozza kapcsolatba, ami azért fontos, mert a Petőhöz illesztett tragikus fikciós 

mód, a Frye-i felosztás szerint az ősz müthosza. 

„Az előre nem látható, a nem sejthető vonzott. Muszáj volt mindig valami olyannal 

találkoznom, ami mint ősszületés éppen most tört elő a pirkadatból. Fantáziálni nem 

szerettem. Álomtalan alvó voltam. Kedveltem a sérült, betört fejeket. Beletörődtem ezer 

visszautasításba és egy apró új csillag feljövetelébe. Volt mindenféle foglalkozásom, de 

csodákat akartam átélni, nem küszködni. Milyen sokszor megtörtént, hogy vöslaui barátom 

hazakísért, várt, amíg kialszik nálam a fény, és megakadályozta, hogy ismét elmenjek az 

éjszaka és a semmi pusztaságába. Gyakran sikerült rászednem. Nem értett engem. Csábított 

a pusztaság és a semmi. Hirtelen apró rozetták minden színben; a legkomorabb kékségben. 

Ki nem élte át ezt szívesen? És a váratlan szikladarabok a talpam alatt, amelyek reflexként 

a gerincemben egyfajta választ sejtetnek az értelemre vonatkozó kérdésre. A vöslaui férfi 

szerint a rossz irányba tett utazások nem vezetnek érintkezéshez. És érintkezés nélkül az 

ember semmi. Az érintkezés jelenti az összeköttetést az értékek birodalmával. Mulatságosan 

hangzik, de Isten még mulatságosabb. És ki érti már, mit jelentett egykor a transzcendencia? 

A vöslaui nem szerette a férfit, aki a csillagokat lehozta az égről, és állítólag ragyogásra 

bírta őket a kollektív tudatalattiban. A vöslaui nem szerette a fecsegést, a kemény munkát 

szerette, és úgy gondolta, a magunkfajta számára az az érintkezés egyetlen útja. A 

jámborakra és a mennyek országára vonatkozó mondat őszerinte azokra vonatkozik, akik 

dolgoznak. Semmit sem gyűlölt jobban, mint a terjedő gépesítést és az úgynevezett 

világmegváltó szabadidőt. Az ő jelszava a kemény munka volt. Arcod verejtékében rejlik az 

értelem. Aki még soha nem izzadt meg a munkában, nem tudja, mi akar lenni a tao. A 

filozófus, a költő, a művész tudja csak, amikor ugyanúgy izzad, mint a bányász vagy a 

riksakuli. Vöslauban egy nagy orvosi praxist kellett volna ellátnom, és néhány terjedelmes, 

érthető művet kidolgoznom a tudomány általam jól ismert területeiről. Az éjszaka és Mayer 

hatással voltak rám. Mindenesetre olyan hatással voltak rám, hogy a helyi vonatban ültem 

és dohányoztam. Vöslauban rögtön a helyszínre mentem és csengettem. A titkárnő, egyben 
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háziasszony, egyébként tanítónő, nyitott ajtót. Amint meglátott, metsző hangon, zsémbesen 

rám támadt. "Maga nem jöhet be! Maga egy bősz vadállat! Maga az ördög! Nem jöhet be!" 

A kezemben tartottam a kalapomat, a szivaromat eldobtam és vártam. Erre hirtelen 

elmosolyodott. "Jöjjön be!".”(Pető András, Rendezetlen dokumentumok) 

Az élettörténet feltárásából, újrarendezéséből úgy tűnik, hogy Pető kapcsolata a 

transzcendenssel folyamatosan meglévő, hol erősebben, hol gyengébben jelen lévő 

motívum, illetve önmagával való belső harcainak is egyik mozgató rugója. De ez nem példa 

nélküli a kortárs nagy gondolkodók esetében, elég csak Jungra gondolnunk ezzel 

kapcsolatban. „Persze lehet úgy is látni a világot, ahogy ő látja, mindent visszavezetni 

részben a fiziológiára, részben a mindennapi életre, ez egy orvostól nem is volna meglepő – 

de hogy egy misztikus így lásson, kissé különös. Nekem ez is tetszik tulajdonképpen, mert 

valahogy összeköti a természetfelettit a természetessel”(Németh, 1973. 556.) írja Németh 

Andor, a legigazabb barát. Nem véletlen, hogy erről eszünkbe juthat Frye tragikus hős 

meghatározása, akiről tudjuk, hogy fokozatilag az emberek felett áll, de mégsem isteni, 

hiszen a természet törvényeit nem uralhatja. Ő csupán az, aki közvetít az égi és földi világ 

között. 

Németh Andor szépíró lévén a Bécsi Magyar Újság 1921-es számában egy folytatásos 

novellában is foglalkozik a „rejtélyes” Petővel, de a karakter a műfajnak megfelelően kissé 

karikatúrába hajlik, csakúgy, mint a teljes folytatásos történet, ami a bécsi magyar emigráció 

világáról tudósít, melyben Petőt egy élettől elvonult remeteként élő kabbalistaként ábrázol, 

aki a Wienervald mélyén alkímiával foglalkozik. (13. sz. melléklet) 

Visszatérve a munka életvonalhoz, megállapítható, hogy ennek fő rendező elve Pető bécsi 

időszakában a gyógyítás művészetének elsajátítása, Heilkunst. Ahhoz, hogy megérthessük, 

Pető miért csatlakozik pont ehhez a szellemiséghez, ki kell térnünk arra a tapasztalat 

együttesre, amelyet életreform mozgalomnak hívunk.  

Pető életpályájában igen meghatározó a huszadik század elejének Bécséhez kötődő 

életszakasz, melyben a tulajdonképpeni szakmai szocializációja zajlott. Teljes 

élettörténetében hangsúlyos a munka trajektória, mely ekkor indul útjára, jellegét 

erőteljesen meghatározza az életreform mozgalommal, benne a tágan értelmezett 

spiritizmussal és a Heilkunst szellemiségével való kapcsolat, ezek Pető történetének 

tekintetében sajátos tapasztalatként, élményvilágként jelennek meg, így adva a történelmi 

idő, társadalmi helyzet és kultúra kontextusát az életpálya teóriának megfelelően.  
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A 19. század végére Európában is egyre inkább kiteljesedett a modern ipari társadalommal 

együtt járó tudományos és technikai fejlődés és az annak nyomán bekövetkező életmódbeli 

rapid változás, mely nem kizárólag pozitív módon érintette a társadalmat. Az átalakulás 

kihatott az egyén és a közösségek életének minden szegmensére, megváltoztatva, átírva az 

addigi társadalmi hagyományokat, rutinokat, felbontva az addigi komfortot. Az ennek 

következtében kialakuló atomizálódás folyamatában a kor embere elveszettnek érezte 

magát, felbomlottak addigi kötődései mind az emberi, mind a természettel való viszonyai 

tekintetében. Az elidegenedés folyamatával párhuzamosan zajlottak a tudományokban és a 

gazdaságban végbemenő, egyre inkább szabályozott folyamatok, s lassan az emberi élet 

természetessége, spontaneitása kezdett tova tűnni, valamint az épphogy megtalált testi-lelki-

szellemi egészlegesség-érzet hullott ismét darabjaira (Németh, 2013, 2014, 2018; Boreczky 

és Vincze 2018). Erre a kialakult helyzetre reflektált több területen az életreform mozgalom, 

befolyásolni próbálva egyfelől a társadalmi rendszereket, másfelől a mikroszinteket, 

megszólítva az egyes ember életének változtathatóságán keresztül kínált új, humán 

szempontból élhetőbb világot. A reformerek az új élet egyik legfontosabb vezérelveként a 

természethez, a természetes életformához, életmódhoz való visszatérést fogalmazták meg. 

A reformok a jövő szolgálatában álltak és érintették a teljes életet, a táplálkozást, a 

testápolást, az öltözködést, a test és szellem edzését, az új generáció nevelésének irányait, 

így a teljesség visszanyerését és megőrzését. Ennek érdekében hozták létre azokat a 

központokat, természetes gyógyító és nevelési színtereket, ahol az egyén segítséget 

kaphatott az önmaga által kívánt és előmozdított változások eléréséhez (vö. Földesi, 2018.). 

Az életreform törekvésekkel kapcsolatban a kutatásban kirajzolódó összefüggések mára 

kultúrtörténeti, orvostörténeti és pedagógiatörténeti jelentőséggel is bírnak, hiszen a korabeli 

társadalmi élet több fontos egyéniségére vonatkozóan is találhatók információk. Pető András 

életpályája az életreform kontextusába helyezve felrajzol egy szellemi kapcsolati hálót, 

melynek tagjai között szerepel Goethe, Kant, Paracelsus, Hufeland, Hahnemann, Pestalozzi, 

Steiner, csak néhány nevet kiemelve azok közül, akik erős hatással voltak pályájának 

alakulására. A rendkívül sokszínű, holisztikus jellegű mozgalommal kapcsolatba hozható és 

hozandó gondolat Pető szempontjából az ember egészlegessége, a betegségek és 

gyógyításuk természete, a gyógyulási és gyógyítási akarat. a kozmoszból levezetett 

természetes gyógyeljárások és az önnevelés-öngyógyítás, önmegmentés kérdése (vö. 

Németh, 2013, 2014, 2018). Pető a „gyógyítás művészetével” kapcsolatosan óriási 

tapasztalatra tett szert a Bécsben töltött időszak alatt. Sok esetben elfeledett, más esetben a 
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legújabb megoldásokat, ismereteket alkalmazta. Gyógyítói munkásságában markánsan 

jelentek meg azok a gondolatok, melyek a 10-es, 20-as, 30-as évek gyógyászatában, mint 

„természetes” eljárások szerepeltek (vö. Földesi, 2014, 2018). Az Österreichische 

Nationalbibliothek archívumában számos orvosi cikkére bukkantunk (14. sz. melléklet). Pető 

írásaiban, melyeket a korabeli osztrák orvosi lapokba publikált, szintetizálta, praxisában, 

pedig használta a természetes megközelítéseket, az általa vezetett intézményekben speciális, 

komplex terápiát alkalmazott. A reménytelen eseteket kereste, mert állította, hogy a 

reménytelen, mint fogalom a kor szellemétől függ. „Száz évvel ezelőtt reménytelennek 

nevezte a világ egy elismert tanult társasága a fájdalom nélküli operálás tervét, és 

elutasította, hogy belekezdjenek a narkózis vizsgálatába. Ma bolondnak néznénk azt az 

orvost, aki életmentő nagy műtétet altatás nélkül akarna elvégezni.” Írja Pető álnéven 

megjelentetett Unfug der Krankheit, Triumph der Heilkunst című könyvében. 

(Bärnklau/Pető, 1965, 39.) Bécsben és környékén több kórháznak, szanatóriumnak volt 

munkatársa, (15-18. sz. melléklet) tuberkulózis, mozgásszervi megbetegedések, 

elmebetegségek, majd ortopédia a szakterülete, de 1923-ban anyatanácsadás-csoportot is 

szervez (19. sz. melléklet), melyhez újsághirdetésben toborozza a szülőket. Az 1920-as, 30-

as években gyógymódok egyesítésével kezdett kísérletezni, erre megfelelő terepnek 

bizonyult a Sanatorium Palace, a Bad Kreuzen, a hírhedt Steinhof elmegyógyintézet vagy 

az Esterhazy Bad, olyan szakemberek segítik pályájának alakulását, mint a Nobel díjas 

Wagner Jauregg, vagy Victor Hecht, akitől mozgásterápiai ismereteket is kap korának egyik 

leghíresebb dietetikus szanatóriumában. A két újabb mentor-mester nagy szerepet játszik 

abban, hogy a világmegváltás vágya nem halványul el Petőben és a munka életvonalat 

tovább alakítja.  

Ezzel kapcsolatban 1921-ben újabb fontos életesemény történik, úgy tűnik, Pető a 

megszerzett tudás és képességek hatására önmagát is másképp látja, várakozásai 

megvalósulni látszanak, ennek tetőzéseként megkapja az osztrák állampolgárságot. Ez azt 

jelenti számára, hogy hivatalosan is vállalhat praxist Ausztriában. Hogy ez mennyire fontos 

volt akkoriban egy kezdő orvosnak, Kun Miklós Petővel kapcsolatos soraiból jól látható: 

„Azt hiszem, ott is [Bécsben] magán mozgásterápiás praxist folytatott, mert bécsi diplomája 

volt ugyan, de mint magyar állampolgár legális praxist nem folytathatott”(Kun, 2004. 129). 

A hagyaték tartalmazza az állampolgárságot igazoló dokumentumot. (20. sz. melléklet)  

A döntés alapján úgy tűnik, ekkorra már úgy gondolja, Ausztria lesz az otthona, itt kezdi 

felépíteni életét. Kitűnő helyeken tanul, fokozatosan lép előre a ranglétrán, az 1921-ben még 

externista fiatal orvosból néhány év leforgása alatt alorvos, főorvos, majd orvos-igazgató 
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lesz. Egyre inkább kezdi kialakítani a munkáját később is jellemző holisztikus attitűdjét, 

gyakorlati tapasztalatai ehhez nagyban hozzájárulnak. Erről az időről Németh Andor szintén 

tudósít, ezúttal a Diogenész 1925-ös hasábjain jeleníti meg Pető alakját: „Barátom, a 

rejtelmes Pető orvos es filozófus. A csönd filozófusa. Egyszer egy külvárosi utcácskában 

elfogott és késő éjszaka magyarázni kezdte, hogy az igazi bölcs nem szavakkal érvel, hanem 

a hallgatásával. Én némán tudomásul vettem tézisét, ezzel azonban Pető nem elégedett meg, 

hanem faggatni kezdett, hogy mit szólok ehhez a felismeréshez. Én hallgattam. 

Szótlanságomat ellenkezesnek vette, nyilatkozattételre szólított fel, cáfoljam meg, ha nincs 

igaza úgymond s a végén dühösen kiabálni kezdett. Mivel pedig én furtonfurt rendületlenül 

hallgattam tovább, olyan dühroham tört ki rajt, hogy a végén két rendőr fogta le, akik az 

őrszobába vitték közcsendháborítás miatt. De ez csak egy eset a sok közül. Dr. Pető jelenleg 

Kreuzenben tartózkodik, az ottani szanatórium főorvosa. Időnként azonban feljár Bécsbe és 

ilyenkor elolvassa nekem a leveleit, amiket hozzám írt. Én tudniillik nem tudom olvasni a 

kézírását s így felbontatlanul félreteszem a leveleit a legközelebbi személyes találkozásig, 

amikor aztán szépen, kényelmesen együtt elolvassuk őket.”(21. sz. melléklet) 

Életének ebben a periódusában a szanatóriumi tevékenység folytán került kapcsolatba a 

természetes gyógymódokkal is, a homeopátiával, gyógynövénytannal, s ekkor ismerte meg a 

szervezet öngyógyító mechanizmusára építő eljárásokat, illetve ehhez szorosan kapcsolódik, 

hogy Bernard Aschner és Rolf Madaus barátságán keresztül a BiologischeHeilkunst című, 

Naturheilpraxis-t megelőző folyóirat főszerkesztő helyettese lesz. Rendszeres szerzője a 

lapnak, sokszor álnéven publikál. Aschner hatására mélyed el a konstitúciós terápiában és a 

biológiai orvoslásban. 

Pető az évek alatt maga is Heilkünstlerré érett, mestereitől ismerte Hahnemann munkáit, 

illetve nagy hatással volt rá Hufeland, Hippokratészt, Paracelsust sokáig tanulmányozta, ezt 

bizonyítja a barátjától, Bernard Aschnertől ajándékba kapott a négykötetes Paracelsus, 

melyet Aschner fordított, s a könyv – számos, Pető által írt széljegyzettel – ma is 

megtalálható Pető személyes könyvtárában (vö. Földesi, 2018).  

A szellemtudományt a húszas évekből ismerte, Steiner és Ita Wegman előadásainak 

jegyzeteit tartalmazza Pető privát könyvtára (22. sz. melléklet) s elképzelhető, hogy részt 

vett Steinerék fiatal orvosoknak és orvostanhallgatóknak tartott módszertani kurzusán 1924-

ben. Pető gyógyítói hitvallása - mely a szakmai életvonalat a teljes pályán meghatározta -, 

álnéven (Dr, Med. Karl Otto Bärnklau), német nyelven írott jegyzeteiből rekonstruálható. 

Munkáiban, melyek címe „Gibt es unheilbareKranken? Nein! (Léteznek-e gyógyíthatatlan 

betegségek? Nem!), illetve Unfug der Krankheit, Triumph der Heilkunst (A betegség 
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otrombasága és a gyógyítás művészetének diadala) is igazolja az egészségművészet iránti 

elköteleződését. Témáit - melyek között szerepel a teljesség és egészlegesség kérdése az 

ember lényére vonatkoztatva, a gyógyítási és gyógyulási akarat meglétének fontossága, a 

gyógyultság megítélése, a gyógyerő fellobbantásának lehetőségei, a kezelések természetes 

módjai – ennek szellemében fejti ki. „Nincs olyan betegség, amit ne lehetne gyógyítani. A 

halál persze feltartóztathatatlan, az alkimisták életelixírje, amivel az élet kívánság szerint 

életkortól és betegségektől függetlenül meghosszabbítható, nem került az átlagos halandó 

kezébe. A halál maga, isteni akarattal, sorsszerű befolyással eldöntetett. De minden betegnek 

van reménye a felépülésre” (Bärnklau/Pető, 1965. 52.). 

Pető az orvosi tevékenységek mellett, vélhetően pénzkereseti céllal vállal kevésbé nemes 

feladatokat is, a visszaemlékezések ehhez is szolgáltatnak némi információt. 

„Petővel mindig igen mély beszélgetéssel kezdtük, majd pénzt kért tőlem, és aztán hetek 

hosszat pénzeltem. Emiatt súlyos összeszólalkozásaim voltak az öcsémmel, akinek a 

pénzéből éltem részben. De érdekes, hogy mégsem mulasztottam el sose, valahányszor 

módom volt munkához jutni, hogy munkát vállaljak, persze mindig képességeimhez 

méltatlan munkát, fordítást vagy útikönyveket. Erre Pető is ráfanyalodott, de igen 

kelletlenül. Ő sokkal ötletesebb volt ennél, sokkal több realitásérzéke volt. Inkább üzleteket 

eszelt ki, egészen különös üzleteket. Üzletemberekkel barátkozott, és a leglehetetlenebb 

dolgokra vette rá őket. Én is összehoztam egypár pénzes emberrel, egy Arany nevű bécsi 

ékszerésszel és egy Radó nevű gazdag fiatalemberrel, aki afféle irodalmi dilettáns, egy pesti 

kiadót finanszírozott, s aki különböző munkákat adott Petőnek. Például lefordíttatta vele 

Charles-Louis Philippe regényét, a Marie Donadieu-t és a saját pocsék 

darabjait”(Németh,1973. 593.). 

Ehhez illeszkedik Kun Miklós visszaemlékezése, Németh példáját tovább fűzve:„Kérdeztem 

[Petőt], miből élt Bécsben, és kiderült, hogy egy ideig valamelyik tüdőgyógyintézetben 

dolgozott. Később megismerkedett egy limonádépor gyárossal, aki elpanaszolta neki, hogy 

amikor párás az idő, átnedvesedik a limonádépor. Erre Pető írt neki egy olyan receptet, 

amelytől nem nedvesedett át a limonádépor, és ezért a gyárostól kapott apanázst”(Kun, 2004. 

129.). 

A kereset kiegészítések ellenére Pető munka életvonala számos átmenetet magába foglalva 

egyenes vonalú, egyenletesen felfelé ívelő képet mutat 1911-től kezdődően, átmenetről 

átmenetre látható, hogy a munkahelyi felelősség tekintetében pozitív irányú változások 

kísérik az életvonalat.  
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A váltás, a munka trajektória eltérülése 1930-ban következik be. Pető a bécsi időszak utolsó 

periódusában 1930-38 között Hári Mária munkája szerint (1997. 24.) a Wiener 

Physikoterapeutisches Institut munkatársa (erre utaló forrást nem találtunk, illetve az is 

érdekes, hogy ebben a formában a korabeli orvosi szaklapokban sem található meg az 

intézmény neve), szerkesztő és orvos szakíró a Biologische Heilkunst című folyóiratnál (23. 

sz. melléklet). A Buchdruckerei Radebeul bei Dresden igazgatója, mely a Zeitschrift für 

Psychoterapie című folyóiratot is kiadta. A folyóirat létezett, de a keresések nem vezettek 

eredményre a nyomda létezésével kapcsolatban. Valószínűsíthető azonban, hogy Hári Mária 

találkozhatott erre utaló forrással, de a hagyaték többszöri szállítása és szelektálása közben 

a dokumentumok eltűnhettek.  

Egy érdekesség azonban még ide kívánkozik a szakmai előmenetellel kapcsolatban, melyre 

Pető válási okiratának áttekintése közben figyeltem fel. A dokumentum szerint Pető 1938-

ban bejegyzett foglalkozása „író”. Mi törhette meg 1930-tól orvosi pályáját? Hivatalosan 

annyit tudunk, hogy 1930. február 28-ig a hírhedt osztrák elmegyógyintézetben a 

„Steinhofban”börtönorvos. Két visszaemlékezés és egy „saját” emlék is ehhez az időszakhoz 

kapcsolódik, az egyik Hári Máriától, a másik Vekerdy Tamástól. „Berlinben is tartózkodott 

közben, de erről az időszakról semmit sem tudunk.” (Hári, 1997. 24.) illetve „Habozás 

nélkül felszállt [Pető] egy vonatra, amelyről azt se tudta, hogy hová megy, hogy egy 

asszonnyal megismerkedhessen. A vonat Berlinbe vitte. Azt mondják, így tűnt el egynéhány 

évre Bécsből” (Vekerdy, 1992. 160).  

A hagyatékban átvizsgálása során váratlanul fellelt, Pető által írt, ki nem adott novellában a 

következőket olvashatjuk Bécs átmeneti elhagyásával kapcsolatban: „Eszembe jutott, hogy 

egyszer Mayert elkísértem ugyanarra a pályaudvarra, és megláttam egy nőt a távolsági 

vonatban. Mayer helyi vonata éppen elindult, én pedig folyamatosan bámultam az idegen 

nőt és nem fordítottam el a tekintetemet. A nő állta, nem mosolygott, de elutasító sem volt, 

úgy fogadta, ahogy jött. A távolsági vonat már elindult, amikor felugrottam. A nő úgy 

fogadott, mint régi ismerőst, és csak annyit mondott: "Jegyet kell vennie, tessék, itt a 

pénztárcám." Láthatóan mindent tudott, nem kérdezett semmit, és én nem válaszoltam 

semmit. Erfurtba utazott a szülei ezüstlakodalmára, de Lipcsében kiszálltunk, három napig 

maradtunk ott. Időközben sürgönyöztem pénzért. Ő elutazott Erfurtba, én pedig 

Hamburgba.” (Pető András, Rendezetlen dokumentumok) 

Pető asszonyokhoz fűződő viszonyát, melyet a kapcsolati trajektória részeként lehet 

értelmezni, anyjával összefüggésben már érintettük, de a bécsi életszakaszhoz kapcsolódó 
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visszaemlékezések konkrétumokkal is szolgálnak. „Akkoriban [1919] egy zsákutcában 

lakott, a Rufgasséban, egy Mandelblüh nevű öregnél. A szobája olyan volt, mint a mostani 

lakása. Nagy könyvszekrények és nagy íróasztal, millió dologgal rajta. Szobája mindig 

abszolút rendben volt, abszolút tiszta volt, mert kínosan pedáns volt a dolgaira úgy, mint a 

személyére. Rosszul öltözködött ő is, de igen gondosan tisztálkodott, és mindennap 

gondosan megborotválkozott. Pető később megismertetett a menyasszonyával is, az 

Allgemeines Krankenhaus gondnokának a lányával” (Németh, 1973. 555.). Egy másik 

forrásban szintén találunk némi információt a házassággal összefüggésben: „Amikor 

Bécsben élt, magyar útlevél kellett egy lengyel emigráns nőnek, és megkérték őt, hogy vegye 

feleségül. Elmentek az anyakönyvvezetőhöz, és Pető soha többé nem látta a feleségét. 

Fogalma sem volt róla, hogy mi van a feleségével, de nem nősülhetett újra (Kun, 2004, 50). 

A hagyaték személyes dokumentumai között megtalálható Pető 1938-as válási okirata (24. 

sz. melléklet) így tudható, hogy a későbbi nősülésnek nem volt jogi akadálya. Pető a baráti 

társaságnak később azt mondott, amit akart, hozzáállását az elköteleződéshez ismerve, ma 

úgy tűnik, kényelmi szempontok, esetleg anyjával kapcsolatos kötődési problémái miatt 

torzított a házassággal és a válással összefüggésben. Ezzel kapcsolatban a Kenyeres 

Imrénével készített interjú is szolgál adalékkal. Hosszú, mély barátságuk alatt Pető egyetlen 

alkalommal beszélt a Kenyeres Ágnesnek a családjáról. Mutatott neki egy nagyon elegáns, 

szőke, fiatal nőt ábrázoló képet, akiről azt állította, hogy a felesége és elmesélte a történetet, 

miszerint bécsi házasságkötésük után szinte azonnal megbánta a nősülést. Később, mikor az 

asszony el akart válni, hogy újra férjhez mehessen, Pető azt visszautasította, mondván hogy 

félő, hogy esetleg újra találna nősülni (Forrai, 1999. 90.). A nősüléssel kapcsolatban Popper 

Pétertől is kapunk információt: „Egyszer megkérdeztem: Főorvos úr, sohase nősült meg? - 

De. - És hol a felesége? - Nem tudom. - Hogyhogy nem tudja? - Mérges lett. - Mit kérdezel 

folyton? Elvesztettem. Elmaradt tőlem, valahol Németországban”(Popper, 2005. 54.). A 

feleség leánykori neve Angela Ehrenstein, akivel Pető 1929-ben házasodik össze, s akitől 

1938-ban válik el. A My Heritage adatbázisából tudjuk, hogy az asszony lengyel 

felmenőkkel rendelkezik és nem kizárható, hogy rokona Carl és Albert Ehrensteinnek, 

akiknek az adatbázis szerint még három testvérük és számos unokatestvérük volt. Angela 

majd tíz évvel volt idősebb Petőnél, házasságkötésükkor már negyvennégy éves. Az 

„elmaradt” házastárs nyomát és a születési adatokat a Brazil Bevándorlási Hivatal archív 

anyagai (25. sz. melléklet) között találtam meg, nem sokkal a disszertáció anyaggyűjtési 

szakaszának lezárta előtt. A feleség-történeteket összevetve azonban ellentmondás húzódik 

a Kenyeres Imrénének fényképen megmutatott fiatal szőke asszony, az 1919-ben Németh 
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Andornak bemutatott Allgemeiner Krankenhaus-béli lány és az akkori mércével már idősnek 

számító negyvennégy éves feleség azonossága tekintetében. Kérdéseket vet fel az is, hogy 

életszerű lehetett-e akkoriban egy tíz évig tartó jegyesség, hiszen a források szerint az 

Ehrenstein-Pető házasság csak 1929-ben jön létre, de a menyasszony bemutatás még 1919-

ben történik. Így az sem zárható ki, hogy két asszonyról van szó, a Németh által megismert 

menyasszony és Angela Ehrenstein nem ugyanaz az személy. Utóbbi talán a Kun Miklós 

által említett „emigráns nő”, akivel Pető egy percig sem élt együtt. 

Amennyiben az élettörténet első szakaszát vizsgáljuk, beszélnünk kell Pető illegális politikai 

tevékenységéről, mellyel kapcsolatban csak „közvetett bizonyítékokat” tudok 

felsorakoztatni. Az első, magától Petőtől származik, levél-biográfiájában a következőket 

írja: „Holzinger hátrahagyott írásain szorgalmasan dolgozom. Diákkoromban Holzingernek 

hívtak. Holzingerné ti. egy pincérnő volt, akinél üzeneteket lehetett átvenni tőlem, és akinek 

üzeneteket lehetett átadni számomra. Frau Holzinger révén így lettem dr. Holzinger, miután 

több mint tíz évig voltam diák, a név sokáig üzemben maradhatott.” Az idézet azért is fontos, 

mert ebben érhető tetten először Pető András álnevek mögé bújásának élethosszig tartó 

szokása. Pető 1911-ben került be a bécsi társadalmi élet körforgásába, mely telítve volt az 

avantgarde nagy generációjának változtatni akarásával, terveivel. Pető bekapcsolódott az 

alakuló folyamatokba, lakásán egymást érték a titkos találkozók, barátsága is ekkor 

kezdődött az osztrák kommunista párt egyik alapítójával, az előzőekben már említett Hanns 

Eislerrel. 

A mozgalmi élet aktív tagjaként röplapokat sokszorosított, lakását figyelték, ezért többször 

változtatott címet. Hári erre vonatkozóan tizenöt különböző címet sorol fel (1997. 22), de 

nem jelöli meg egyikkel kapcsolatban sem, hogy az adat honnan származik. Jelen kutatáshoz 

kapcsolódóan három címet tudunk konkrétumhoz kötni, Az Alserstasse-Rufgasse-ét a 

visszaemlékezők, illetve levelek is említik, egy másik lakcímre, a Tabor Strasse-ra az előbbi 

lelőhelyek mellett egy Pető által feladott hirdetésben is rábukkantunk. Otthonában rengeteg 

érdekes könyvet halmozott fel és helyet adott a művészeti és tudományos élet 

találkozásainak. „Voltak bécsi barátai közt olyanok, akiknek kockázatos segítséget nyújtott, 

egy nyomdát nála helyeztek el, 1934-ig titkos sokszorosító működik lakásán és politikai 

összejöveteleknek ad helyet” olvashatjuk Hári Mária könyvében (Hári, 1997. 22.). Ebben az 

esetben sem tudjuk azonban, hogy Hári információja honnan származik, mert az idézett 

mondathoz kapcsolódó forrást nem találtunk. Kutatási szempontból viszont érdekes adat a 



   

75 
 

pontosan megadott évszám, ebből valószínűsíthető, hogy Hári Mária az „1934”-es évszámot 

olvasta valahol, talán Pető „sehol sem talált” önéletrajzi írásában, a Nachtigallban.  

Németh Andor visszaemlékezéseiben is szerepel egy történet a harmincas évek közepéről, 

amely alapján mégis kapcsolatot lehet találni Pető vonatkozásában az illegális, addigra Hitler 

ellenes mozgalommal. „A következő évben [1935] levelet kaptam Koestlertől [Arthur 

Koestler], hogy utazzam Svájcba, Caslanóba, egy Kloepfer Mária nevű hölgyhöz, akinél 

lakik. Én kaptam a meghíváson. Kloepfer Mária egy mérhetetlenül gazdag rajnai nagyiparos 

leánya, s egy akkoriban nagyon népszerű Kloepfer nevű színésznek a felesége, akitől azért 

vált el, mert az náci lett. Kloepfer Mária egész vagyonával hozzá akart járulni ahhoz, hogy 

megbuktassa Hitlert. Az ő pénzén kerültek forgalomba Németországba becsempészett, 

cigarettapapirosra nyomtatott antifasiszta könyvek és röpiratok, és tömérdek bujkáló 

antifasisztát támogatott. Ezek egyike-másika a közelünkben lakott, például Ehrenstein, az 

expresszionista költő vagy Hanns Eisler” (Németh, 1973. 671-672). Maria Kloepfer tehát a 

kapcsolat az ellenállási mozgalom, Németh Andor, Eisler, az Ehrenstein család és Pető 

között. Németh Szélén behajtva című könyvében részletesen mesél arról, hogy hogyan 

segítette párizsi emigrációját a Kloepfer általi örökség és megemlíti azt is, hogy az asszony 

Pető Andrásra is jelentős összeget, több ezer svájci frankot hagyott. 

Pető élettörténetét a harmincas évek végén két jelentős esemény alakítja, bár sorseseménnyé, 

valódi fordulóponttá csak az egyik válik majd. A kapcsolati életvonal vonatkozásában nem 

beszélhetünk fordulópontról, az Angela Ehrensteintől való válás valószínűsíthetően „csak” 

egy hangsúlyosabb életesemény, bár az is lehetséges, hogy összekapcsolódik a készülődő 

másikkal, Bécs kényszerű elhagyásával.  

Hangsúlyosnak mégis azért nevezhetjük, mert Pető későbbi életszakaszaiban a házasságáról 

és annak felbontásáról ellentmondásosan, homályosan és elhallgatások mentén nyilatkozik. 

Amennyiben egy „szokványos” epizódra emlékezne, vélhetően nyíltabban és őszintébben 

kommunikálna.  

A másik életesemény azonban tényleges fordulópont, amely ismét tartós elmozdulást okoz 

Pető életút trajektóriájában, illetve az első életszakaszban jellemző státuszához és főként 

szerepéhez képest határozott eltérést fog jelenteni annak ellenére, hogy nem teljesen 

váratlanul éri sem őt, sem Bécs zsidó lakosságát. Mikor 1938. március 12-én a Wermacht 

bevonul Ausztriába, a sorskerék ismét fordul egyet. A változó történelmi körülmények olyan 

helyzetet teremtenek, melyhez alkalmazkodni már nem lehetséges. A történelmi idő 

kényszere lezárja annak lehetőségét, hogy Pető osztrák állampolgár maradhasson, 

meggyőződései, várakozásai teljesen meg kell, hogy változzanak. Az avatás mitikus 
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szakaszának utolsó színe azzal az epizóddal zárul, mikor a nácik egy táblát akasztanak Pető 

András nyakába, azzal a felirattal: ZSIDÓ (Németh, 1973. 685.). A világmegváltásra indult 

hőst ezzel a jelenettel megfosztják a tróntól, addig felépített életét, egzisztenciáját elveszíti 

teljesen. Azonban Arnold Van Gennep rítus értelmezése szerint az kell a következő 

életszakaszba lépéshez, hogy a hős teljesen elveszítse azt, ami addig volt. Meztelenre 

vetkőzve, mindentől megfosztva kell belépnie életének következő, liminális szakaszába.  

Az első életszakasz záró képének jelentőségét az irodalom képes igazán érzékeltetni: 

Táblára írva  

Nyakadba akasztják  

Történetedet.  

Pilinszky János. Trónfosztás 
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3.2 Küszöbszakasz – a liminalitás kényszere 
Ki vagyok? A győzelmes éber, 

Aki bevárta, íme, a Napot 

S aki napfényes glóriában 

Büszkén és egyedül maga ragyog. 

Ki vagyok? A Napisten papja, 

Ki áldozik az éjszaka torán. 

Egy vén harang megkondul. Zúghatsz, 

Én pap vagyok, de pogány pap, pogány. 

(Ady Endre: Egy párisi hajnalon) 

Mai értelmezésünkben egyre inkább úgy tűnik, hogy Pető életében a bécsi évek után 

következett egy átmeneti szakasz, melyben értelmezésem szerint megélte a Gennep által leírt 

küszöbhelyzetet életpályáján belül. A küszöbhelyzet fogalmát Arnold van Gennep 1909-ben, 

az Átmeneti rítusok című művében vezette be. Munkájában az átmenet rítusait egyetemes 

antropológiai jelenségekként definiálta, véleménye szerint a rítusok elkísérik az egyént az 

élet különböző pontjain, hozzásegítve őt ahhoz, hogy az átmenet két stabil állapot között 

megvalósulhasson. A liminalitás a középső része az átmeneti rítusoknak, tehát a központi 

mozzanat, ahol valamilyen módon az egyén egy „próbatételen” halad át, ezzel bizonyítva, 

hogy alkalmas és megfelel a következő fokra lépés körülményeinek (Szakolczai, 2015. 6-

10.).  

Az új kényszer tehát a liminalitás kényszere, melyben a dinamikát a sem belül, sem kívül 

állapot feszültsége adja.  

3.2.1 Budapest - a tapogatózás időszaka 

Az Anschluss-szal a bécsi évekhez kapcsolódó világmegváltás szakasza az előzőekben 

bemutatott igen erős jelenettel zárul, mikor a zsidó származású Petőt több atrocitás éri. Hitler 

bevonulását követően Bécs nem kínált többé biztonságos tartózkodási helyet számára, így 

valamikor 1938 márciusa után Budapestre érkezett. Az átmeneti szakasz itt indul néhány 

hónap erejéig, amelyet Németh Andor visszaemlékezéseiből rekonstruálva a tapogatózás, 

feltérképezés, helykeresés határoz meg, és egy szerencsés körülmény, a már említett Maria 

Kloepfer -féle örökség tölt meg átmeneti reménnyel.  
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Pető a váratlan, nagyobb pénzösszeg segítségével kezdi el élni új életszakaszához igazított, 

szerepének megfelelő bohém, státuszon kívüli életét. Pesten tartózkodó barátaival felveszi a 

kapcsolatot, találkozik Németh Andorral, Déry Tiborral, s rajtuk keresztül bekerül a fővárosi 

társadalmi élet vérkeringésébe. Próbál megkapaszkodni, gyökeret ereszteni, de egyúttal 

folyamatosan érzékelteti különcségét is, s ehhez stratégiaként a minél feltűnőbb jeleneteket 

választja. 

„Ezekben a hónapokban jelent meg meglepetésszerűen régi barátom, a rejtélyes Pető. Nem 

egészen váratlanul, mert írtam neki egy levelet pár hét után, hogy Hitler elfoglalta Ausztriát. 

Válasz helyett ő maga jelentkezett. Egy szép nap értesítettek, hogy dr. Pető kér, keressem 

fel a Metropol szállodában. Odasiettem. Pető a vendéglőben ült két hölggyel, az egyik a 

páciense volt és Benvenisti névre hallgatott, a másiknak nem tudom a nevét. Én előzőleg 

megvacsoráztam az Erzsébet Büfében, és amikor azt kérdeztem, mit esznek és ő azt mondta: 

hagymás rostélyost, már intett is a pincérnek: „Hozzon ennek az úrnak is egy adagot.” 

„Köszönöm, én már vacsoráztam” – mondtam félénken. „Nem baj, csak hozza! – harsogta 

Pető. – Meg tudsz te enni még egy vacsorát, ismerlek! 

Másnap Pető odahozatta hozzánk a könyveit, és a következő napokban, sőt hetekben minden 

délutánját nálunk töltötte, esténként pedig együtt jártunk, ahova érdemes volt. Én azt hittem, 

hogy mint szegény, kivert zsidóval találkozom vele, de ő éppenséggel nem tett ránk ilyen 

benyomást, tele volt pénzzel. Aztán azt mondta Gyurinak, hogy keressen neki szobát egy 

belvárosi szállodában. Pető beköltözött az elsőrangú belvárosi szállodába, de másnap már ki 

is költözködött onnan, mert a szobának nem volt dupla ajtaja. Mi hüledeztünk az igényein. 

Ez menekült? Igaz, hogy már az első este elmesélte, hogy Kloepfer Mária, akitől örököltem, 

őrá is hagyott több ezer svájci frankot, hogy mennyit, azt nem árulta el – de akkor is! Ilyen 

körülmények között… Olyan sok nem lehetett, hogy olyan életre rendezkedjen be 

huzamosabban, ahogy itt kezdte. De Petőnek nem voltak ilyenfajta aggodalmai. Esztelenül 

szórta a pénzt. Egyébként különcködéseiben a régi maradt: ebédnél titokzatos meghajlásokat 

végzett, nyilván Mekka felé és akkor költözködött Budára, egy hozzá méltó, rejtelmes 

lakásba (Németh, 1973. 685.). 

A misztikus hangulat, úgy tűnik, továbbra is körüllengte Petőt, guru-identitása tovább épül, 

ezt Kun Miklós is megerősíti, aki szintén részt vett néhány „sötét” összejövetelen. Kun 

szerint Pető teljességgel bizonyos volt a reinkarnációban, ezzel kapcsolatban arról 

biztosította a rendszeresen összeülő spirituális társaságot, hogy minden valószínűség szerint 

együtt fognak reinkarnálódni (vö. Forrai, 1999. 80.).  
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Kapcsolatait tekintve természetesen a legközelebb továbbra is Némethez áll, szinte 

mindennapi látogató lesz otthonukban és nemcsak a z írót, hanem annak családját is 

„gondjaiba veszi”, sőt a barát megemlíti azt az oly sokak által (Török, 1979; Hári, 1997; 

Kun, 2004; Popper, 2005; Büchler, 2011) felidézett emléket, miszerint Pető kényszeresen 

etette az embereket.  

„Délután néha lement a Seemann kávéházba, ahol nem uzsonnakávét ittunk, mint más rendes 

ember, mert Pető vastag debrecenit rendelt nekem, vagy kolbászt tormával és mustárral, a 

hölgyeknek pedig tejet konyakkal. Habókos fickó volt Pető, de mégis nagyon jólesett, hogy 

összekerültem vele” (Németh, 1973. 686.).  

A társasági élet mellett a gyógyítással sem hagyott fel, szakmai életvonala tekintetében a 

bécsi szakaszban megalapozott, státuszhoz kötött orvosi tevékenység helyett „vándor 

csodadoktorként” működik, felhasználva a Bécsben megszerzett természetes és alternatív 

gyógymódokra épülő tudást, melyeket még Madaus és Aschner munkatársaként ismert meg. 

„Ebéd közben Pető orvosi gyógymódjaival szórakoztatott bennünket, többek között a 

törkölyfürdő gyógyhatásáról beszélt. Én erről sosem hallottam, mire Pető odafordult 

Gyurihoz [Kassai György], és azt mondta: „Hívd fel a Gellért fürdőt, és kérdezd meg, 

mennyibe kerül egy törkölyfürdő.” A Gellért fürdő jelentkezett, és azt mondta, hogy két 

pengő ötven”(Németh, 1973. 685). 

Vas István Miért vijjog a saskeselyű? című könyvében szintén leír egy ide kapcsolódó, 

jellemző epizódot Pető különleges gyógymódjaival kapcsolatban. Vas felesége, Nagy Etel 

mozdulatművész, Kassák Lajos nevelt lánya a harmincas évek végén már igen beteg volt, 

agydaganattal diagnosztizálták, s túl volt már több orvosi kezelésen. Mikor a költő 

barátainak mesélt az asszony nehéz, reménytelen helyzetéről, ők azonnal Petőt ajánlották. 

„Beszámoltam Eti állapotáról Dérynek és Németh Andornak. Mindketten elkomorodtak. 

Aztán, egy kis hallgatás után egyszerre mondták ki: Pető! – Igen, itt csak ő segíthet. Ki az, 

kérdeztem, orvos? Több annál, felelték, egymás szavába vágva, Németh Andor azzal a 

sajátos iróniájával, amelyet csak ritkán vett igénybe, csak olyankor, ha elragadtatását akarta 

leplezni, Déry azonban nyílt lelkesedéssel, megrendült komolysággal: varázsló, próféta, 

csodatévő – úgy beszéltek róla, mint egy Cagliostróról vagy egy Szvengáliról, vagy, ahogy 

az orosz hercegnők beszélhettek Raszputyinról. Gyanakvó kérdéseimre megnyugtattak, 

hogy orvos, persze, most jött Bécsből, ahol nagy pacientúrája volt, de menekülnie kellett 

Hitler elől. Pesten még nem tudott berendezkedni, de máris nagyon el van foglalva, idejét 

gondosan be kell osztani. Tibor egyszer izgatottan jelentkezett: másnap este jön Pető, fél 

órája van számunkra. Tibor kíséretében állított be hozzánk. Föltűnően csúnya volt - 
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legalábbis férfiszemmel nézve. (Mert nők mindig akadtak, akik vonzónak találták, nem egy 

közülük tehetős asszony, aki anyagilag is támogatta őt az átmenet nehéz éveiben.)  

Alacsony, kövér ember volt, minden testrésze külön is gömbölyű. Ifjabb híveitől később 

Buddha-Petőként hallottam emlegetni, és csakugyan, egy kissé a Buddha-ábrázolásokra 

emlékeztetett, csak éppen mintha egy elnégeresedett, bár fakó bőrű Buddha lett volna. 

Fölszólítására elmondtam a betegség addigi történetét, óvakodtam kiejteni az epileptikus 

jelzőt, de a rohamok lefolyását igyekeztem pontosan előadni, körülbelül azokkal a 

szavakkal, ahogy az epilepsziás görcsöt le szokták írni.  

Beszámoltam X. doktor és Kalmár Irén diagnózisairól – szemét félig lehunyva, fensőbbséges 

megvetéssel hallgatta. Eti újabb tüneteit is elpanaszolta – erre már láthatóbban figyelt. Aztán 

megvizsgálta a szemét, két-két ujjal széthúzva szemhéjait. Majd azt mondta Etinek, húzza 

le a cipőjét és harisnyáját, és mezítláb járatta előre-hátra, közbe-közbe hirtelen megállította. 

Nincs semmi komoly baja – jelentette ki -, ezek csak átmeneti zavarok, leginkább a 

beidegződés zavarai. Lélekről is beszélt, olyasféle, indiai szabású körülírással, amely akkor 

visszaidézte bennem Korngold Frédi hajdani, Buddhából és Baktay Ervinből kombinált, 

margitszigeti, peripatetikus filozófiáját, bár most, utólag visszaemlékezve, úgy látom, hogy 

másrészt viszont egy kissé már előrevetítette a majdani, nagy hatású zen gondolkodásmódját, 

sőt, úgy lehet, a bioritmussal kapcsolatos föltételezéseket is. A lelki útmutatás mellé azonban 

fizikai gyógymódot is előírt, eléggé meglepőt: lefekvés előtt Eti töltsön tele egy lavórt forró 

vízzel, egyet meg hideggel, és mind a két lábát gyorsan mártogassa, hol egyikbe, hol 

másikba, míg csak a forró víz ki nem hűl. Továbbá tartson cukorkúrát, oly módon, hogy első 

nap – a teában, kávéban fogyasztott cukron kívül - szopogasson el egy kockacukrot, a 

másodikon kettőt, és így tovább, egészen tízig, aztán ugyanezt visszafelé, egy kockacukorig, 

„s megint elölről” - mint Karinthy Babits-paródiájában. Filozófia és terápia együttvéve sem 

tartott tovább egy félóránál, aztán Pető haladéktalanul búcsút vett tőlünk, egy kegyes 

buddhai mosollyal, Tibor meg a nyomában, de az ajtóból még hátranézett, kacsintó, baráti 

biztatással, mint aki ezúttal igazán jól végezte dolgát. Eti nem is látta többé Petőt, én is csak 

jóval utóbb, egy-egy pillanatra: hívei vették körül - mindig sok híve volt. Eti komolyan vette 

Pető pszichológiai parainézisét - az is lehet, hogy nálam fogékonyabban hámozta ki az 

értelmét. És persze, örült az előírt kúrának: módfelett mulatságos volt, felváltva kapkodni 

lábát a forró és hideg vízből; gyerekkorából magával hozott édességszomja pedig olyan 

csillapíthatatlan maradt, hogy élvezni tudta a kockacukornak is minden szemcséjét: már egy 

darab is nem remélt ajándék volt – és tobzódás a tetőző tíz. A lehangoló jelzések, a lelassúdás 

tünetei ugyan nem maradtak el, de Eti emeltebb fővel viselte el a lefokozás makacs 
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mozzanatait: egy ideig csakugyan megpróbált bizakodni benne, hogy átmeneti zavarokról 

van szó.  

Én viszont tudtam, hogy amilyen tanácstalanul téblábolok mellette hínáros útján, a 

legkevesebb, amit tehetek érte, hogy úgy teszek, mintha könnyebben lépnék, mint ő (Vas, 

1981. 404-407.). 

Pető és Steiner is írnak a tudatalatti és a karma harcáról a betegségek lefolyásában. A Pető 

által alkalmazott gyógyítás művészetének elvei szerint a gyógyításban az orvosnak 

figyelembe kell vennie a karma törvényeit. Másrészről azonban, „a gyógyítani akarásnak 

feltétlenül meg kell lennie. Mindent megteszünk, még akkor is, ha az a véleményünk, hogy 

a beteg gyógyíthatatlan. Ezt a véleményt el kell nyomnotok, mindent meg kell tennetek a 

gyógyulása érdekében”(Steiner, 2011, 126). Egy másik Pető-példa is hasonló helyzetet ír le. 

„Petőnek egyszer egy közeli barátja, egy a vendégségbe rendszeresen meghívottak közül, az 

orvosilag kezelt rosszindulatú elváltozását megmutatta Petőnek, aki bagatellizálta. Ezután 

megkérdeztem Petőt. A beteg is tudta mi a diagnózis, és ismerte betegsége kimenetelét, Ön 

is pontosan tudja. Tudja, hogy a beteg is tudja, hogy nem igaz, amit mondott neki az 

elváltozásról. Miért tette? Pető azt mondta, van egy tudatalatti is”(Hári, 1997. 59.). Pető még 

a bécsi időszakban összeállított jegyzeteiben ír arról, hogy a gyógyulás akkor következik be, 

ha a gyógyító és a gyógyulni vágyó akarata találkozik. A Heilkünstlerek szerint a gyógyulási 

akarat ugyanis nem alakul ki feltétlenül, illetve sok esetben a beteg nem tud megfelelően 

akarni. Pető írásában hosszan foglalkozik a kérdéssel, feltárja azokat a lehetséges gátló 

tényezőket, amelyek miatt a gyógyulás késlekedhet. Hangsúlyozza, hogy a gyógyulási 

akarat előmozdításában nagy feladat hárul a szakemberre, akinek tulajdonképpen a beteg 

tudatalattijával kell megküzdenie, majd egy olyan serkentő környezetet kell kialakítania a 

páciens számára, amelyben hasznosnak érezheti magát. Belátható, hogy ezek a feladatok 

túlmutatnak a kor klasszikus orvoslás felfogásán, így az is érthető, hogy a budapesti polgárok 

egy része Pető kezelési eljárásait megdöbbenéssel fogadta. „Nem szabad súlyos betegeket 

egyszerűen vegetálni hagyni, be kell őket a normális életbe, a család normális napirendjébe 

vonni. Különös, de sűrűn előfordul, hogy a fő akadálya a gyógyulásnak a látszólag 

reménytelennek tűnő betegségek esetében, a gyógyulás akaratának hiánya. Tüdőbetegek, 

akik évekig szanatóriumban tartózkodnak, olyannyira elszoktak az életért való harctól, hogy 

újra és újra akadályokat gördítenek a saját gyógyulásuk elé, ezzel is elhúzzák a belépést az 

alkotói életbe. Ebben döntő szerepe van a tudatalattinak. Még ha a beteg ismételten azt 

hangoztatja, hogy nincs nagyobb kívánsága, csak hogy újra teljesen egészséges legyen, úgy 

sem tud öntudatlanul mozgalmasabbat kívánni, mint a panaszok ellenére a betegséggel, harc 
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nélkül folytatni az életét, mert a hozzátartozókkal körülvéve, bizonyos mértékig mások 

gondolatainak középpontját képezi és így szeretetet és figyelmet kap, amit egészséges 

napjaiban, mint felnőtt a legtöbbször nem tapasztal. Épp a tudatalatti erejével kell a látszólag 

reménytelen esetek kezelésében megküzdeni. Törekedni kell a tudatalatti erejének 

befolyásolására, és annak a gyógyulási folyamat szolgálatába állítására”(Bärnklau/Pető, 

1965. 64.). 

Annak ellenére, hogy úgy tűnik, Pető megtalálta a helyét a budapesti társasági életben, a 

történelmi idő adta bizonytalanság feszültsége hat rá és a baráti társaság több tagjára is. 

Tapasztalataik, nehézségeik közösek, a társadalmi jelenségeket hasonlóan élik meg, 

interdependens életekként kapcsolódnak egymáshoz. A korabeli nagypolitika történései 

egyre inkább afelé sodorják őket, hogy átlépjenek egy következő átmenetbe, olyan, mintha 

menekülnének sorsuk elől. Azonban ez a menekülés távolról sem tudatos, inkább 

elodázásként értelmezhető sokuk esetében, hiszen sok azonosságuk ellenére származási, 

társadalmi osztálybéli hovatartozásuk miatt más lehetőségek állhatnak előttük, választásaik, 

cselekvéseik más-más kényszerek mentén alakulnak. Pető sok kortársához és sorstársához 

hasonlóan ismét az utazás mellett dönt, bár indítéka semmiképp sem olyan erős, mint az 

előző Bécs-Budapest helyszínváltás esetében, a helyzet ismerős számára, hiszen az utazás 

motívuma nem először tűnik elő életvonalában. 

3.2.2 Párizs – az élvezetek hajszolása 

1939 tavaszán az előzőekben bemutatott budapesti intermezzót követően Pető Párizsba 

érkezett. Nyelvtudása, kulturális-orvosi tájékozottsága folytán jó választásnak tűnhetett a 

francia főváros. Különösen annak fényében, hogy addigra két öccse is a városban volt. 

„Április elején mentünk világgá, persze magától értetődik, egy kávéházból. A Gare de 

l’Esten Görög Erzsi és Horváth Zoltán fogadott bennünket. Aztán csatlakozott Rapaport 

Samu, aki nagyon meg volt ijedve, mert nem tudott franciául, de szerencsére felbukkant Pető 

és segített rajta” (Németh, 1973. 690-691.). Ezekben a hónapokban a Rue Linne szolgált 

találkahelyül Petőék változatos, újságírókból, lapkiadókból, írókból, pszichológusokból, 

politikai emigránsokból álló társaságának. Megfordult a Hotel de France-ban Szinetár 

György, Fejtő Ferenc, Arthur Koestler, Horváth Zoltán, Gara László, Bölöni György, Lorsy 

Ernő, Andre Gide, Zsolt Béla, Gönczi László, Hatvany Bertalan, Károlyi Mihály, Németh 

Andor, Kolnai Aurél, Benedek Károly.  
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A párizsi tartózkodás fedezete Pető és barátja, Németh Andor számára a Kloepfer- örökség, 

mely elég jelentős lehetett ahhoz, hogy egy ideig finanszírozza a párizsi epizódot, de a 

kezdeti tőke a léha életmódnak köszönhetően rohamosan fogyhatott, így Petőnek minél 

gyorsabban jövedelemszerző tevékenység után kellett néznie. Pető feltehetően 1939 áprilisa 

és novembere között tartózkodhatott a francia fővárosban, erre a visszaemlékezések és a 

történelmi események egymással való összevetéséből következtethetünk. A fények városát 

az is komfortossá tette számára, hogy testvérein kívül addigra nagy számban éltek ott magyar 

menekültek, akik „Párizsban is megteremtették a maguk kis Pestjét” (Tverdota, 2010, 6.). 

Mindennapjaikat Németh örökíti meg, aki Déry Tibornak írt leveleiben számol be életük 

eseményeiről. A levelekben néhányszor feltűnik Pető alakja, s némileg képet kapunk arról 

is, hogy hogyan élt az emigráns magyar közösség a francia fővárosban. „Szobánk olyan, 

mint egy romantikus francia színdarab hotelszoba díszlete, félmagasságnyi faburkolat, 

rózsaszínű tapéták, spanyolfal a mosdó előtt, szalmaszékek, de aranyozott kandalló empire 

órával, mindez egy igen barátságos külsejű parányi szállodában, kétlépésnyire a Jardin des 

Plantes-tól, közvetlenül a Metro és az autóbusz mellett, a diáknegyed határán, de lélekben 

még benne. Az utca, amelyre ablakunk nyílik, teljesen kisvárosi. Itt élünk, napközben 

főzőcskézve és irodalmat csinálva (a szentről szóló könyvet diktálom). Az itteni 

magyarokkal nemigen jövök össze, mert dühöng az emigrációs betegség, a klikkek 

marakodása. Ezekbe bele akartak vonni megérkezésem után, de minden akciójuk megtört 

passzivitásomon, és most már lemondtak rólam, nem is számítanak rám.”A másik idézet már 

Petőről szól, 1939 áprilisából való: „Pető életformát változtatott, most a fülébe verseket 

húzató s pénzét két kézzel szóró mecénás helyett a szerénység netovábbja, maga a 

kisigényűség, de ugyanaz a meleg és jólelkű barát természetesen, akinek Pesten 

mutatkozott” (Botka, 2007, 184-185.). 

Itt ismét megfigyelhető egy szerepváltás, bár az okot csak sejthetjük, talán az „ész nélküli 

pénzszórás”következménye az igények lejjebb vitele. Az átmenetek az életpályában sokszor 

színpad-szerűen következnek be, Pető esetében ebben a liminális szakaszban három ilyen 

szerepváltás figyelhető meg. Az első a „bohém” figura, aki a világmegváltás reményének 

elúszása miatti kényszerű álarcot veszi magára, melyben van valami szánandó és 

kétségbeejtő annak ellenére, hogy a szerep megformálását lehetővé teszi a busás örökség. 

Az életszakaszban azonosítható második szerep az aszkéta álarcot kívánja meg, de hősünk 

valószínűleg nem is tehet másként, hiszen rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. 

Miután azonban alkalmi munkáinak köszönhetően anyagi helyzete rendeződik, ismét előtör 

a könnyelmű énje, szinte állatias jegyekkel, ami a női nemhez való viszonyát illeti.  
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A hajszolt életmód egyik fő helyszíne a bordélyház, erről több visszaemlékezésben is 

olvashatunk: „Pető a szomszédságunkban, ugyanabban az utcában lakott az Hotel des 

Argonautes legfelső emeletén. Ekkoriban Párizsban mint szatír tevékenykedett. Először is 

rengeteg nővel ismerkedett meg, akik vagy meglopták, vagy halálosan beleszerettek. 

Összekerült például egy nővel, aki kijelentette, hogy nem megy többet haza a szüleihez, és 

ettől kezdve Pető hotelszobájában töltötte az éjszakákat. De Pető legfeljebb az éjszakáit 

töltötte vele, a nappalait más nőkkel töltötte. Mindennap, sőt minden órában mással. Mert 

ha meglátott egy nőt a kávéházban, aki levelet írt, nem nyugodott addig, amíg a nő abba nem 

hagyja a levélírást, és nem ül át az asztalához. Ebből baj lett, mert aki egyszer Pető 

bűvkörébe került, az nem tudott többé elválni tőle. Ezenkívül sorra látogatta a Rue Blondel 

bordélyait, és elragadtatott himnuszokat zengett az ottani hölgyekről, akiket földre szállt 

angyaloknak nevezett, akik amellett olyan finomak, mint a hercegnők. Engem sajnos sosem 

vitt el ezekre a mennyei helyekre, sőt még csak nem is láttam naphosszat, csak éjszaka, 

mikor hazabandukolt, és felfütyült hozzánk. A feleségem ilyenkor azt mondta: „Fütyül a 

Pető madár” (Németh, 1973. 693). A következő emlék is a párizsi társaság egyik tagjától 

származik, Petőt nagyon hasonlóan láttatja az előbbiekhez. „Csúnyasága ellenére is vonzó 

ember volt. Persze nem annyira vonzó, hogy a nők rohantak volna utána. Így aztán szexuális 

szükségleteit - legalábbis Párizsban - kurvákkal elégítette ki. Történt vele, hogy felszedett 

megint egy prostit, aki azt javasolta, hogy mielőtt felmennének hozzá, igyanak meg egy 

kávét. Ezt is tették, a hölgy azonban közben bejelentette, hogy el kell vonulnia a WC-re. El 

is tűnt, de csak nem került elő. Pető elunta a várakozást, és fizetni akart. Ám kiderült, hogy 

a leányzóval együtt eltűnt a kabátja és a pénztárcája is. Kínos helyzet állt elő, a pincér már 

ott topogott az asztalnál. Ekkor a szomszéd asztal mellől felállt egy másik kurva, és közölte, 

hogy ő látta, mi történt. Fel van háborodva, mert kolléganője ezzel a minősíthetetlen 

viselkedésével kompromittálta a szakmájukat. Arra kéri Petőt, engedje meg, hogy rendezze 

a számlát, és személyében kárpótolja őt az ellopott kabátért és pénztárcáért. S így is lőn 

(Mihályi, 2012. 119.). 

Párizsban az orvoslással ugyan nem hagyott fel - orvos szakíróként dolgozott - de 

megélhetését biztosítandó, számos, eredeti szakmájából nem következő tevékenységet 

folytatott, kávépótló és kozmetikai szerekkel kereskedett, hasonlóan a bécsi évek végéhez. A 

visszaemlékezések szerint a gyógyító praxist sem adta fel, bár itt - nem francia állampolgár 

lévén - hivatalosan orvosként nem dolgozhatott.  

„Pető párizsi baráti körünk csodabogár tagja volt. A középkorú, alacsony, köpcös 

úriembernek ránézésre olyan csúnya zsidó kinézete volt, mint egy Stürmer karikatúra. 
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Elsősorban Németh Andor barátjaként tartottuk számon, de hozzánk is eljárt. Egyszer, mikor 

vendégségben járt nálunk, a másik szobából meghallotta anyám köhögését. Azonnal szólt 

Zoltánnak, [Horváth Zoltán] baj van, anyám tüdőbaja kiújult. Az orvosi vizsgálat igazolta 

Pető diagnózisát. Anyám egy dél-franciaországi tüdőszanatóriumba, a Chamonix mellett 

fekvő Guébriantba került. Az orvosok a kor tudományának megfelelően tüdő reszekciót 

javasoltak, a beteg tüdőszárny kikapcsolását. Pető operáció helyett homeopata gyógyszeres 

kezelést javasolt, arra hivatkozva, hogy a fél tüdő hamar tönkre teszi a szívet. Petőnek igaza 

lett, anyám szíve 57 éves koráig bírta a megerőltetést. A homeopata kezelésben viszont az 

orvosok nem bíztak” (Mihályi, 2012. 120.). 

Egy másik idézetet, melyhez kapcsolódó adatot, forrást, sőt utalást sem találtunk máshol, 

Popper Péter oszt meg, bár ő maga is „legendaként” aposztrofálja a történetet, és hozzá teszi, 

hogy valójában nem az az érdekes, hogy valóban ez történt –e, hanem az, hogy a történet a 

szereplőre nézve hiteles vagy sem. „A harmincas évek második felében Pető 

Franciaországban élt. A legenda szerint volt egy kis tüdőszanatóriuma, ahol ingyen 

gyógyított. A szanatóriumot egy pornográf kiadó jövedelméből tartotta fenn”(Popper, 2005. 

56.). Annyi megjegyzés mégis ide kívánkozik, hogy Pető a már említett „levélbe sűrített 

életrajzában” valóban azt írja, hogy éppen egy kőnyomatost alapított, amikor egy barátja 

hatására elhagyta Párizst. Hári Mária is felidézi emlékeiben a kereskedelmi tevékenységet 

és a nyomdát is, bár azt nem Párizzsal összefüggésben: „Pető tényleg elmondta saját 

magáról, hogy például pótkávét és kozmetikai cikkeket talált fel és gyártatott Párizsban. 

Pesten Petőnek pénzkereseti forrásként papírüzeme volt” (Hári, 1997. 24. és 63.) (statisztikai 

évkönyvekben ennek nyomát nem találtuk). Arisztotelész a hitelességgel kapcsolatban 

megjegyzi, hogy a történetírást a fikciótól éppen az különbözteti meg, hogy az egyik 

megtörtént eseményeket mond el, a másik pedig olyanokat, amelyek megtörténhetnének. 

Arisztotelész szerint ez az oka, hogy a poétika filozofikusabb és mélyebb, mint a történetírás, 

ennél fogva a költészet az esszenciát, a leszűrt igazságot, a történetírás pedig az egyedi 

eseteket mondja el. A tragédia éppenséggel az a fikciós mód, melyben a lehetséges egyben 

hihető is. 

A megidézett történetekből kiolvasható, hogy a párizsi hónapok leginkább a pénzszórás, a 

dorbézolás és az élvezetek hajszolásában teltek. A történetre ekkor is jellemző az első 

szakaszban meglévő lüktetés, a pulzálás, a nyugtalanság, de az átmenetről átmenetre 

alakuló folyamat itt nem építő, hanem ellenkezőleg, szinte romboló.  
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A kötelességek teljesítésére, a kötelezettségek betartására, a módszeresen végzett munkára 

oly igényes Pető ebben a szakaszban napról napra él, s valójában cél nélkül, hiszen valódi 

praxist állampolgárság híján nem tud építeni. Próbálkozhatna az írással is, hiszen a párizsi 

magyarok lapjának, a Magyar Szemlének a szerkesztőbizottsági tagja, Görög Erzsi, a szűk 

társasághoz tartozott, Pető azonban nem él ezzel a lehetőséggel. Politikai szerepvállalásról, 

mozgalmi-ellenállási tevékenységről erre az időszakra nézve nem tudunk, ha lett volna ilyen 

irányú aktivitása, arról Németh Andor tudósított volna. Annál is inkább, mert barátja abban 

az időben részt vett a Franciabarát Magyarok munkájában. „Július közepén Károlyi 

visszatért Párizsba, hogy részt vegyen a Franciabarát Magyarok tevékenységében. Az új 

háború kezdetén a szövetség szerepe felértékelődött, tagsága felduzzadt, s különösen az új 

emigránsok, félve az esetleges internálástól vagy kiutasítástól, igyekeztek a francia hivatalos 

körök hangulatához alkalmazkodni. Ezért a július 19-i közgyűlésen több publicista javasolta, 

hogy a kommunista hírében álló Károlyi és Bölöni helyett más, nem kifogásolható személyt 

válasszanak elnöknek. Jelöltjük Németh Andor volt, akit augusztus 27-én meg is 

választottak” (Hajdu, 2012. 207.). 

1939 májusára a háborús veszély egyre növekedett, s mikor a németek megtámadták 

Lengyelországot, minden illúzió szertefoszlott. Pető vélhetően még Párizsban értesült az 

Anglia és Franciaország általi hadüzenetről, melynek következtében a magyar emigráns 

közösség tagjai közül sokan Párizs elhagyása mellett döntöttek, hiszen azt gondolták a 

lengyel események alapján, hogy Hitler bombázni fogja a francia fővárost. A párizsi időszak 

lezárásával kapcsolatban több verzió is napvilágot látott. Ezek közül kettőt mutatunk be, az 

egyik a fikcióhoz áll közelebb, a másikból inkább érzékelhető a történelmi idő befolyása ez 

egyén mozgástere a történelem adta lehetőségek között. A szabad akarat a döntéshozatal 

tekintetében itt csupán annyit jelent, hogy Pető talán kockázatosabbnak véli a maradást, mint 

Franciaország elhagyását. Elsőként a Popper Péter Holdidő című kötetében leírt változatot 

olvashatjuk: 

„Egyszer valami nagy szívességet tett neki az akkor ugyancsak Párizsban élő dr. Kun Miklós 

pszichiáter. Pető azt mondta: 

- A világon a legritkább az önzetlen szeretet. Maga önzetlenül tett értem 

valamit. Kap tőlem egy kitöltetlen csekket. Bármit kérhet cserébe. 

- Ezt a lehetőséget elteszem magamnak. 

Egy kis idő múltán Kun beállított az éppen reggeliző és újságot böngésző főorvoshoz. 
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- Kiutasítottak! Negyvennyolc órán belül el kell hagynom Franciaországot. 

Rövidesen háború lesz. 

A főorvos őszintén sajnálkozott. 

- Van egy kérésem. Jöjjön velem vissza Magyarországra. 

- Megőrült? Én, a zsidó? Akinek itt egzisztenciám van? 

- A főorvos úr azt mondta, hogy egy kérésemet teljesíteni fogja! 

- Ilyet nem kér tisztességes ember! 

- Úgy érzem, hogy el fogok pusztulni a főorvos úr nélkül. Ha maga is ott van, 

megúszom. 

- A maga szorongása miatt romboljam össze az életemet? Végiggondolta, hogy 

mit kér? 

- Mégis ezt kérem. 

A főorvos sokáig hallgatott, aztán felsóhajtott. 

- Hát, akkor menjünk… 

A dolog megértéséhez csak egy adattal szolgálhatok. Pető egyszer azt mondta nekem, hogy 

a legfontosabb, hogy az ember a sorsa szerint éljen. Mikor megkérdeztem, hogy honnét 

tudhatja, hogy mi a sorsa, az válaszolta, hogy „onnét, hogy megteszi, amire konzekvensen 

unszolja valaki. Nem zárhatja ki, hogy egy angyal beszél belőle” (Popper, 2005. 54-55.). 

A másik idézet, mely a tartalom szempontjából igen hasonló, Kun Miklóstól való, aki nem 

saját magát, hanem Gönczi Lászlót teszi meg a történet másik szereplőjévé, tehát 

valószínűsíthető, hogy Popper verziója a tények tekintetében nem pontos. A hitelesség ebben 

az esetben is más kérdés, hiszen Kun eseménysora nem zárja ki a „szívesség behajtást”. 

„Vissza kell mennem arra az időre, amikor az Anschluss már előrevetítette árnyékát 

Ausztriában. Ezért költözött Pestre Gönczi László, Steckel tanítványa, aki Radnóti Miklós 

barátja volt. Annak ellenére, hogy a steckeli irányzatban pszichoanalitikusan kiképzett orvos 

volt, szorongó ember benyomását keltette. Attól félt, hogy Magyarország is náci befolyás 

alá kerül, és meg fogják ölni. Mondom neki, ha ennyire félsz, menj Franciaországba, ott 

nagyobb biztonságban leszel. Jól beszélt franciául, gazdag földbirtokosnő volt a felesége, és 

volt egy helyes gyerekük is. Laci, megfogadva a tanácsomat, megtanulta a mikro-

fotografálást, hogy megélhetése legyen Párizsban, amíg levizsgázik, és elfogadják a 

diplomáját. Nagyon jómódúak voltak, vett egy Zeniss mikrofotografáló gépet, és Párizsba 

ment, ahol összebarátkozott Pető Andrással, aki szintén Franciaországba ment, és jó barátok 

lettek. Valószínűleg Pető segített Lacinak, hogy megéljen - mert Pető egy általános zseni 
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volt. Gönczi felesége azonban Pesten maradt, és körülbelül egy héttel a Hitler-Sztálin 

paktum előtt Párizsba ment, hogy hazahozza a férjét. Pető Andrást is magukkal hozták (Kun, 

2004. 48-52). 

Látható tehát, hogy Párizs elhagyása Pető részéről inkább tűnik logikusnak, mint 

misztikusnak, hiszen reális volt a kiutasítástól való félelem.  

Pető mindenesetre még az ősz beszökése előtt elhagyta Párizst, majd egy évtizedre elköszönt 

Németh Andortól. Legközelebb Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni naplójában bukkanunk 

nyomára december 3-án. 

3.2.3 Újra Budapest – kísérlet a beilleszkedésre 

„Miknek fáj a lába, nem tud elmenni kirándulni. Magam megyek az Ibollyal meg a Kun 

Miklóssal gyalog, jó iramban ki a Hűvösvölgybe Göncziékhez. Nincsenek otthon, egy 

Buddha-pofájú gyanús idegen fogad, nem néz a szemembe a bemutatkozásnál, kellemetlen, 

undorító alak ez a Pető dr., akit most szinte Marika tart el, mert a Laci magával hozta 

Párizsból. Kínos félóra telik el, míg a háziak jönnek, de addigra már elegem is volt az 

egészből, és otthagyva a két Miklóst, Ibollyal menekülünk ebből az alvilágból. Rettenetes 

atmoszféra van, folyton úgy érzem, fejemhez kell kapni: én vagyok őrült, vagy ők 

azok?”(Radnótiné, 2014, 459.). 

Ezzel kapcsolatban Kun is elmesél egy tipikus Pető-jelenetet. „Meglátogattam Göncziéket a 

Napraforgó utcában, ahol szép kis házuk volt, és ott láttam először Petőt. Ha jól emlékszem, 

pipázott, és beszélgetés közben egyszer azt kérdezi: Mit olvasol? Éppen Thomas Mannt 

olvastam. Erre Pető: Az már nem aktuális! Hát mi az aktuális? Franz Kafka! Akkor hallottam 

először ezt a nevet. Elkönyveltem magamban, Pető egy őrült, hogy Thomas Mann-nal 

szemben egy ismeretlen írót ajánl. De furdalt a dolog, végigmentem az összes 

antikváriumon, és végül egyiknél megtaláltam a Per-t, németül. Este kezdtem olvasni, 

reggelig olvastam. Másnap kimentem újra, megkerestem Petőt, és bocsánatot kértem azért, 

hogy hülyének tartottam őt, mert a nagy Thomas Mann-nal szemben egy ismeretlen írót 

ajánlott, de igaza volt. Hosszasan beszéltünk Kafkáról, javasolta, hogy még két regényét 

olvassam el” (Kun, 2004. 127.). 

Mikor Pető 1939-ben ismét visszatér Budapestre, híre már megelőzte. Hamarosan újra 

felveszi a város ritmusát, több szalont is látogat, majd maga is otthont ad különféle 

művészeti, spirituális összejöveteleknek, ahol a korabeli társadalmi élet legkülönbözőbb 

tagjai találkozhatnak. Kedvenc kávéházait sorra felkeresi, a Luxor továbbra is kitüntetett a 

sorban, hiszen „igazi szellemi bölcsője lehetett azoknak a szerencséseknek, akiket a nagyok 
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megtűrtek, mert felfedezték, hogy elég világosság, műveltség, alázat és humor rejtőzik 

bennük. A Luxorban trécselő, vitatkozó, viccelődő emberek zöme a gondolatok 

kifejezéséből élt. A magyar nyelv volt az a talaj, amibe a gyökereik nyúltak. S a gondolati 

tartalmakat, amelyeknek a kifejezésére vállalkoztak, szinte a világkultúra egészéből szívták 

magukba. Egyszerre voltak markánsan magyarok és felszabadultan kozmopoliták (Popper, 

2005. 88.). 

Pető tehát intenzív kávéházi életet élt, a Luxor mellett a Japán, a Seemann és a Metropol 

állandó vendége volt. Gelléri Andor Endre, Tamkó Sirató Károly gyakran ültek asztalánál, 

ahol felolvastatott magának a feltörekvő művészekkel, illetve a legkülönbözőbb művészeti 

ágakban adott tanácsokat. Füst Milán, Pán Imre, Szentpál Olga, Hauswirth Magda, Déry 

Tíbor, Fekete Béla, Fekete Éva, a szoros baráti körhöz tartoztak. Segítette őket orvosilag, 

emberileg, sokszor inspirálta a művészek munkáit. Pető gondosan ügyelt arra, hogy 

barátságait, kapcsolatait ápolja, ezt bizonyítja a hagyatékban talált magánlevelezés 

terjedelme, mely néhol cédula-szerű, egy-két soros üzenetek, máskor több oldalas 

beszámolók formájában vetíti elénk a professzor évtizedes kapcsolatait. „Összehoztam Petőt 

író barátaimmal is. Egyszer megtörtént az is, hogy Pető, mint egy különc amerikai, maga 

mellé ültetett egy csomó fiatal költőt és hajnalig verseket húzatott a fülébe egy kávéházban, 

majd átmentünk a Japán-ba káposztalevest enni, mint valami cigányos mulatság után. 

Gelléri Andor Endre aztán végleg rajta maradt” (Németh, 1973. 686.).  

Bécsben épülni kezdő guru-identitása Budapesten is tovább alakul, egyre többen gyűlnek 

köré a korabeli művészvilágból is. Pán Imre és Füst Milán például többször fordult a 

professzorhoz, ennek Pető egyik levelének diktált piszkozatában bukkanhatunk nyomára: 

„Kedves Füst Milán! Több mint 20 évvel ezelőtt küldted meg nekem verseidet. A dedikálás 

egy jelenésnek szólt, amely sajnos nem valósulhatott meg. Verseid viszont a legszebbek 

közé tartoznak, melyeket ismerek.”(26. sz. melléklet) 

A mester köré gyűlő tanítványok képe ismerős lehet, a történelem több hasonló „polihisztor 

prófétát” (Vö. Németh, 2018) jegyez. Egy alak különösen ide kívánkozik általános 

értelemben vett karaktere miatt is: „Bécsben, az irodalom, képzőművészet, zene, filozófia és 

az üzleti élet otthonai a kávéházak voltak, így természetes, hogy a bölcsesség megtestesítője, 

a kecskeszakállas, mongolvágású szemű Mac Eck reggeltől késő éjszakáig szintén az egyik 

kávéház, a Café Imperial sarokasztalánál trónolt. Életkorát még legjobb barátai sem 

ismerték. Julius, az öreg főpincér sokszor emlegette, hogy Mac Eck már akkor is ott ült a 

sarokasztalnál, amikor egykor régen pikolóként elkezdte pályafutását. Amikor valamelyik 

műve kapcsán Hugo von Hofmannsthal, Werfel vagy Rilke elbizonytalanodott, tanácsért 
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Mac Eck asztalához zarándokolt. Építészek terítették elé tervrajzaikat, a matematikusok 

levezetéseik, a fizikusok képleteik, a zeneszerzők pedig partitúráik kapcsán kérték ki 

véleményét. A jogászok és pszichoanalitikusok is vele beszélték meg érdekes eseteiket, a 

színészek szerepeiket, történészek elméleti elképzeléseiket. Egy alkalommal maga a császár 

udvari szertartásmestere is felkereste, hogy konzultáljon vele a spanyol udvari etikettről. 

Mac Eck ugyanis az élet minden területén kiismerte magát” (Miller, 1952. 401.). 

A második budapesti időszakban Pető a szakmai életvonalát is tovább próbálja fűzni, 

gyógyítóként is hírnevet szerez, névjegyét kézről-kézre adták. Hozzá fűződik többek között 

Márai Sándor időszakos gyógyulása, melyről így emlékszik az író: „Este meglátogat P. 

[Pető] a „csodadoktor”. Karinthyra hasonlít, csak még rútabb. Mikor beteg voltam elhozták 

hozzám; az orvosságait nem mertem bevenni, mert schizoid, határeset. Nem lehet pontosan 

tudni, hová teszi a tizedespontot, mikor mérget ír fel; de végül segített, mert felrázott a 

közönyből, amibe akkor már nagyon belesüppedtem (Márai, 1998. 76.). A barátok közül is 

sokan jártak hozzá különböző okokból. Férfi csoportját látogatta Pán Imre és Füst Milán, a 

női-kör tagjai voltak Hauswirth Magda, Fekete Éva, Kardos Böske és Szentpál Olga, 

Ortutayné Kemény Zsuzsa, Radnótiné Gyarmati Fanni is, akik heti rendszerességgel, 

egyénileg, vagy csoportosan vettek részt Pető találkozóin, ahol a professzor szükség esetén 

„rejtélyes erőkkel” gyógyított. Hónapról-hónapra egyre elfoglaltabb, úgy tűnik, újra beleveti 

magát a munkába, legalábbis Déry Tibor Németh Andornak írt 1941. júliusi levele erről 

tájékoztat: „Kiről akarsz még tudni? Milánt több mint két éve nem láttam, Gellérit dettó. 

Milán most saját házban lakik, armeniai bútorokkal; azt mondják, minden szobában van 

telefonja. Még mindig dolgozik, ill. átdolgozik a regényen. Ő is túl fog bennünket élni. 

Babits is, aki most már üvegcsöveken át beszél, eszik és hugyozik, három éve. Vas Pistát 

látom néha. Eti haláláról még tudsz? Petővel olykor találkozom az utcán, panaszkodik, hogy 

megint rengeteg dolga van” (Botka, 2007. 223.).  

A következő emlék arra enged következtetni, hogy a Pető által használt erők legtöbbje nem 

volt rejtélyes, inkább a Bécsben elsajátított komplex képzés és gyakorlat, a Heilkunst 

szellemiségét tükrözte, mely szerint a megbetegedések mögött a teljes ember testi, lelki 

kondícióit, vonatkozásait és azok egyensúlyának felborulását kell keresni. Koszolányiné 

Harmos Ilona ír Pető „fantasztikus” gyógyításairól: „Pető egy ízben valósággal Moliere-i 

jelenetet produkált. Egy betegét, aki már állítólag három hónapja semmit nem evett (mint 

kiderült, veje és lánya iránti haragból és bosszúból), meghívott tanuk előtt megetette. A nő 

csúnya volt, hosszú nyakú, sovány és ostoba. A szoba fűtött volt, jól világított, s a szépen 
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terített asztalra kellemes háztartási alkalmazott rakta a jó ennivalót. Minden valószínűség 

szerint jó egynéhány év óta nem esett meg, hogy őt kiszolgálták volna, hogy valahol őrá 

figyeltek volna, vele foglalkoztak volna. Neki kellett kiszolgálnia dolgozó lányát és vejét, 

akik, amikor a munkából fáradtan hazajöttek, még csak jó szót se szóltak hozzá, nem 

méltányolták az ő munkáját, sőt bizonyára még terhükre is volt a fontoskodó, 

elégedetlenkedő anya és anyós, sokallták jelenlétét, a pénzt, amibe élelmezése került, s ezt 

éreztették is vele. Bonyolult, kumulált sérelmek miatt határozta magát erre az éhségsztrájkra.  

Itt, ebben a felszabadító környezetben kezdetben vonakodva, majd egyre bátrabban evett, 

jóízűen, pompás étvággyal, lényegesen többet, mint bárki a meghívottak közül. „Csak a 

maga kedvéért, csak a maga kedvéért”, hajtogatta minden egyes újabb fogásnál, rajongó 

tekinteteket vetve a doktorra. Pető doktor pedig diadalmasan nézett körül a többieken, várta 

az elismerést, mint színész, színpadi nagyjelenete után” (Kosztolányiné, 2003. 401-402.). A 

visszaemlékezésekből az olvasható ki, hogy a kezeléseket ebben az időben vagy a páciensek 

lakásán, vagy hónapos szobákban, ideiglenes bérleményekben végzi, a korabeli távbeszélő 

névsorok illetve lakás cím- és névjegyzékek áttekintése nem hozott eredményt a lakhatással 

vagy bejegyzett praxissal kapcsolatban. A következő információt e tekintetben a szakasz új, 

fontos belépő személye, Kun Miklós szolgáltatja. Nem sokkal a Göncziéknél tett látogatás 

után Pető megkéri Kunt, hogy magánpraxisát hadd végezze annak lakásán. Kun segít – akkor 

már barátján és minden nap négy óra után rendelkezésére bocsájtja a lakást. Néhány hónapig 

tehát Kun otthonában folyik a kezelés, mikor azonban az egyik páciense hálából felajánlja 

Petőnek a lakása egy részét „életre és munkára”, ő nem habozik és beköltözik élete utolsó 

otthonába, a Klotild utca 4. szám alá. A nagylelkű tulajdonosok, Bródyék még a Németh 

Andor barátság révén kerülnek kapcsolatba Petővel: „Így történt, hogy egy délután 

megjelent a Hadik kávéházban egy igen rosszul öltözött úriember, akit Bródynak [Bródy 

Dániel] hívtak, s akiről, amikor bemutatkoztunk egymásnak kiderült, hogy rokonom. Azért 

jött, hogy Karinthyval tárgyaljon, de mikor végeztek, magával hívott és közölte velem, hogy 

a Gutenberg könyvkiadót vezeti” (Németh, 1973. 629.), de lakásszerzés történetéhez Kun 

Miklóstól is kapunk információt. „Pető páciensei között volt egy Bródyné nevű hölgy, 

akinek csillapíthatatlan hátfájásai voltak – Pető meggyógyította. Bródyéknak nagy lakásuk 

volt a Lipótvárosban, kiadott egy szobát Petőnek, akit imádott. Bródyné és az ismerősei 

ajánlották aztán a betegeknek, és nagy praxisa lett. Pető haláláig lakott ebben a lakásban az 

akkori Klotild, ma Stollár Béla utcában. Így kezdődött el Pesten a mozgásterápia. A 

tanítványokat – akiket a mostani Pető Intézetben konduktoroknak neveznek – nem tudom 

honnan verbuválta. Az intézet őse, Petőnek e lakásán működött. Több folyóirat volt nála, 
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mint az orvosi könyvtárban. Rendkívül olvasott volt, mindent tudott. Gyakran meghívott 

vacsorára, ő nem evett. Egyen! Ne hagyjon semmit a tányérján! – mondta. Szabálytalan lélek 

volt, és zseniális – az orvostudomány minden ágában informált” (Kun, 2004, 50.). 

A magánpraxis bővülésével és a lakhatás megoldásával a szakma trajektória ugyan újra 

kisimulni látszik Pető életpályájában, de a történelmi idő általi kényszer, a sorskerék ismét 

beleszól az élettörténet alakulásába. A második világháború alatt a magyar zsidók helyzete 

a különösen nehézzé válik, bár már a Horthy-kor kezdetétől is egyre ellentmondásosabban 

alakult. Ellentmondás feszült a magyar zsidó kettős identitás hangoztatása és a zsidók 

magyar nemzeti közösségből való kirekesztésére irányuló, egyre erősödő antiszemita 

törekvések megtapasztalása között. „A zsidók „nemzethűségbeli deficitjének”vélelme az 

egyetemi zárt szám bevezetése által 1920-tól törvényi szentesítést élvezett. A numerus 

clausus számos értelmezésben az úgynevezett asszimilációs szerződés felmondásaként 

szerepelt. Miközben nyomós érvek hozhatók fel amellett, hogy az amúgy kevert jellegű 

Horthy-rezsim politikájának mindvégig voltak markánsan antiszemita komponensei, a 

magyarországi antiszemita politika egyik sajátossága éppen abban állott, hogy a zsidó 

emancipáció fokozatosan került visszavonásra, ennek felgyorsulása „csak” 1938-utánra 

tehető” (Laczó, 2014, 16). A nácizmus egyre markánsabban megnyilvánuló politikája és 

retorikája miatt a magyar zsidók hónapról hónapra egyre nehezebb helyzetben találják 

magukat. A magyar antiszemitizmus az1940-es évek elejétől drasztikusan felerősödik, és ez 

elvezet majd ahhoz, hogy zsidók története soha nem látott katasztrófába torkollik. A magyar 

politika antiszemita irányultsága ugyan a magyar zsidók számára mindennapi súlyos 

fenyegetést és egyre nagyobb mértékű kirekesztést jelentett, mégis sokan bíztak abban, hogy 

az elkerülhetetlen elkerülhető. 

Forrai Juditnak adott interjújában Popper Péter, Kun Miklós és Kenyeres Imréné is mesél 

Petőről a világháborús üldöztetés kapcsán. Kenyeres Imréné az 1943-as évtől szolgál 

információval Petőről, szintén a Forrainak adott interjújában (Forrai, 1999. 85-87).  

Kenyeres Imre író, tanár, a negyvenes évek elejétől súlyos betegségben szenvedett, 

mozgásos képességei fokozatosan leépültek, ezért egy barátjuk tanácsára vizsgálati 

időpontot kértek Petőtől, aki akkoriban kinetoterápiával is foglalkozott. Tudták, hogy az 

orvos nagyon elfoglalt, de a találkozóra mégis sor került a már említett Stollár Béla utcában 

lévő lakásban, ahol Pető hosszan vizsgálta Kenyerest, míg a feleség odakint várakozott. 

Visszaemlékezésében elmondja, hogy nem tett rá túl jó benyomást a barátságtalan, sajátos 

megjelenésű férfi, de kezdeti ellenszenve alábbhagyott, mikor az ajtó kinyílt és Pető a 

következőket mondta: „Ez egy jó ember. Meg fogom gyógyítani!” Itt lehet fontos 
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megemlíteni, hogy Pető igen sajátosan, a Heilkunst szellemiségét követve gondolkodott a 

gyógyíthatóság-gyógyultság kérdéséről és ezt kortársai és szaktársai közül igen sokan félre 

is értették, hamis remények táplálásának gondolták.  

Ahhoz, hogy megérthessük, mit értett Pető a „meggyógyulás” alatt, érdemes idéznünk tőle 

a következőket: „Arra hivatkoztak, hogy a legtöbb betegség nem csak helyi megbetegedés, 

hanem egy általános, mindenre kiterjedő betegség, ezért a helyi kezeléseken kívül a teljes 

embert kell kezelni. Azt kell előmozdítani, hogy a szervezet a betegséggel szembeni 

ellenálló képességét ösztönözze, hogy ellenálló képességet fejtsen ki és a lefolyást ne csak 

lassítsa, hanem akár képes legyen azt megállítani. Nagyon sok eredmény és 

eredménytelenség, eszköz és gyógyeljárás létezik, de „elsősorban az ember dönt és a sorsa, 

nem pedig a diagnosztizálható vagy diagnosztizált betegsége. Az ember ugyan elvárhatja a 

szerv teljes helyreállítódását, de joggal elégedhetünk meg azzal is, ha az életminőséget rontó 

tünetek eltűnnek, és az erejéhez jutott beteg károsodás nélkül, mint egy egészséges, az élet 

és a hivatás kihívásainak és lehetőségeinek megfelelően teljesíteni tud” (Bärnklau/Pető, 

1965. 55.). Elmélete szerint a gyógyulásnak nem feltétlenül anatómiainak, hanem 

praktikusnak kell lennie.  

Kenyeres Ágnes és férje hittek az orvosnak, betartották a különös kezelési útmutatást, de az 

1944-es budapesti események félbeszakították a gyógyítási folyamatot. A zsidókra 

vonatkozó korlátozások miatt Petőnek egyre több nehézséggel, kellett szembe néznie, 

gyógyító tevékenységét a minimumra kellett szorítania, szabad mozgása a rájuk vonatkozó 

szigorú szabályok miatt akadályokba ütközött. Magyarország megszállása ekkorra már csak 

idő kérdése volt. A márciusi német bevonulás tovább növelte a borzalmakat, Pető és 

sorstársai helyzete életveszélyessé vált. Szinte ki sem léphetett az utcára, a kötelezően előírt 

sárga csillagot nem volt hajlandó hordani, az összeírások és feljelentések miatt lakásában 

nem volt biztonságban, megkezdődtek számára a bujkálás hónapjai.  

Erről az időszakról az egymáshoz kapcsolódó életek közül Kun Miklós visszaemlékezései 

tanúskodnak, aki 1944-től, miután megszökik a munkaszolgálatról, szintén rejtőzködni 

kényszerül, de ezzel párhuzamosan a Vöröskereszten keresztül, főorvosként védett 

gyermekotthonokat szervez. „Elhatároztam, itt a pillanat, amikor illegalitásba kell 

vonulnom. A lakásom se látszott biztonságosnak, hiszen a munkásszázadban 

nyilvántartották a lakáscímemet. Elővettem a hamis papírjaimat, és elhatároztam, hogy 

Földes István barátomhoz megyek, aki Budán, az Alvinci utcában lakott. De hogy menjen át 

az ember Budára? Nyilasok őrizték a Margit hidat – átsétáltam hát a Lánchídon. Ott az SS-

ek igazoltattak, mutatom a papírjaimat. És akkor történt az a rendkívüli dolog, amit 
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semmilyen józan megfontolással nem lehetne megmagyarázni: az Alagútnál beleütközöm 

Földes Istvánba, aki rám néz: Pont rád gondoltam, Miklós! Megtisztelnél azzal, hogy 

hozzám jössz lakni? Nyeltem egyet, és elmentünk hozzá, ahol már Kozma Erzsébet, a neves 

zongoratanárnő, a nővére és a sógora bújt meg. [A „Kozma lányok”, ahogy Pető hívta őket 

egy levélben, szintén a baráti társasághoz tartoztak.] Egy hétig tartózkodtam ott. Közben 

nagy érdeklődés támadt az orsó utcai otthon iránt: a Joint, a hitközség és más szervezetek 

hozták a gyerekeket. Nekem is volt egy szobám. Elhívtam Turán Pált, a világhírű 

matematikust. Pető András, sőt, anyám is ott bújt meg egy ideig. Pető édesanyámmal lakott 

egy szobában, ahol csak egy emeletes ágy fért el. Pető ment föl, anyám lenn aludt. 

Megszerették egymást, annyira, hogy Pető a felszabadulás után minden vasárnap meghívta 

anyámat ebédre, és felolvasta neki a drámáit. Mert drámákat is írt, sőt verseket is, 

németül”(Kun, 2004. 129.).  

Popper Péter, aki anyján keresztül ismerkedik meg Petővel, szintén elmesél egy esetet Forrai 

Juditnak adott interjújában a vészterhes időkből. A történet szerint Petőnek volt egy szeretője 

Budán, aki felhívta, hogy segítséget kérjen tőle, mert szörnyű kínok gyötörték. Pető, aki nem 

hagyhatta el lakóhelyét, azt tanácsolta neki, hogy jöjjön át hozzá Pestre. Az asszony így is 

tett, de egy szörnyű tragédia megakadályozta a találkozást. Máig sem tisztázott, pontosan 

hogyan, a Margit hidat a harci cselekmények részeként 1944. november 4-én 

felrobbantották, melynek következtében több, mint százan életüket vesztették, köztük az 

asszony is (vö. Forrai, 1999, 114.). A veszteségek tovább folytatódnak, Pető számára az 

1944-es év újabb borzalommal szolgál. Testvérei, László és István Franciaországba 

emigráltak feltehetően még a harmincas évek közepén, de idős anyjuk Szombathelyen 

maradt. Nincs birtokunkban információ anya és fia közötti kapcsolatról ebből az időből, a 

kutatás csupán a tragikus és embertelen véggel kapcsolatban tárt fel tényeket. A Vas Megyei 

Levéltárban végzett kutatás során a szombathelyi gettó névjegyzékben találtam meg majd 

3000 sorstársával együtt özv. Pető Árminné nevét (27. sz. melléklet), akit 2187-es számon 

vettek nyilvántartásba. A Pető családtagok és sorstárs-barátok számára a visszafordíthatatlan 

az 1941. évi XV. törvénycikkel, azaz a harmadik zsidótörvény megjelenésével kezdődött, 

ami több más embertelen intézkedés mellett elvezet az 1944-es gettósításhoz és az azzal járó 

fokozatos jogfosztáshoz, melynek betetőzéseképpen azév nyarára az emberi normák és 

törvényi keretek nem vonatkoztak többé a zsidó lakosságra. A gettóba zárás és a hirtelen 

megváltozott életkörülmények addig elképzelhetetlen helyzetbe taszították az érintetteket. A 

szombathelyi gettót 1944. április 15-től kezdték szervezni, majd június 16-án állították fel 
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és vették lajstromba a város lakosságának több, mint tíz százalékát. A hónap végén a náci 

gépezet a következő fokozatba kapcsolt és a helyi zsidóságot a vasúti sínpálya mellett lévő 

Mayer gépgyár területére terelték azzal a céllal, hogy a deportálást minél gyorsabban és 

egyszerűbben elvégezhessék. Az üzemen kívüli épületben és udvarán a zsúfoltság és az 

embertelen állapotok felfoghatatlan méreteket öltöttek. 

Rendszeressé váltak a verések, kínzások, de betegségek is tizedelték a kitaszítottakat. Az 

elhunytak testét a nyári melegben nem szállították el, csak arra volt lehetőség, hogy 

szalmával némileg letakarják a halottakat, mellettük a gyermekek játszottak. A szenvedések 

és a halál gyakorisága lassanként hétköznapivá vált. Az állapot 1944 július 4-ig tartott, 

amikor a gépgyár területére összegyűjtött 3000 embert szisztematikusan marhavagonokba 

zsúfolták és legtöbbjüket utolsó útjukra indították Auschwitz felé. Pető Árminné Wiener 

Szidónia 80 éves volt akkor. A célállomáson, a lengyel haláltáborban már nem találtuk 

nyomát, így valószínűsíthető, hogy az embertelen vonatúton, a hatmillió egyikeként 

vesztette életét. Azonban Alvin Rosenfeld (2013) nézetét osztva: emlékeztetnünk kell 

magunkat, hogy a holokauszt nem egy hatmilliós szám volt. Egy volt, meg még egy, és még 

egy…  

A szülő halála nem feltétlenül válik fordulóponttá az utód életében, az életpálya elmélet 

alapján leginkább akkor nem, ha a veszteség „időn belül” történik. Pető esetében sem az 

időn kívüliség játszik szerepet a fordulóponttá válásban, hiszen anyja igen idős már a soá 

idején. A mód viszont, ahogy megtörténik, mégis sorseseménnyé teszi az életeseményt. S bár 

tudjuk, hogy Pető viszonya anyjával ellentmondásosan alakult, az előzőekben már többször 

idézett novellából egy részlet, talán feloldozás, mégis ide kívánkozik. A Pető által írt levelek 

alapján úgy gondolom, hogy a novella az ötvenes években született, így a benne megírt 

elalvás előtti elköszönés értelmezhető egy irodalmi formába öntött, anyától való búcsúként. 

„Szépen mindent rendben a helyére raktam, meg is ágyaztam magamnak és lefeküdtem. Nem 

oltottuk el a lámpát és hallgattunk. Anyám csendesen sírt. Felálltam, meg akartam csókolni 

mindig hideg kezét, de nem engedte. Arcon akartam csókolni, eltaszított. De a mozdulatban 

benne volt sokat szenvedett öreg szívének gyengédsége.” (Pető András, Rendezetlen 

dokumentumok) 

A történelmi idő ismét változik és Magyarország pályája, csakúgy, mint a benne élőké 1945-

től egy másik vágányra kezd rendeződni. A háború befejeztével Petőnek ismét meg kellett 

találnia útját, újra kellett építenie életét. Tudását, melyre a bécsi időszak alatt tett szert, 

megpróbálta kamatoztatni és bízhatott abban is, hogy az addigra megszerzett orvosi hírneve 

jó ajánlólevél lesz számára. Két lehetőség állhatott előtte, vagy elszegődik egy klinikára és 
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megpróbál beilleszkedni egy igen kötött, totális intézményre oly jellemző hierarchiába vagy 

a magánszférában keres boldogulást. Kun Miklós visszaemlékezéseiben elmesél egy esetet, 

melyből látható, hogy miért is lehetett valóban dilemma Pető számára a rendszerbe való 

betagozódás: „Teljesen szabálytalan ember volt. Hogy egy példát mondjak, miután 

hazaérkezett Franciaországból, Horányi professzor kérte őt, hogy szeretne vele 

megismerkedni. Pető elment Horányihoz tízre, ahogy megbeszélték, de várnia kellett. 

Akkoriban az volt a szokás, hogy a professzor vette fel a betegeket, fizető paciensek 

várakoztak hát az előszobában. Amikor rákerült a sor, Pető bement a Horányihoz, és azt 

mondta keményen, tagoltan: Háromnegyed órát ültem az előszobájában, és 

megállapíthattam, hogy maga abszolút alkalmatlan a klinika vezetésére! – Azzal kiment, és 

becsapta az ajtót. Aminek az lett a következménye, hogy megszűnt a kapcsolata a 

klinikával”(Kun, 2004, 49). 

Egy a kutatás során megtalált újsághirdetés szerint Pető végül a magánszférát választotta, 

barátja, Dr. Farkas Endre örökébe lépve, aki az 1944-es munkaszolgálata után nem tért többé 

vissza. A kutatás során feltárásra került, hogy kapcsolatuk még Pető liminális szakaszának 

első felében, a budapesti rövid terminusban indul és az évek alatt szoros baráti-szakmai 

kapcsolat alakul ki kettejük között. Farkas mellett időszakosan arra is van módja, hogy a 

természetes és modern kezelések ötvözetét kipróbálja, illetve Bécsben megszerzett 

ismereteit a magyar viszonyok között gyakorolja. Petőt 1946-ban tehát az V. kerület Báthory 

utcában lévő Farkas Vízgyógyintézet igazgató-helyetteseként (28. sz. melléklet) látjuk 

viszont, ahol lehetősége volt - ha csak egy rövid időre is - Heilkünstlerként gyógyítani. 

A kutatás évei alatt számos olyan forrást, dokumentumot sikerült beazonosítani és tisztázni, 

amelyek Pető természetes gyógymódokkal való kapcsolatát, az arról való tudását 

bizonyítják. Mivel ez idáig Petőnek ez az oldala árnyékban maradt, fontosnak tartom, hogy 

talán kicsit hangsúlyosabb szerepet kapjon a szakma trajektória tárgyalásában. Annál is 

inkább, mert meglátásom szerint a Petőt övező szakmai szkepszis és bizalmatlanság oka sok 

esetben Pető alternatív orvoslásfelfogása.  

A budapesti vízgyógyintézetek szinte a bécsiekkel párhuzamosan fejlődtek, a modern 

gyógymód összes berendezését felvonultatták, ugyanakkor nem mondtak le a természetes 

gyógyulást keresőkhöz való komplex, hippokratészi, paracelsusi megközelítésekről sem. 

Ülőkádak és fürdőkádak meleg- és hidegvíz-kezelésre, forró légszekrények, fényteraszok, 

elektromos fényfürdő, gőzfürdőszekrények, kvarclámpafürdők, szénsavas és hidro - 

elektronikus fürdők voltak azok az alaptartozékok, amelyek egy jól működő vízgyógyintézet 

működtetéséhez elengedhetetlenek voltak. A gőz- és forró szárazlevegős, a szénsavas, só-, 
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kén-, iszapfürdőket szintén tartalmazta kezelési palettájuk, a masszázst és a kinetoterápiát 

szintén eredményesen alkalmazták, így pácienseik a legkülönfélébb panaszokkal vehették 

igénybe az előbb Farkas Endre, majd Farkas Endréné és Pető András által közösen vezetett 

intézetet. A betegek reuma, köszvény, isiász, kóros elhízás, különféle ideg- és 

gerincbántalmak, krónikus gyomor- és bélbántalmak, aranyeres panaszok, cukorbetegség, 

vérszegénység és egyes női betegségek esetén kereshették fel 1947-ig, annak 

ellehetetlenítéséig, államosításáig a magánintézményt. A gyógyintézetben a gyógyszer 

nélküli terápia, a biológiai gyógyászat is bevezetésre került annak köszönhetően, hogy Pető 

munkájának jelentős részét képezte már a bécsi időszakban is, jól ismerte azokat a 

módszereket, alapanyagokat, melyeket a szelíd gyógymódok körébe lehet sorolni. A 

gyógyszer nélküli terápia, köztük a diéta, a masszázs és a fürdők, gyógynövényes kezelések 

és a homeopátia nagy népszerűségnek örvendtek a huszadik század első harmadában (vö. 

Németh, 2013; Földesi, 2018). A természetes elvek alapján működő gyógyintézmények a 

dietetikát (ebben a kontextusban új, helyes életrendet jelent) szigorúan az egyénekre szabva 

építették ki. A gyógyintézetekben felhívták a gyógyulni vágyók figyelmét, hogy a 

kezeléseket ésszerű élet- és táplálkozásmóddal kell ötvözni. Pető így ír erről: „Minél inkább 

figyelembe veszi az ember a napi életmódjában az alkatának igényeit, annál inkább tud a 

természettel egybehangzóan élni, és annál nagyobb kilátása van a látszólag gyógyíthatatlan 

betegségekkel megbirkózni. Ehhez nincs általános szabály” (Bärnklau/Pető, 1965. 62.).  

Bár Pető a témában évekkel korábban többször publikált a Biologische Heilkunst hasábjain, 

a budapesti időkből egyetlen hozzá köthető cikkre a Tolnai Világlapjában található, ezt is 

álnevén, Karl Otto Bärnklauként jegyzi. (29. sz. melléklet) Ezzel ismét előtűnik az egyik 

fontos motívum az életpályán, a rejtőzködés és az álnevek használata. A cikket a háború után 

végzett vízgyógyintézeti tevékenységéhez illeszkedő témában, láthatóan a bécsi évek 

dietetikus szanatóriumi tapasztalatait felhasználva írja. 

A gyógyulás és étrend kapcsolatát, mint a hosszú élet zálogát először Hippokratész említi, 

aki azoknak az embereknek az életmódjára használja ezt a kifejezést, akik tudják, mit kell 

ahhoz tenniük és enniük, hogy egészségesek és hosszú életűek legyenek. Már az ókorban is 

kifejtették, hogy az ember legfőbb gyógyszere és egyúttal a betegségek elsődleges okozója 

a táplálék, így ha a beteg nem kész változtatni az életén, nem aktív résztvevője saját 

gyógyulásának, nem lehet segíteni rajta. Hippokratész azt állította, hogy az ember 

étrendjének minden egyes alkotórésze hatással van a testére, és valamilyen módon 

megváltoztatja. Az élet ezeken a változásokon múlik, tehát elsősorban a táplálkozás 
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mikéntjében kell keresni a gyógyulást. A makrobiotika, melyet többek között Pető egyik 

szellemi mestere, Hufeland fejt ki részletesen, a helyben termő, és az adott évszaknak 

megfelelő táplálékot részesíti előnyben és lapvetően csak az organikus táplálékokat ajánlja. 

Követői úgy hiszik, hogy az étel és annak minősége alapvetően képes befolyásolni az 

egészséget, a jó testi és lelki közérzetet. Cikkében Pető is amellett érvel, hogy fogyasztásra 

legalkalmasabb ételek nyersek, vagy kevéssé feldolgozottak. Az ételeket nagyon alaposan 

megrágva kell elfogyasztani, ezáltal a tápcsatorna alsóbb szakaszaiban jobban megindul az 

emésztést. Az étrend összeállítását befolyásoló tényezők: a szezon és az éghajlat, de mint 

minden teljesség elven működő módszer, az ember tevékenysége, neme, kora, egészségi 

állapota, alkata is fontos. Pető a magánpraxisban és később intézeti munkájában is használja 

a makrobiotikus étrendet, de az étrenddel kapcsolatban is az egyénre szabást, az 

individualizációt látja kulcselemnek. Bernard Aschnerrel való munkája (az Aschner diéta 

ma is létezik) során arra az álláspontra jutottak, hogy az alkat az étrend vonatkozásában 

nagyon erős befolyásoló tényező, ezért óvatosságra int a makrobiotikával kapcsolatban 

akkor, ha az orvosnak úgynevezett „negatív” beteggel van dolga. „A negatív betegek, akik 

a legtöbbször alultápláltak, fagyoskodók, gyengék és kevésbé ellenállók, nem jó, ha csak 

növényi eredetű ételeket fogyasztanak. Még ha semmi húst sem esznek, akkor is kell, hogy 

zsírt, fehérjét, tehát vajat, mogyoróvajat, túrót, mandulát, vajban sütött tésztákat, és jól 

édesített kompótokat és gyümölcslekvárt kapjanak. Csak teljes kiőrlésű liszttel készült 

kenyérrel és nyers növényekkel ilyen esetekben nem megy” (Bärnklau/Pető, 1965. 62.).  

A korabeli vízgyógyintézetek másik hasznos szelíd gyógymódja a masszázskezelés volt. A 

masszázs bizonyos, lehetőleg ritmikusan kivitelezett kézmozdulatok összességéből álló, a 

páciens testszöveteit mechanikusan befolyásoló eljárás, mely által a kezelt testrész erős és 

egyenletes vérellátását éri el a kezelő. Pető igen jól ismerte a különböző 

masszázstechnikákat, típusokat és műfogásokat, melyeket a különféle betegségek esetén 

alkalmazni kell, ilyenek a simítás, a gyúrás, a dörzsölés, a kopogtatás és a rázás. Egy 

különleges masszázsnak, a Cornelius-féle idegpontok masszírozásának a vízgyógyintézeti 

kezelésben nagy szerepet szánt, hiszen segítségével meg tudta szüntetni a test szerte 

megjelenő fájdalmat, így az általa akkor már végzett kinetoterápia is eredményesebb lehetett.  

A természetes gyógymódok közül Pető rendszeresen alkalmazott Hufeland hasonszenvészeti 

útmutatásai alapján különféle homeopata készítményeket többek között, az octopust, a 

belladonnát, thyreoideát, a pióca nyálmirigyében termelődő, véralvadásgátló anyagot. Az 

orr és garat sós vízzel való átmosását, a tüdő légzéstechnikákkal való teljes kiürítését 
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munkájában szintén alapvetőnek tekintette és összekapcsolta a szervezet védekező 

képességének előmozdításával. A magyar homeopaták, köztük Pető, elsősorban német 

szaklapokban publikáltak, de megjelent néhány magyar nyelvű kiadvány is. Közöttük 

alapműnek tekinthető Schimert Gusztáv Allopathia - Homöopathia. Homöotherapia a 

modern tudományos kutatás megvilágításában című írása (1930).  

Pető támogató-segítő kapcsolatainak köszönhetően annak ellenére tudott a negyvenes évek 

végén homeopata készítményekhez jutni, hogy a II. világháború alatt és után a magyar 

homeopata orvosok és gyógyszerészek többsége külföldre távozott, eltűnt, vagy 

meggyilkolták őket.  

A vízgyógyintézetekben népszerű eljárások másik nagy területét, a fürdők és különböző 

pakolások használata jelentették. Az úgynevezett kvázi lázas állapotot előidézését szintén 

említi a természetes gyógymódokat tartalmazó álnéven írt munka. „A „művi” láz 

előidézéséhez a pácienst például beültethetjük egy 36-37 fokos fürdőbe, majd azt egy fél 

órán belül forró víz fokozatos hozzáöntésével 42 fokra melegítjük. A fürdő után a beteget 

egy flanel takaróba betekerjük és még 6 gyapjútakaróval betakarjuk. Több óráig, akár 20 

órán keresztül hagyjuk ebben a pakolásban a beteget. Az izzadság-kiválasztás 

megakadályozására a test akár 42 fokosra is felmelegszik. A verejtékképződés ismerten 

olyan folyamat, aminek segítségével a test a túl magas hőmérsékletét csökkenteni próbálja. 

Amennyiben a begöngyölésben akadályozzuk a verejtékezést, magas testhőmérsékletet 

érhetünk el” (Bärnklau/Pető, 1965. 58.) 

Mivel bécsi életszakaszban Pető a Heilkunsttal kapcsolatban igen nagy tapasztalatra tett szert 

a természetes eljárásokkal és vizes kezelésekkel kapcsolatban, nem meglepő, hogy ezen a 

területen próbál szerencsét és keres kiszámítható bevételi forrást. 1945-től Pető gyógyító 

tevékenységét részben tehát otthonában, részben a betegek lakásán, részben a Farkas 

Vízgyógyintézetben végezte. Magánpraxisa, melyet kezdetben három orvostanhallgató 

tanítvánnyal végzett, Werkner Jánossal, Kertész Olgával és Kertész Edittel, egyre több 

pácienst vonzott. A tanítványok köre hamarosan bővült, először Kálmánné Dévai Júlia, 

kicsit később Hári Mária, a majdani utód is csatlakozott hozzájuk. „Hári Marikát én vittem 

magammal. Ugyancsak csoporttársunk volt Werkner János, akit 1944-ben elszenvedett 

enyhébb Heine Médin betegségéből egy csodálatos orvos állított talpra. Mint mondta, meg 

kell ismernem a „Doktor”-t. 1946 késő őszén végül el is vitt hozzá. Egy alkalommal, amikor 

az egyetem folyosóján Werknerrel beszéltünk Petőről, Hári Marika meghallotta és tőle 

szokatlan élénkséggel közölte, hogy őt, mint a Baar-Madas református leánygimnázium 
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egykori kitűnő tornászát, komolyan érdekli az a mozgással összefüggő módszer, amelyről 

éppen beszéltünk. Természetesen ingyen, lelkesedésből dolgoztunk Petőnek, meghatva és 

megtisztelve attól a lehetőségtől, hogy valami nagydolog születésénél lehetünk jelen” 

(Kálmánné Dévai, 2005, 47.). A történetet érdemes megismerni Hári Mária szemszögéből 

is, hiszen nemsokára ő lesz az egyik legfontosabb személy Pető életében. 

„A villamoson Kálmánné barátnőm egy orvosról beszélt, akitől kiválóan meg lehet tanulni 

kopogtatni és hallgatózni, és aki mozgással is foglalkozik. […]Szerdán fél négykor 

becsengettem az ötödik emeleti lakásba, ahol rögtön egy 5x5 méteres szobába léptem, ami 

8-10 igen aktív emberrel volt tele. A nagy zűrzavar közepette, a zsúfolt szobában Werkner 

János fogadott, aki Pető titkáraként működött, és aki éppen valaki nyakának a faradizásával 

foglalkozott. Rögtön megkérdezte tőlem, mi a faradizálás fizikai magyarázata. Különleges, 

nevetséges hangzavarba csöppentem, s egyszer csak 3 cm-es résnyire kinyílt egy másik 

szobába vezető ajtó, s a résen keresztül egy arc szegmentje kiszólt: Remélem, ugyanolyan jó 

munkatársam lesz, mint a többi. Jó napot! Aki kiszólt, Pető volt” (Hári, 1997. 25.). 

Az átmenet fázisának végén az archetipikus cselekményértelmezésben oly fontos „új 

belépő” szereplő érkezik Hári Mária személyében, aki tovább hajtja a történet kerekét a 

„Beteljesülés hajszolásának és a szenvedés elviselésének” szekvenciája felé. 

A kerék ismét mozdul, az átmeneti, próbatételekkel terhelt inkonzisztens szakasz 

befejeződik, és új életszakasz kezdődik, új struktúra alakul. Az utolsó fázis archetipikus 

cselekményének kezdő képe a segítő – vagy az életpálya modell fogalmát használva -, a 

fejlődéssel kapcsolatos védelmet adó barát megjelenése lesz, ismét Kun Miklós 

személyében. Ő az, aki véget vet az átmenet liminális szakaszának azzal, hogy státuszt szerez 

Petőnek a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. Nincs könnyű dolga, Pető különc, 

szabálytalan, normaszegő természetével akkor már tisztában van. Mégis cselekszik, ahogy 

tragikus fikciós mód „megkívánja tőle”. 
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3.3 A szenvedés elviselése és a beteljesülés hajszolása: az 
ideológiai mozgástér és szakmai elfogadtatás kettős kényszere 
Semmilyen zivatar nem dönt le a lábunkról 
Semmilyen tűz nem lágyít meg bennünket 
Egymáshoz vagyunk láncolva 
És kitartunk 
Próbálunk élvezetet találni 
Mindenben mi körülöttünk zajlik 
S ha néha elakad a lélegzetünk 
Majd egymásra nézünk és bátrak leszünk 

(Pető András, Versek) 

Pető András élettörténetében a második életszakasz feladata az volt értelmezésemben, hogy 

lehetőséget biztosítson az átstrukturálódáshoz, illetve az interdependens személyes 

kapcsolatokon keresztül helyet, medret teremtsen a munka életvonal továbbfutásához a 

végcél, azaz az oly nagyon vágyott alkotás vagy világban való nyomhagyás létrejötte felé. 

Láttuk, hogy az első és második életszakaszban már megkezdődik a hős elszigetelődése a 

„halandók körétől”, s hogy ennek az elszigetelődésnek a motorja a hős jellegzetes normáktól 

eltérő, a ráció határait sokszor feszegető, sőt átlépő viselkedése. Ezt figyelembe véve jutunk 

el a harmadik életszakaszban ahhoz a cselekményszekvenciához, melyet a szenvedés 

elviselésének és a beteljesülés hajszolásának nyugtalanító, feszítő érzése hat át. Ebben a 

tragikus fázisban a cselekménysor vezető motívuma a hős újabb próbára tétele, ami azt 

jelenti, hogy a történelmi idő és a társadalmi erők ellenében hogyan képes, illetve képes-e 

hű maradni korábbi választásaihoz és meg tudja-e őrizni énjének integritását. Ezzel fonódik 

össze a másik cselekmény szekvencia, a beteljesülés hajszolása, mely csak úgy jöhet létre, 

hogy a hős levetkőzi összes földi vágyát és addig nem nyugszik, míg valami nagyobb, 

mindent átölelő teljességhez, a „szent ügyhöz” nem tudja mérni magát. Ez azonban a fikciós 

mód szerint csak könyörtelen küzdelmek árán és során keresztül valósulhat meg úgy, hogy 

közben a „hős túljut énjén” (Elsbree, 1982. 75.). A cselekmény ritmusa ehhez illeszkedve 

alapvetően centripetális lesz, hiszen a világ, estünkben az ideológiai és a szakmai környezet 

erőteljes hatást gyakorol a hősre annak érdekében, hogy az adja fel a küzdelmet, vagy 

változzon meg. Látni fogjuk azonban, hogy főszereplőnk nem alkuszik, így a tragikus fikciós 

mód értelmezése szerint bukása elkerülhetetlenné válik. A szakasz elején azonban ez még 

nem nyilvánvaló, csak az újból és újból felbukkanó jelekből sejthető a végkifejlet. Az 

élettörténet utolsó fázisában fokozatosan elvékonyodik a kapcsolatok életvonal, Pető a végcél 

felé haladva önmagát egyre inkább az „Ügynek”, a munka trajektóriának szenteli, ennek 
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alárendeli egészség életvonalát is. A szakasz végére a mindig is áhított nagy mű ugyan 

létrejön, de az alkotót felemészti teljesen, ezt talán érzékelteti Pető már sokat idézett levél-

életrajzának egy részlete: „A háború után egyik gyógyult betegem bekényszeríttet a 

Gyógypedagógiai Főiskolára, és innen indult ki, sok nehézség leküzdése után az az intézet, 

amelyet láttál. Egyre kevesebb időm maradt kalandokra, nőkkel, férfiakkal és tárgyakkal, 

valamint az élet különleges körülményeivel. Szigorú napi- és hetirend betartására 

kényszerítettem magamat. Az intézetből magából nagy energiával több ízben ki akartak 

rúgatni engem. A harcokat felvettem és álltam a sarat. Egy nagyon kiváló és egy kiváló 

tanítványom van, és most jött egy harmadik, akire már régóta vártam.” (Pető András, 

Rendezetlen dokumentumok) 

A harmadik életszakaszt, mely Pető életének utolsó húsz esztendejét öleli fel, írott és szóbeli 

visszaemlékezésekből, levéltári forrásokból és archív sajtódokumentumokból próbáltam 

felépíteni. A történet ebben az esetben is követi a kronológiát, erre a cselekményszekvencia 

jellegének, ritmusának érzékeltethetősége miatt volt alapvetően szükség. A konstruáláskor 

az jelentette a legnagyobb kihívást, hogy a sokféle és az előző életszakaszokhoz képest 

mennyiségében is kiterjedtebb forrásanyagot hogyan lehet a fikciós mód és az életpálya 

elmélet figyelembe vételével a legmegfelelőbben felhasználni, elhelyezni. A források 

rendezésekor igyekeztem azokat „előnyben részesíteni”, amelyek eddig nem voltak 

hozzáférhetőek, illetve amelyek valamely oknál fogva kimaradtak a Petővel kapcsolatos 

eddigi munkákból. Ez nem jelentette azt, hogy a már eddig feltárt eredményeket ne vettem 

volna figyelembe az életpálya felrajzolásakor, hiszen több esetben egymás mellett élő 

változatokként kezeltem a különböző emléktöredékeket, esemény variánsokat, tudva, hogy 

az emlékek megőrzésére milyen hatással bír az érintettség, az emlékező belső világa illetve 

a múló idő. 

3.3.1 A szenvedés elviselése - szakmai és ideológiai kényszerek 

3.3.1.1 A szakmai otthonteremtés esélye 

A második életszakasz végén ott engedtük el az élet fonalát, hogy az átmenet 

záróakkordjaként belép a kapcsolati trajektóriába az utolsó szakasz talán legfontosabb 

személye, Hári Mária, illetve az előző terminus elején megjelenő Kun Miklós megmenti Pető 

életét, lehetőséget adva a beteljesülés elérésére. 

A szálat itt felvéve kapcsolódunk be újra Pető életébe, ahol ismét tanúi lehetünk a történelmi 

idő egyénre való hatásának, és láthatjuk, hogyan küzd a változó történelmi körülmények 

között, hogyan alakítja ki alkalmazkodási stratégiáit. 
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„A Népjóléti Minisztérium javaslatára 1945. végén, az Alkotás utca 53-ban - a 

Gyógypedagógiai Főiskola és a Gyógypedagógiai nevelőintézet közös területén, egy 

különálló épületben – nyílt meg a Gyógypedagógiai Nevelőintézet Kísérleti Mozgásterápiai 

Osztálya, melyben 14 gyógyíthatatlan gyereket elhelyeztek” írja Hári Mária (Hári, 1997. 

27.). Levéltári források azonban bizonyítják, hogy 1946 novemberének végén Pető András 

még nem tartozik a főiskola alkalmazotti körébe, ekkoriban a „nyomorékok oktatásával és 

nevelésével” Torai Sándor foglalkozik, a jegyzőkönyv szerint munkáját igen jól végzi és 

ezért a testület tiszteletbeli gyógypedagógiai tanárrá akarja kinevezni. Kutatásaink emellett 

ahhoz vezettek, hogy 1946-ban Pető a Farkas Vízgyógyintézet helyettes főorvosaként 

működött heti három napon a már előbbiekben említett „lakáspraxis” mellett (Magyar 

Nemzet 1946-11-02/247.szám). Az 1945-ös dátumot szintén cáfolja Gordosné Szabó Anna, 

aki a tárgyalt időszakban volt Pető munkatársa és tanítvány-barátja. „1947 végén nagy 

feltűnést kelt mind a Főiskolán, mind a szakterületen az a hír, hogy a Népjóléti Minisztérium 

közvetítésével a Gyógypedagógiai Nevelőintézetnek az újjáépítés után főiskolai célokra 

átengedett külön épületében új intézmény létesül. A 14 ágyas Mozgásterápiai Osztály 1948-

ban kezdi meg működését Pető András orvos vezetésével. A történeti hűség kedvéért meg 

kell itt jegyezni, hogy bár Bárczi Gusztáv később, 1960-ban, kedvezőbb munkaviszony-

beszámíthatása céljából Pető András kérésére igazolja, hogy nevezett 1945. április 15-vel 

kezdi meg működését, az intézmény nem akkor, hanem 1948-ban létesül 

hivatalosan”(Gordosné, 2000. 105). 

Kálmánné Dévai Júlia, aki Pető munkatársa volt a kezdetekkor, így emlékszik: „A szűkös 

helyiségeket Bárczi Gusztáv, a Főiskola akkori igazgatója bocsátotta Pető rendelkezésére. A 

szegényes berendezést barátok és családjaink segítségével jóformán úgy koldultuk össze, de 

1947 őszére már mégis készen állott az új intézmény az első gyermekek fogadására 

(Kálmánné Dévai, 2005, 47). Egy további forrás alapján szintén az 1947-es kezdés tűnik 

igazolhatónak. Az elinduláshoz segítséget, támogatást nyújtó kapcsolat ismét Kun lesz, aki 

a világháborúból való felocsúdást követően irányítja az Országos Menhelyi Bizottság általi 

újraszervezést a gyermekellátásban. A szervezetnek számos nehézséggel kellett 

szembenéznie, az egyik elsődleges feladatuk az volt, hogy megpróbálják intézményi szinten 

elhelyezni azokat a sokszor árván maradt gyerekeket, akiknek sorsa megoldatlannak látszott. 

Kun a Vörörkereszt-Joint háború alatti tevékenysége miatt igen jó pozícióból rendelkezett a 

segélyszervezetek általi adományokról, s ezeket fel is használta annak érdekében, hogy a rá 

bízott gyermekellátással kapcsolatos feladatait sikeresen el tudja végezni. Az egyik személy, 
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akinek a szakértelmében feltételek nélkül bízik, barátja, Pető András. A „Visszaemlékezések 

a hazai gyermek –és ifjúságvédelem felszabadulás utáni évtizedeire” című 1986/1. 

tanulmányában a következőről számol be: „[…] A másik probléma, ami szinte 

megoldhatatlannak tűnt kezdetekben, az a gyógyíthatatlan Little-es gyermekek helyzete volt. 

A gyermekmenhely és a gyerekosztályok tele voltak velük. A Little-es gyermekeknek 

Magyarországon Pető András volt az egyetlen szakértője. Ő régi barátom volt és sikerült 

elérnem Bárczi Gusztávnál, hogy húsz ágyat adjon az intézetben Petőnek. Miután Pető 

berendezte a húsz ágyat, kértem Dobszay Lászlótól, az Állami Gyermekmenhely 

igazgatójától húsz, beszélni, mozogni, enni nem tudó gyereket. Megkaptuk. Pető részlegére 

kerültek a gyerekek, és megbeszéltük, hogy megnézzük egy év múlva, mi lett belőlük. Egy 

év múlva elmentünk Dobszayval, és a gyerekek jártak, beszéltek, spontán ettek! Ezután 

építettem Petőnek az első intézetet a Népjóléti Minisztérium keretében, ahonnan később 

kiüldözték” (Kun, 1986 és 2004. 51.). Levéltári kutatásaim is erre az eredményre vezettek 

végül, a Minisztertanács 1944-1965 közötti iratanyaga szerint 1948. április 30-án, a 234. 

testületi jegyzőkönyve alapján a 65. napirendi pont így szól: „Dr. Bárczi Gusztáv kinevezése 

a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola igazgatójává, Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flóra 

gyógypedagógiai tanár, dr. Pető András szakorvos és dr. Roboz Pál főorvos kinevezése 

főiskolai rendkívüli tanárrá és Mérei Ferencné előléptetése főiskolai asszisztenssé” [HU-

MNL-OL-XIX-A-83-a] A törvényi háttér tehát adott lett, Pető András számára elindulhatott 

a nagy „Ügyért” való küzdelem, amelynek célja a mindent átölelő teljesség elérése. 

Egyik munkatársa, Biró Viktorné szerint „Pető orvos, és valódi pedagógus volt, aki orvosi 

pályáját nem feladva, hanem kiszélesítve lett pedagógussá, tudatosan vállalva a pedagógus 

szerepet” (Biró, 2005. 67.). Ezt bizonyítja többek között, hogy legelső intézetét, a kísérleti 

helyszínt, melyet Pető és munkatársai az első 14 gyermekkel megkaptak, Pestalozziról 

nevezte el. „Pestalozzi Ambulancia”néven vált ismertté a negyvenes évek végén. Pestalozzi 

és Pető közötti párhuzam, hogy fél századnál hosszabb munkássága folyamán Pestalozzi 

számos pedagógiai eszmét vetett fel, ugyanakkor összefüggő, logikusan felépített 

pedagógiai rendszert sohasem dolgozott ki. Szintén szellemi kapocs közöttük, hogy Pető is 

hitt a képességre való képességben, és úgy vélte, akárcsak a 18. században élt „szakmatársa”, 

hogy az emberben eleve benne rejlenek az olyan erők és ösztönök, mint az ismerés, az akarás 

és a képesség, csak kifejlődésükről kell gondoskodni. További párhuzam közöttük, hogy azt 

vallották, a fejlődés feltételei bizonyos mértékben mindenki számára adottak, és „vannak 

erői, amelyek bizonyos képzéssel elégségesek az emberhez méltó élet fenntartására”. 

Pestalozzi nevelési eszméinek szimbóluma a fa, csakúgy, mint Petőé, ez sem lehet véletlen. 
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„Utánozd a fenséges természet tevékenységét, amely még a hatalmas fa magjából is először 

is egy szemmel nem látható csírát fakaszt, majd azután az éppen ennyire észrevehetetlen, de 

naponta és óránként fokozódó növekedés révén kialakítja mindenekelőtt a törzs, azután a 

főágak, majd a mellékágak sarját, végül a legutolsó gallyacskákat, amelyek a mulandó 

leveleket tartják.” olvashatjuk Pestalozzitól (1959, 213.). Petővel kapcsolatban két barátja 

és ismerője, Török Sándor és Pán Imre fogalmaz meg hasonlót. „S te már láthatod – 

csakugyan nem egy levél rezeg, hanem a fával történik valami, az egész fával. Ha egyetlen 

ága mozdul úgy a gyökérben, a gyökér legvégén is kellett valaminek történnie, és hol a 

gyökér vége?”(Török, 1966. 351). „Nem tekinti külön lénynek a gyökeret, törzset és az 

ágakat, a lombot a virágot és a termést, annyi bizonyos” (Pán Imre, kézirat). 

 Megteremtődik tehát az új lehetőség, felvillan a remény Pető számára, hogy elindulhat egy 

újabb, az első életszakaszhoz hasonló felfelé ívelés, szakmai trajektóriájában megnyugodhat, 

kibontakozhat. Ekkor még az is lehetségesnek tűnik, hogy az életpálya megmarad a 

küzdelem és versengés archetipikus cselekményben, vagy az új identitás és életfeladat 

megtalálásában. 

Kun Miklós látogatását és kedvező véleményét követően a Népgazdasági Tanács 1949-ben 

tervbe vette egy országos intézet alapítását rehabilitációs céllal. A tervet igen rövid idő alatt 

sikerült megvalósítani, az Országos Mozgásterápiai Intézetet 1950. február 1-dikén nyitották 

meg, Pető Ratkó Anna népjóléti miniszter által 1950.február 23-án kapta meg vezetői 

kinevezését. Ezt támasztja alá egy szemelvény is a visszaemlékezések sorából: „az 

intézmény hihetetlen gyors és jó kezelési eredményei nyomán a következő években olyan 

sok gyermeket és fiatal felnőttet kellett felvenni és ellátni, hogy az elviselhetetlen zsúfoltság 

új épület létesítését tette szükségessé. Különböző baráti kapcsolatok felhasználásával már 

1949-ben megindult a Villányi úton az építkezés, és 1950 májusában át is költözött a még 

mindig Mozgástherápiai Intézetként számon tartott intézmény” (Kálmánné Dévai, 2005. 

47.). 

Egy másik, fentieket megerősítő adalék a „kezdet”kérdéséhez Bárczi Gusztáv cikke az 1948-

as Orvosi Szemle február 25-diki számában, melyben a „gyógypedagógia legújabb 

hajtásaként” aposztrofálja a mozgásterápiát. Egy 1945-ös kezdés esetén nem lett volna 

annyira friss a hajtás. 

Mivel Pető továbbra is ellátta oktatói feladatait, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán 

tanári státuszt és tanszékvezetői kinevezést kapott Darvas József oktatásügyi minisztertől. 
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Mindkét minisztériumi kinevezés 1950-es keltezésű. Az életpálya teória, ahogy az előző 

életszakaszokkal kapcsolatban is láthattuk, foglalkozik a kumulatív előnyökkel és kumulatív 

hátrányokkal. A fenti eseményekkel kapcsolatban jól beazonosítható az egyébként Robert 

Mertontól eredeztethető gondolat, miszerint a szakmai pálya szempontjából fontos kérdés, 

hogy az egyén egy adott szakterületen mikortól kezd el sikereket elkönyvelni, legitimálódni. 

Mivel Pető élettörténete a történelmi idő általi befolyás következtében irányt és helyszínt 

vált 1938-tól, az addig megteremtett legitimitás tulajdonképpen szerte foszlik, a háború utáni 

időszakban mintegy „kezdőként” kerül a hazai orvostársadalom szakmai színpadára, s ez a 

hátrány, esetenként illegitim státusz terheli a munka trajektóriát. 

Pető András életében az 1949-50-es év egy másik meghatározó, ma azt gondolom 

fordulópontként definiálható történése Pető gondatlanságból elkövetett emberöléssel való 

megvádolása Pető ellen pert indítanak, mikor az egyik kezelt gyermek egy akut, 

szövődményes megbetegedés folytán életét veszti, a törvényi előírásoknak megfelelően fel 

is kérik az igazságügyi orvos szakértőt az eset kivizsgálására, azonban a vizsgálat 

lefolytatása közben megszüntetik a Pető elleni eljárást és Elnöki Tanácsi kegyelmet kap. „Az 

államügyész indítványozta az eljárás megszüntetését, mert a Magyar Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa 1950. II. 18. napján kelt elhatározásával a bűnvádi eljárásnak megszüntetését 

kegyelemből megengedte. Ennél fogva a bűnvádi eljárást meg kellett szüntetni” Az üggyel 

kapcsolatos dokumentumokat a hagyaték rendezetlen iratai között találtuk meg, s a Petőről 

szóló visszaemlékezések közül csupán egy esetben találtunk egy rövid, az esetre való utalást, 

de ebben az esetben is csak sejthető, hogy erről az eseményről van szó. „Egy alkalommal az 

egyetemről jövet, a betegszobában egy óvodás Heine-Médin-es gyereket nagyon elesettnek 

láttam, könyökízülete hajlítva volt, nagyon fájt, és az alkarján, felkarján urticaria-szerű 

képződménnyel volt tele a bőre. Pető a köves részben gyakorlatokat adott éppen. Bementem 

hozzá ezt elmondani, és ő felugrott, majdnem futva ment a betegszobába, mondván ez egy 

Schönlein Henoch! Megnézte a kisfiút, és azonnal taxin vittük a Gegesi Klinikára. A kisfiút 

négy napra rá éjszaka megműtötték, s ez végzetes kimenetelű volt” (Hári, 1997. 88.). A 

korszakot ismerve tudható, hogy ebben az időszakban különösen veszélyes volt bármilyen 

szempontból támadhatóvá válni, főleg, hogy Petőt az Egészségügyi Minisztériumban 

kívülállóként tartották számon és igen sok ellenlábasa volt. Többen említik ekként Dr. 

Simonovits Istvánt.  

Egy ilyen ügy után nem kellett volna különösebb indok Pető eltávolításához, szakmai 

ellehetetlenítéséhez, mégsem ez történt. 1950 márciusában nem csak hogy jogerősen 



   

107 
 

felmentik az emberölés vádja alól, hanem mind az intézetvezető főorvosi, mind a 

tanszékvezető tanári kinevezést megkapja. A müthoszok elméletében ezt a jelenséget az 

emberiség életét rendező felsőbb hatalmak közbelépésének tekintik, s az irodalmi művekben 

rendszeresen sor kerül alkalmazásukra, amikor a hős kilátástalan helyzetben találja magát. 

Az élet azonban nem azonos a fikcióval, az esemény számunkra csupán a történetfűzés 

szempontjából minősül csodás beavatkozásnak, és sokkal inkább tekintjük érvényesnek az 

életpálya elmélet alapján a helyettesi szabad akarat megmutatkozását. Pető élethelyzetére 

nézve ez azt jelenti, hogy az önerőből megoldhatatlan problémát azok a pártfogók fogják 

megoldani, akik nagyobb erőforrásokat képesek mozgósítani a cél, -ebben az esetben a 

börtön elkerülése- érdekében. Ez politikai támogatás nélkül akkoriban lehetetlennek 

számított. Hogy ki volt a fő támogató, az jelen tudásunk alapján nem bizonyítható, de két 

erre utaló forrást be tudunk mutatni. Az első, a rendezetlen hagyatékban talált szerző nélküli 

gépirat kivonat, mely az ÚJ Kelet izraeli folyóiratát idézi 1958-ból: „[…] végül említenem 

kell a szintén zsidó származású Pető András dr.-t, aki a gyermekbénulások mozgásterápiáját 

helyezte egészen új alapokra. Egy olyan korszakban, mikor hindu légzésgyakorlatokról, 

vagy amerikai orvostudományról s annak eredményeiről beszélni sem lehetett, a véletlen 

folytán Rákosi közelébe került, mint orvos s erre föl kapott egy intézetet, ahol azt csinálhatta 

s csinálhatja, amit akar. Csak épen arról nem beszélhet: miből s honnan indult ki a Pető féle 

mozgásterápia a máig legtökéletesebb utókezelés” (30. sz. melléklet) Egy másik forrás még 

ennyi konkrétumot sem tartalmaz, de azt érzékelteti, hogy jelentős a támogató személye. „Ki 

volt a titokzatos támogató? Ezt addig nem árulom el, amíg hazánkban ki nem alakul egy 

demokratikus, toleráns és előítéletek nélküli kormányzat, amelyik nem tetűnek nevezett 

politikai ellenfelei földbedöngölésében leli biztonságát és élvezetét”(Popper, 2005. 65.). A 

korszakban működő ügymenettel kapcsolatban azt lehet tudni, hogy Elnöki Tanácsi 

kegyelem az MDP Vezető Testületén, leginkább a Titkárságon keresztül történhetett, vezetői 

jóváhagyás mellett. Az elsőtitkári posztot ekkor Rákosi Mátyás töltötte be. Az 1950-es év 

Magyar Nemzeti Levéltári MDP re vonatkozó iratait átvizsgálva [HU-MNL-OL-w19] egy 

1950. február 18-án történt ülésen tárgyalták azokat az ügyeket, amelyek olyan büntető 

eljárások, melyeket meg kell szüntetni, mert lefolytatásuk akadályozza a népgazdaság 

tervszerű működését. Mivel Pető az Országos Mozgásterápiai Intézet vezetésére 1950. 

február 1-től kap megbízást, elképzelhető, hogy ebből az okból kap kegyelmet.  

Annál is inkább, mert a Népjóléti Minisztérium és az Oktatásügyi Minisztérium 

Felsőoktatásügyi Osztálya jelentős, majd 300.000 forintot biztosított ekkor az új intézet 

működésére (Hári, 1997. 28). 
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A viszonylagos védelem ellenére Petőnek is akadtak ügyei a párttal, erre vonatkozólag két 

anyagot találtunk. Az első az MDP Vezető Testületének iratai között található, egy 1951. 

július 10-én tartott ülés jegyzőkönyve említi a „Különfélék” napirendi pont alatt, amelyben 

dr. Pető András fegyelmi ügyében a Budapesti Pártbizottság úgy dönt, hogy szigorú 

megrovás helyett csak megrovásban részesíti, de az okot nem tüntetik fel. [HU-BFL-XXXV-

95-a-037-53] Egy másik, szintén jellemző történet, hogy Petőt arra kötelezik a kötelékében 

dolgozó tíz párttag okán [HU-BFL-XXX-95-a-029-126.], hogy pártalapszervezet 

létrehozását kell kezdeményeznie. Popper Péter erre így emlékszik: „A mozgásterápián nem 

volt pártszervezet, sem párttitkár. 

- Egy intézetnek nem lehet két vezetője! Ordított Pető. 

- De pártalapszervezetnek lennie kell. 

- Legyen. De én leszek a párttitkár is. 

- Pető elvtárs belép a pártba? 

- Dehogy lépek be! De meglátják, becsületesen ellátom a párttitkár minden feladatát. 

Az intézetben dolgozó párttagok a területi pedagógus alapszervezethez kerültek” 

(Popper, 2005. 61.). 

A támogatók körét ebben az időben szintén erősíti Ortutay Gyula és Radnóti Miklósné, 

akikkel Petőnek a második életszakaszban, a harmincas évek végétől indult a kapcsolata. 

Hogy az ismeretség a későbbiekben támogatássá, tehát az életpálya teória szerint védő 

faktorrá alakul, arról Zsebők Zoltán emlékein keresztül győződhetünk meg: „Egy 

alkalommal telefonált Radnótiné Fifi, Ortutay Gyula titkárnője, hogy jóindulatú 

figyelmembe ajánlja Pető főorvos kollégámat, aki valami egyedülálló dolgot tud a nyomorét 

gyermekekkel művelni, azok mozgásképessége érdekében. A megbeszélt időpontban 

megérkezett Pető kolléga, akiről csupán annyi információm volt, amit Radnótinétól tudtam. 

Nem lennék őszinte, ha azt mondanám, hogy kitűnő benyomást tett rám. Olyannak tűnt, 

mikor helyet foglalt szobámban, mintha csontváza nem is lenne. Amikor leült, akár egy zsák, 

szinte összecsuklott. Amikor beszélni kezdett, először úgy ítéltem meg, hogy egy 

fantasztával társalgok, de mindinkább magával ragadott, s mikor előadta tervét, amely 

bizony elég kalandosnak tűnt, mégis bíztam benne. Nem voltak előítéleteim és úgy 

gondoltam, az lesz a legjobb, ha egy kisebb munkaterületet biztosítunk számára.  

Kineveztük megfelelő állásba, hogy elkezdhesse munkásságát. Ebből a kezdeményezésből 

született a később országos hírű intézet, ahol Pető kolléga valóban eredeti és egyedülálló 

módszerekkel dolgozva, sok rászoruló beteg gyermeken szinte csodával határos módon 
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segített” (Zsebők, 1981. 305-306). Ma már tudjuk, többek között ez az 1940-es évek végi 

találkozó tekinthető a konduktív pedagógia intézményesülése első lépésének. 

3.3.1.2 Szakmapolitikai erőtér – a „megszoksz vagy megszöksz” kényszere 

1947 előtt Magyarországon a központi idegrendszeri eredetű mozgássérüléseket elkülönítve 

kezelték az egyéb mozgásfogyatékosságoktól, mert ezek a sérülések más, komplexebb 

nehézségeket, problémákat okoztak. Ez leginkább azokra az esetekre volt érvényes, amikor 

a központi idegrendszeri sérülés súlyos formáiban a gyerekek illetve felnőttek „[…] sem 

ülni, sem állni, sem járni sem beszélni nem tudnak megtanulni.” (Pátzayné Liebermann, é.n., 

idézi: Hári, 1997. 26.). Azok a gyermekek, akik képesek voltak valamilyen önálló formában 

hosszabb távú helyváltoztatásra, önellátásra és kommunikációra - mely alatt leginkább a 

beszédet értették - a Nyomorék Gyermekotthonban kaptak elhelyezést. Pető 

megközelítésében megkérdőjeleződött a Cerebrális Parézissel élő gyermekek addig szokásos 

átsorolása pszichológiai és pedagógiai vizsgálatok alapján a „képezhetetlen” csoportba, 

illetve azok a kezelési módszerek is felülvizsgálatra szorultak, melyeket a negyvenes évek 

végén alkalmaztak. Hári, aki orvostanhallgatóként jól ismerte az akkoriban létező 

eljárásokat, ezt írja: „az addigiakhoz képest óriási különbségeket képes voltam 

megállapítani, mert egyrészt mozdulattanító képzőt végeztem a háború előtt, másrészt a 

mozgásfogyatékos gyermek ellátását is jól ismertem, mivel rendszeresen kijártam a 

Nyomorék Gyermekotthonba, ahol Zinner doktor műtötte a gyerekeket, és ahol tanultak, 

szakmára is felkészültek, éltek és hypermangános vízben áztatták bőrfertőzéses 

végtagjaikat” (Hári, 1997. 10.). 

Az első tizenhárom, súlyosan mozgássérült gyermeket az Állami Gyermekmenhelyről 

Focher László közbenjárásával sikerült Petőéknek gondozásba venni. „A vizelettől bűzlő 

idegosztályon tartották őket, mint gyógyíthatatlan nyomorékokat. Nem bánták, hogy 

elvisszük őket. Két taxiba zsúfoltuk a pizsamás, sovány, sápadt, megviselt gyerekeket és új 

otthonukba, a „Mozgásterápiára” vittük őket” (Kálmánné Dévai, 2005. 48). A kezdetekben 

folyó munkáról Márai Sándor naplójából kaphatunk érzékletes képet, az író, jó megfigyelő 

lévén, leírta a mozgásterápián végzett munka szinte minden vonatkozását, legfontosabb 

jellegzetességét: [Pető] „Sokat tud, különösen orvos történetről, kínai orvoslásról, a 

tűheggyel való gyógyításról, stb. Bolond, de színes, különös, értékes bolond, akinek 

rendszere van. Most húsz nyomorék gyermekkel dolgozik egy intézetben, csoportos 

játékokkal és tornákkal adja vissza paralízises, szklerotikus, béna gyerekeknek a mozgáshoz 

való kedvet és képességet, „ritmust kapcsol” beléjük, ez a módszere. Nem lehetetlen, hogy 
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ez a módszer többet ér, mint az eddig nagyjából amúgy is eredménytelen gyógyszerek. Dr. 

P. a „csoda-doktor”, kétségtelenül hypomániás. Nem is biztos, hogy van diplomája; inkább 

heilkünstler; nagy orvosi olvasottsága van. A felszerelés rendkívül szegényes és tiszta. A 

gyermekeket gyógypedagógusok kezelik, dilettánsok; orvos egy sincs közöttük. Minden eset 

rendkívül súlyos: a gyermekparalízis bénultjai, a radikulitis, a polyomyelitis áldozatainak 

minden válfaját megtalálni itt. Egy fiú, hatévesnek látszik – Palika - , a valóságban tizenöt 

éves, tagjai teljesen elsorvadtak, beszélni nem tud, születése óta feküdt gyógyíthatatlan 

nyomorékok menhelyén. P. módszere: a csoportos énekléssel és a számolással ritmust ad a 

béna tagoknak. Tapasztalata szerint a csoport önbizalmat ad a nyomoréknak, nem fél 

mozogni. A görcs, úgy látszik, egyféle ellenállás, lelki és testi egyszerre. A „görcsös 

ellenállás” nem véletlen kifejezés. Ezt a görccsé átalakult ellenállást iparkodik leküzdeni P. 

a csoportos énekléssel, számolással, mozgással, amelyből végül is egyféle közös ritmus lesz, 

aminek hatására a béna tag élni kezd. „Aki tudja mozgatni a kezét, az tudja mozgatni a lábát 

is” – mondja P. Aztán: „Az ember nem a kezével ír. Na, hát akkor…” Ebben igaza van. 

Palika teljesen olyan, mint egy nyomorék állat. Egy óra hosszat ülök a priccs mellett, amikor 

beszélni tanítják, egyéni kezeléssel nyújtóztatják tagjait. Végül odatolják a széket a 

nyomorét gyerekkel a közös vacsoraasztalhoz. Az éneklés, kézmozgatás szertartása itt sem 

szűnik. A beteg ujjak markolják a kanalat, a ritmus egy pillanatra sem engedi el őket, valami 

mozogni kezdett bennük, s ezt most már mesterségesen élteti P. módszere. Palika mosolyog, 

büszke, hogy az asztalnál ülhet, másokkal, akik nem olyan feltétlenül nyomorékok, mint ő. 

Ez a mosoly a legkülönösebb, amilyent valaha emberi arcon láttam. Gyógyszert nem adnak, 

csak éthert és valeriánt. Ez az a kör, amelyet Dante elfelejtett leírni… De lehet, hogy P.-nek 

van igaza. Churchill emlékirataiból is ezt tanulja az ember: csak reménytelen dolgokkal 

érdemes foglalkozni” (Márai, 1998. 120-121.). 

Hári Mária, a később nélkülözhetetlen munkatárs átmenetileg, és nem ismert okokból az 

intézményes indulás hónapjait követő időben egy rövidebb intervallumban nem dolgozott az 

intézetben. Máig sem tudni, hogy miért, de Pető valami miatt kiutasította a kísérleti 

mozgásterápiai osztályról, azt mondta, ne jöjjön soha többet. „Marika vigasztalhatatlan volt 

és rendíthetetlenül elhatározta, hogy visszakerül. Szinte mindig Pető nyomában volt. Várta 

a Stollár Béla utcai háza kapujában. Mögötte osont a Pető törzshelyének számító Elysee 

kávéház bejáratáig és követte, amint a betegeit látogatta. Pető sokáig figyelemre sem 

méltatta, mígnem az élet úgy hozta, hogy szükségünk lett rá. 
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Pető úgy döntött, hogy házi laboratóriumra van szükség. A néhány kémcsőből, vegyszerből, 

borszeszégőből álló „laboratóriumot” az általános helyhiány miatt az alagsori 

lépcsőkanyarodó alatti zugban helyeztük el. Ezeknek a laboratóriumi vizsgálatoknak a 

végzésére csempésztük vissza Hári Marikát, akit már ez a lehetőség is boldoggá tett. Ott 

szöszmötölt szorgalmasan, míg egyszer Pető észre nem vette. Megijedtünk, tartva attól, hogy 

most kitör a botrány. Pető, (akit előbb csak magunk között, majd későbben nyíltan is csak 

„Főnök”-nek neveztünk) nem szólt semmit, csak elmosolyodott.  Megkönnyebbültünk és 

Marika ott maradhatott” (Kálmánné Dévai, 2005. 48.).  

Hári „nyilvános” története az esetről igen rövid: „Az egyetemi tanulmányok nem voltak 

hosszú ideig összeegyeztethetők a teljes embert kívánó intézeti munkával, így háromnegyed 

évre eltűntem az intézetből”, illetve néhány mondat erejéig visszatér az intermezzóra 

„Miután visszaengedtek az intézetbe, Pető azt kívánta, szerezzek gyakorlatot egy kórház 

neurológiai osztályán 3 hónapig, majd egy gyerekosztályon. Az István Kórház neurológiai 

osztályán befogadtak. A leletkészítés továbbra is a feladatom volt, azt Makai professzor 

ellenőrizte. A leleteken kívül a gyakorlatokat írtam, filmet készítettem (Hári, 1997. 88). Az 

átmeneti elszakadás és megkönnyebbüléssel teli visszafogadást követően annak ellenére, 

hogy Pető lobbanékony és kiszámíthatatlan természetét igen nehéz volt viselni, Hári 

elkötelezte magát. A kezdeteknél jelen lévő orvostanhallgató csoporttársak lassanként 

elmaradoztak, majd végképp eltűntek Pető életéből, az „ambulanciás” időkből egyedül Hári 

és Kálmánné Dévai Júlia maradt mellette, bár utóbbi egy idő után csak külső támogatóként 

és gondos barátként. „Hári Marika azonban rendíthetetlenül kitartott. Hűségesen betartotta 

Pető minden utasítását, minden utánajárást elvállalt, semmi munkát nem sokallt. Segített a 

Pető által előírt gyakorlatok elvégzésében, azok leírásában, az éjszakai felügyeletben, 

mindennemű időkorlátozás nélkül” (Kálmánné Dévai, 2005. 48.). 

Pető hübriszét, büszke, szenvedélyes, megszállottságát, változtathatatlan elvek alapján 

működő speciális koncepcióját kevesen értették a kortársak közül, s ez különösen igaz volt 

a Pető-féle terminológiára. „A fogalom a szemlélet szellemi szava” írja Rudolf Steiner a 

gyógyítás művészetének elmélyítéséről gondolkodva (2011, 163.). Intézményi 

identitásunkkal kapcsolatban, különösen terminológiánk tekintetében szeretjük azt gondolni, 

hogy konduktív pedagógia mindig is az volt, ami, pedagógiai alapszemlélete megvolt a 

kezdetektől. Alapszemlélet tekintetében mindenképpen helytálló a vélemény, hiszen ma már 

tudjuk, hogy Pető a bécsi orvostársadalom Heilkünstlereként, főleg Steiner alapján, hitt az 

orvostudomány és a pedagógia átjárhatóságában. 
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Látnunk kell azonban azt is, hogy az ötvenes évek elejének Magyarországán a teljes 

átideologizáltság éveiben egy adott szakma terminológiájának kiválasztásában külső 

tényezők, kényszerek is szerepet játszottak. Ezek egyrészt a „szakmához” kapcsolódó 

szakterminológiák illetve a politikai környezetből fakadó ideológiai mozgástérben voltak 

adottak. A szakmai szempontokat vizsgálva arra jutunk, hogy a mozgáspedagógia elnevezés 

azért jöhetett létre, mert a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán minden gyógypedagógiai 

területnek külön tanszéke volt, ebben a már adott szervezeti működési struktúrában kapott 

helyet Pető, aki „mozgással foglalkozott”. Egyértelmű volt, hogy rendszerükön belül ez az 

elnevezés lesz használható. A közös munkában való részvételre pedig Petőt, mint szakorvost 

kérték fel, s ő maga is ragaszkodott a főorvos elnevezéshez. 

Érdemes itt azt is megjegyezni, hogy Pető befogadásakor Bárczi Gusztáv egy „14 ágyas 

osztállyal és ambulanciával” rendelkező megoldásba egyezik bele, ahol „nemcsak az orvos 

és a gyógypedagógus kooperációjáról van szó” hanem ahol a Főiskola és az orvoskaron 

tanulók „együttesen nyernek képzést sok más között a gyermekbénulás és a Little-kór 

utókezelésében is.” A terminológiát megfigyelve (14 ágyas osztály, ambulancia, orvosi 

kooperáció, gyermekbénulás, kór, utókezelés) látható, hogy már a kezdetekkor az orvoslás 

területére jellemző kifejezéseket használva tulajdonképpen kijelöli a kompetencia határokat. 

Bárczi elsősorban, és érthető módon 1948-ban orvosként gondolt Petőre, s a „kezeltek 

körére” gondolva ezt tette a Népjóléti Minisztérium is. Nem volt meglepő ezek után, hogy 

az intézet a megépülést követően átkerült az Egészségügyi Minisztérium fennhatósága alá, 

felügyeleti szerve a Gyermekegészségügyi Osztály lett. Pető ez ellen azért tiltakozott, mert 

az egészségügyben számos személyes ellenséget szerzett illetve az idő tájt még nem állt 

rendelkezésre írott anyag a mozgásterápia hatásmechanizmusának meggyőző bemutatására. 

Az alábbi példákat ennek illusztrálására sorakoztatjuk fel: „Közben Pető összeveszett 

Bárczival, mert az intézet az Egészségügyi Minisztériumhoz került. A minisztérium 

kinevezett egy doktor Fényes nevű ideggyógyászt igazgatóhelyettesnek, aki följelentette 

Petőt, hogy nincs diplomája, és lopott az intézetből” (Kun, 2004. 130.). Fényes László 

feljelentésének utóéleteként értelmezhetjük Popper Péter ezzel kapcsolatos emlékeit, melyet 

Forrai Juditnak adott interjújában mesél el Pető és az orvos szakma kapcsolatáról. Felidézi 

az esetet, amikor Gegesi Kiss Pál, aki Pető támogatói közé tartozván meghívta a professzort 

a Gyermekklinikára egy előadás megtartására. A terem zsúfolásig megtelt, akkor már híre 

volt Pető hübriszének, „szenvedélyes” természetének. Pető felment a pódiumra, mielőtt 

azonban beszélni kezdett, még körülnézett és meglátta Fényest a hallgatóság soraiban. 
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Ordítva közölte, hogy „amíg ez a gazember a teremben van, nem szólok egy szót sem!” 

(Forrai, 1999. 107.). Fényes maradt, Pető nem szólalt meg, az előadás botrányos véget ért. 

A terminológia azonban determinál is, hiszen leszűkítette a szemléleti keretet, a tejes 

képesség struktúrára való hatás helyett a mozgás fejlesztését hangsúlyozta. Akkor is látható 

már azonban, hogy a Cerebrális Parézis, vagy ahogyan akkoriban hívják, Little-kór esetében 

a teljes képességrepertoár érintett, s kizárólag a mozgással foglalkozni nem lesz eredményes. 

Egy másik szakmai szempontot ad az is, hogy az érintettek köre az akkori ellátórendszer 

sajátosságai miatt inkább egészségügyi ellátásban részesült, sőt, maga az elnevezés „Little-

kór” is egy betegséget jelöl, az egészségügy képviselőitől eredő megnevezés 

„mozgásterápia” szintén a mozgásra fókuszál, s hozzá a saját gyógyító terminológiáját 

kapcsolja. 

Az egészségügy és a gyógypedagógia által közre fogva és a kvázi intézményi önállóság 

ellenére Pető továbbra is keresi a helyét a rendszerben. Hári Mária folyamatos harcként, a 

szenvedés elviseléseként írja le az akkori éveket, ezzel kapcsolatban rendszeresen 

foglalkozik az intézmény tevékenységi köre és a használható terminológia kérdéskörrel, újra 

és újra körbe járja a mozgáspedagógia versus mozgásterápia elnevezéseket tartalmi 

szempontból. Meg kell azonban jegyezni, hogy a terminológia igazolás a nyolcvanas és 

kilencvenes években volt fontos Hárinak, ezért visszaemlékezésének erre vonatkozó sorait 

inkább a jelen fejleményeinek hatására alakított múlt eseteként kell értelmezni. Hári azzal 

érvel a mozgáspedagógia megnevezés mellett, hogy Pető a „diszfunkciós működést és a 

funkciók, a mozgás kialakítását pedagógiai problémának tekintette […] ezért az nem 

kezelést, hanem nevelést igényel. […] A mi intézetünkben a gyerekek illetve a felnőttek nem 

részesültek kezelésben, hanem dolgoztak, képességeik kialakítását kötelességnek tartották. 

Betegekről csak akkor beszéltünk, ha valamely akut betegség következtében 

munkaképtelenné váltak” (Hári, 1997. 40.). Ugyanakkor maga Hári, egy másik 

bejegyzésben ugyanott a következőket írja: „S annak ellenére, hogy ma semmiképpen nem 

használnám a kezelés és a beteg kifejezéseket, de akkor, függetlenül sajátos szemléletünktől, 

ezek a szavak minden skrupulus nélkül kifejezésmódunkhoz tartoztak”. 

Dévai Júlia visszaemlékezése szintén adalékul szolgálhat, sorai tükrözik, hogy az 

együttműködés és a szakma politikai kényszerek hogyan alakították Pető szakmai 

életvonalát, ezáltal Pető mindennapjait: „Petőnek nem állt szándékában az intézet 

egészségügyi profilját kidomborítani, mivel a szakágazat akkori irányzatában az ő rendszere 

távolról sem volt elfogadott. Maga a módszer valaminek (jelen esetben a hiányzó 

mozgásnak) a megtanulásán alapult, tehát közelebb állt az oktatásügyhöz. Az egészségügyi 



   

114 
 

ellátást, ennek megfelelően, főleg külső szakorvosok végezték” (Kálmánné Dévai, 2005. 

50.). 

Az idézetekhez két dolgot érdemes még hozzáfűzni. Pető az 1959-es keltezésű, már említett, 

Farkas Aladárnak címzett levelében azt írja, hogy „belesodródtam a mozgásos kezelésbe”. 

Egy 1958-as levélrészletben hasonlóan fogalmaz, „180 bentlakót és 300-nál több bejárót 

kezelünk, főleg mozgásterápiával”. Pető tehát az 50-es évek végén valóban használta az 

orvosi terminológiát az általa végzett tevékenységre, tette ezt azért is, mert akkoriban még 

számára sem tisztul le teljesen saját tevékenységi köre, akkoriban még nem beszélhetünk sem 

módszerről, sem rendszerről. A másik megjegyzés Pető gondolkodásához, szemléletéhez 

kapcsolódik. Az életpálya feltárt első szakaszából tudjuk róla, hogy a német nyelvterületen 

eltöltött szakmai évek alatt Pető a Heilkunst elkötelezett hívévé válik, melyben sokkal inkább 

egy integrált tudományfelfogás uralkodik. Ez az irányzat nem csak a személyiségről, az 

emberi lényről gondolkodik egységes egészként, hanem a tudományokhoz is így közelít. 

Pető tudományfelfogásában az orvoslás és a pedagógia nem szétválasztandó, hanem 

egymásba fűzendő területek. Ez volt az a sajátos szemléletmód, amelyről Hári a fenti 

idézetben beszél, s amelyet Pető kollégái megtapasztaltak és elsajátítottak. Az őt követő 

évtizedek igazolják is, többek között a „pedagógiai alapú rehabilitáció” megközelítés és 

terminológia létrejöttével. 

Török Sándortól és Vekerdy Tamástól azt is tudjuk (Vekerdy, 1992. 161.), hogy Pető sokat 

foglalkozott Rudolf Steiner munkáival, ismerte világfelfogását, pedagógiáját, orvoslással 

kapcsolatos nézeteit. Ezt igazolják a Pető hagyatékban megtalálható, már említett „Steiner 

dokumentumok”, melyeket az antropozófus előadásain résztvevők jegyeztek le, a 

hitelességet pedig Steiner és közvetlen munkatársai ellenőrizték. Ezekből több példány 

található Pető személyes könyvtárában. Steiner így fogalmaz, mikor a pedagógiáról és az 

orvoslásról beszél: „A pedagógiában nagyon fontos az ember megismerésének 

kiindulópontjáról beszélni. Mindenkinek szüksége lenne az ember megismerésére, aki 

puszta napszámosnál több akar lenni. Az orvosoknak az ember másmilyen megismerésére 

van szüksége, mint a pedagógusnak, de csak egy kicsit másmilyenre. Szükséges lenne, hogy 

amennyire csak lehetséges, a pedagógiát átjárja az orvostudomány, az orvostudományt pedig 

a pedagógia járja át, amennyire csak lehetséges. Ki kellene alakítani ezeket a szálakat, az 

ember megismerésén alapuló tevékenységek közötti átjárást”(Steiner, 2011. 170.). A 

történelmi idő és erők, az ötvenes évek első felének politikai légköre nem kedvez az 

előzőekben leírt szemlélet kibontakoztatásának, ezért Petőnek olyan alkalmazkodási 

stratégiákat kell kidolgoznia, amelynek segítségével még képes megőrizni saját énjének 
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integritását, de az „ügyet” is képes előre vinni. Feltehető a kérdés arra vonatkozólag, hogy 

mi valósítható meg a kommunizmus eszmerendszerén belül? 

Pető munkaszervezési koncepciójának már a kezdetektől fontos eleme volt egy olyan 

közösség és tér létrehozása, ahol egy magasabb rendű célért lehet és kell munkálkodni. 

Török Sándor, ezt így idézi fel Egy kis kertet szerettem volna című könyvében: „Először úgy 

volt, hogy az orvosnak csak a neve kezdőbetűit írom le. A szó szoros értelmében most jöttem 

rá, menet közben, hogy meg kell, hogy nevezzem őt és az általa vezetett intézetet is, mindent, 

hiszen még ha nem valódi, de álkezdőbetűket használok, akkor is elég széles körben egy-két 

mondatból már ráismernek, hogy ez doktor Pető András, a Mozgásterápiai Intézet igazgató 

főorvosa. Egy ifjút néztem egyszer az Intézet egyik terében, egy ápoltat-neveltet, 

növendéket, az intézet szellemének megfelelőbben szólva. Gyógypedagógiai főiskolások 

figyelték itt a jövő-menő, csúszó-mászó rángatózókat. Ez a fiú elindult reggel tíz órakor a 

terem egyik falától a szemközti fal felé, ez volt a leckéje aznap délelőttre, érje el a másik 

falat. Egy széket tolt maga előtt, milliméterről milliméterre. A terem lehetett hét-nyolc méter 

hosszú. A fiú délre elérte a terem közepét. Ott megpihent, és arcán leírhatatlan boldogsággal, 

diadalmas ragyogásban lökte ki torkából a szavakat, hozzánk fordulva: Itt gyógyítottak meg! 

Igen, azelőtt mozdulatlan volt, s „feljebb emelkedett”(Török, 1979. 247.). 

A gyógyító-nevelő tevékenység, a „feljebb emelés” a kezdetekben, az 1948-1963 közötti 

időszakban a Bárczi Gusztáv vezette Gyógypedagógiai Főiskola Mozgáspedagógiai 

Tanszékének keretein belül, majd 1963-tól Pető haláláig önálló intézményként, de az állami 

ellátó rendszer részeként valósulhatott meg, s akkoriban még. úgy tűnik, Pető képes 

alkalmazkodni, képes a felkínált kereteken belül maradni. 

Az „Ügy” Pető általi megalapozásáról, az ötvenes évekbeli működésről többek között 

Förster Vera pszichológus visszaemlékezéséből tudunk, aki a Mérei házaspár segítségével 

került az Intézetbe az ötvenes évek elején, mint a rendszer ellensége. Könyvében hosszan ír 

a Petőnél töltött időről, sorai nyomán újabb információ-töredékek egészítik ki a Pető-képet. 

„Az Országos Mozgásterápiai Intézet úgy működött, mintha Pető András tulajdona lett 

volna. Teljes egészében az elképzelései szerint építették és rendezték be. Ő maga választotta 

ki a kezelőnőket, és a Párt beavatkozása nélkül eldönthette, hogy kit alkalmaz. Pető bármit 

megtehetett, mert azt rebesgették, hogy valaki a felső pártvezetésből támogatta. Az interjúra 

behívott fiatal nőktől nem kívánt meg formális képzettséget. Értelmesnek és fizikailag 

erősnek kellett lenniük, és mentesnek lenni a mozgássérüléssel kapcsolatos babonáktól. 

Mindenkit elküldött, aki azzal jelentkezett, hogy a szegény nyomorék gyerekeknek akarja 
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szentelni az életét. Nem volt se mankó, se kerekesszék, mintha az intézet nem is a fizikailag 

megrokkant gyerekek és felnőttek otthona lett volna. Összecsukható priccseken kívül nem 

volt más bútor. A priccseket Pető leírása alapján készítették el, és könnyen egymásba 

rakhatók voltak. Nem volt rajtuk matrac, farácsozatukat éjjelre csak pokróc meg lepedő 

borította. Nem volt külön ebédlő, se tanterem, mert az ébrenlét minden óráját gyakorlatokkal 

töltöttük” (Förster, 2012. 225-226.). 

Az új világból, új élettérből levezetve Pető is eljutott az új munkahely koncepciójához, ez az 

életreform mozgalomban eredő gondolat az eső életszakasz tapasztalatai alapján ismerős 

lehetett számára. Több fronton is küzdött azért, hogy kompromisszumok nélkül tudjon 

teremteni egy helyet, ahol egy karizmatikus vezető a lélekre és érzelemre építve képes 

működtetni egy olyan rendszert, amelyben a résztvevők szenvedélye, célorientáltsága, 

tudatossága elvezet ahhoz, hogy a nevelt a valódi akarata, aktivitása segítségével élhesse 

meg saját egészlegességét Kosztolányi Dezsőné ezt így látta akkoriban: „[Pető] Mániákus 

gyógyító. Ricinusolajjal, tornával, lélekelemzéssel, fűvel-fával, hókuszpókusszal, talán – ha 

muszáj – még szerelemmel is gyógyítani, mindenáron. A gyógyulási arányszáma 

jelentékeny. Ő maga lúdtalpú, nehézkes járású, de a legbénább bénákat is megtanítja balett 

táncosokat is megszégyenítő mozdulatokra. Amit a fejébe vesz, azt végre is hajtja, rendkívüli 

akaraterővel és kitartással, paranoiás aktivitással” (Kosztolányiné, 2003. 401.). 

A cél, az Ügy, az Országos Mozgásterápiai Intézet felépülését követően mindennél fontosabb 

volt Pető számára, elkezdte uralni a párhuzamosan futó életvonalakat. Hitte, hogy a 

legkisebb hanyagság, oda nem figyelés destruktívan hat az általa kidolgozott teljes 

munkafolyamatra és benne a gyógyuló személyre. Ezzel kapcsolatban Popper Péter oszt meg 

egy személyes, jellemző történetet: „Egy alkalommal felfedezte, hogy a köpenyem legalsó 

gombja hiányzik. Úgy ordított, mint a vad oroszlán: 

Nem érted? Ha itt bárki lezserkedni kezd, rosszabbul gyógyul a beteg! Nem érted? 

Akkor nem értettem. Ma már igen” (Popper, 2005. 61.). A tárgyak és gondolatok rendje 

alapvető fontosságú volt Pető számára, Hári sokat idézte az alábbi mondását: „A kínaiak, ha 

egy vízcsepp van a vázán; kétségbeesnek, mit csináljunk mi, ha az ibolya egy glicerinkúp 

feliratú dunsztosüvegben van!?” (Hári, 1997. 16.). 

Pető cselekedetei, reakciói sokszor különböztek a konvencionálistól, s mint ahogy a dolgokat 

másképpen látta és cselekedeteiben kompromisszumokra nem volt hajlandó, hosszú és 

keserves küzdelmet vívott a tradícióval, politikával, ideológiákkal és talán önmagával is. A 

tragikus fikciós mód hősétől azonban ezek a tulajdonságok nem állnak távol, hanem 

óhatatlanul hozzájárulnak bukásához. Az említett személyiségjegyek az elszigeteltség 



   

117 
 

folyamatos érzésével szintén összefüggenek, annál is inkább, mert a hős nem hajlandó rajtuk 

változtatni. Pető sokszor könyörtelen tudott lenni, ha az általa felállított munkahelyi 

szabályokat megszegték a dolgozók. 

Totális intézményében a legkisebb fegyelmi vétséget sem volt képes tolerálni, úgy tartotta, 

minden elkövetett vétség a gyógyulás és fejlődés ellen hat. Fanatizmusa sokszor teátrális, 

előre megtervezett „nevelő célzatú” jelenetekben is megmutatkozott. A következő esetet 

Kun Miklós meséli el önéletírásában, de az epizódot a kollektív emlékezet is megőrizte. 

Akik részesei voltak az eseménynek, még évtizedekkel később is felidézték:  

„Egyszer fölhív telefonon: 

- Mondja, Kun,ráér? 

- Igen. 

- Jöjjön ki velem az intézetbe! Mutatok magának valamit. 

Elmegyek, és kérdem tőle: 

- Mi történt? 

- Képzelje, az egyik beosztott nővér nem volt ott, ahová a beosztása szólt. Fodrászhoz 

ment. Jöjjön velem, egy kis gyűlést tartok! 

Ott ült az összes ápolónő, és Pető elkezdi: 

- Ülök a taxiban, sürgősen el kell utaznom. A taxis megáll, kérdem, miért állt meg. 

Azt mondja, fodrászhoz kell mennem, én pedig lekésem a repülőgépet. Megyek 

vonaton, a vonat megáll egy kis községben, ahol nincs is megállója. Miért? Mert a 

vonatvezető elment fodrászhoz!  

Mély, lelassított ütemű, drámai hangon folytatta, amíg egy nő elkezdett sírni. 

- Látja, így kell egy intézetet vezetni! Ez a nő nem fog többet szolgálatból fodrászhoz 

menni!” (Kun, 2004. 52.). 

Popper Péter az 1957-1960 közötti időszakban a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 

tisztviselője volt. Bárczi segítségével kapott állást az intézményben, mert diplomát igénylő 

pozíciót nem tölthetett be abból az okból, hogy nem fogadta el az akkori gyakorlat szerinti 

központilag kijelölt elhelyezését. Ő Pető egyik igen vulgáris, de habitusát tekintve hiteles 

mondatát idézi a vezetői szereppel kapcsolatban: „Költőnek, papnak és főorvosnak születni 

kell. Annak senkit nem lehet kinevezni, mert fejen szarják” (Popper, 2005. 256.). 

A tragikus fikciós mód hőséhez oly sokszor társított diktatórikus vezetési stílust sokan nem 

voltak képesek vagy nem voltak hajlandóak elviselni, ezért már az intézmény működésének 

indulásakor, de különösen a későbbiekben igen nagy volt a fluktuáció. Mivel Pető haragja 

válogatás nélkül mindenkire lesújtott, ha nem a kívánalmaknak megfelelően végezte a 
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rábízott munkát, sokan elhagyták az intézetet. Török Sándor mesélte róla, hogy „nem 

tartozott egyébként a szokványos merészek közé, akik lefelé szelídek, felfelé odamondóak, 

nem, ő mindenkivel goromba volt”(Török, 1979. 253.). Az alábbi idézetek megmutatják 

milyen nehéz volt Pető speciális követelményeinek maradéktalanul megfelelni. 

Büchler Júlia Pető első betegei közé tartozott, gyermekbénulással került az Intézetbe 1948-

ban. Emlékeit Leltár a lomtárban című könyvében írta meg. Hogyan is látta egy tízéves 

kislány a professzort és a keze alatt folyó különös, fárasztó tevékenységet, amely néhány 

évre az életét jelentette? „Az intézet szakmai személyzete sűrűn változott. Nagyon sok 

képzetlen ember került be, akiket Pető maga tanított a szakmára. Akadtak, akiknek kitűnő 

érzékük volt a munkához, s ott ragadtak. Ez volt a káderkorszak időszaka: sok vidéki lány 

került fel a fővárosba, vagy beletanultak a munkába, vagy rövid jelenlét után eltűntek. A 

főorvos ezeknek gyakran dühödten ajtót mutatott: „fel is út, le is út!” Vagy „ki van rúgva!” 

– kiabálta többször is a fülünk hallatára. Mi nagyon élveztük a balhékat, amikor a felnőtteket 

is erőteljesen minősítették. Aki csak egyszer is hallotta tőle, hogy „nincsen lehetetlenség, 

csak tehetetlenség” – az soha nem felejtette el. Az egyik jópofa betegtársam egy rigmust 

költött az akkori reklám szövegére: 

Gyomorégés, sipp-szóda, 

Repülni akar? Mozgásterápia.” (Büchler, 2011. 88.). 

Vekerdy Tamás, aki tanítványként sok időt töltött a Mozgásterápiai Intézetben, pontosan 

megfogalmazza a leglényegesebb elvárást. „Petőékhez végül is nem álltam be dolgozni. 

Vonzott a személyisége – de féltettem magam. Úgy éreztem, az intézet beszippant és 

megsemmisít. Megsemmisíti személyes életemet. És ez talán így is volt. Vagy egészen 

kellettem Petőnek, vagy sehogy sem.” (Vekerdy, 1992. 162.).  

Pető semmiképp sem akart engedni az elveiből, természetesnek tartotta, hogy őt magát az 

„Ügy” már beszippantotta. Hasonlóan a szenvedés elviselésére kárhoztatott tragikus 

hősökhöz, annak ellenére, hogy ekkor már tudhatta, hiába gyakorol rá erőteljes centripetális 

hatást a történelmi idő, nem fogja feladni a küzdelmet és nem fog megváltozni sem. Hitte, 

hogy az embernek a kozmoszhoz kell mérnie magát és az elvégzendő feladatokat el kell 

végezni. Amennyiben nem képes ezt egy ember megtenni, mások erőforrásaiból kell 

kinyerni a hiányzó energia és cselekvés adagot. Ezen elv alapján mások munkaerejét is 

felhasználta, ha a sajátja kevésnek bizonyult. „Megindokolta, hogy nem tud az illető nélkül 

meglenni, s mindent megtett, hogy az illető ne legyen beteg és szabad legyen a cselekvéshez” 

(Hári, 1997. 85.). Részéről ez nem kérés volt, hanem kötelességteljesítés. Hitte, hogy aki az 
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„Ügyben” involválva van, annak a minden szintű együttműködés belső kötelesség. Pető 

„jobbik énje”, Hári Mária emlékei is jól tükrözi ezt a fatalista felfogást: „A Főnök azt 

kívánta, hogy az ambuláns csoportokba is menjek dolgozni. A hemiplegia- és a bentlakó 

csoportokba való járás mellett a jegyzetet, a beosztást csinálni, tanulni és olvasni, ezenkívül 

reggel, este és vasárnap is a Főnöknél dolgozni szinte lehetetlenné tette, hogy az ember 

minden szempontból maximálisat teljesítsen, s ez nem volt kellemes. De megtettem, mert 

ezt valaki meg kellett, hogy tegye. A piramist is valakiknek fel kellett építeni. Az ember oly 

nagy dolgok építésére képes, mint a piramis.” Volt, amikor ez igen nehéz volt számára is, és 

ezt írta naplójába: „Bizonytalanul, torzan, konok örvényben véget ér minden végtelen. A 

véges, vágy nélküli helyes tettekre kormányoz a sodrás, s a hovatartozás önmagától 

megoldódik, de nem fájdalmatlanul”(Hári, 1997. 85; Napló). 

Az archetipikus cselekményértelmezés szerint a tragédia főhőse mellett mindig található egy 

szánandó, esendő nőalak, akinek feladata az, hogy tükröt tartson, ellenpont legyen és 

lényével képviselje a normákat. Hogy Hári számára, aki értelmezésemben ezt a szerepet tölti 

be, mennyi fájdalommal járt a teljes önfeladás és Pető szabálytalan természetének való 

megfelelés, látható az alábbi, talán levél piszkozatból, melyet Hári Mária személyes 

könyveit átlapozva találtam (31. sz. melléklet). A sorokat a könyv belső borítójára írta, a 

kézírás alapján egyértelműen Hári gondolatai. A történetből Petőre, Pető személyiségére 

vonatkozó, az eddigiekkel ugyan megegyező, de mégis nagyon mély megközelítés olvasható 

ki, erősen érezhető Hári belső vívódása: „Juci, elérkeztem arra a pontra, hogy nem félek sem 

Petőtől, sem Pető hiányától. Petővel való kapcsolatom lehetetlen. Ő nem tarthat 

okosabbnak, mint vagyok és őrültebbnek, mint vagyok. Akit annyira melegen szeretetre 

bírtak, s akit annyira megaláztak, aki annyiszor összerezzent és annyiszor megijedt saját 

magától, mikor egy ujjmutatásra elégetett egy papírt majd kézzel kiszedte a hamut a 

kályhából, aki akarata ellenére megevett egy pár virslit salátával azért, mert 30-szor 

elmondták előtte, hogy azt tegye. Aki képes volt arra, hogy 3 hónapon keresztül dolgozzon 

valaki mellett, aki nem vesz tudomást a létéről és az utasításokat is közvetve adja, - az nem 

viselkedhet Petővel sem másképp. Nem érdekelhet az, ami volna, mert ami volna, azért volna 

csak, mert valóban nincs. Nem kergethetek valamit, ami volna, de nincs. Nem lehet valakivel 

dolgozni, akivel beszélni nem lehet. És nem lehet dolgozni valakivel, aki annyira 

következetlen, hogy a bizalma sem bizalom, a haragja sem harag, a hálája sem hála. Az ilyen 

valakivel nem lehet az ember jó és nem haladhat egy sínen, ilyet legfeljebb útközben 

felhasználni lehet. Juci, ha elválsz, és megtartasz, veled maradok.” 
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Popper Péter is megerősíti Pető szélsőséges természetét, mikor elmeséli a következő 

esetet:„Hetenként egyszer voltak a betegbemutatók. A stáb összegyűlt, és mindenki 

beszámolhatott azokról a nehézségekről, amelyeket nem tud megoldani. Én, az externista 

diák is bemutattam egy gyereket, akit sehogy sem tudtam a lépcsőn járásra megtanítani. 

Mindig összecsuklott, a végén már sírt, ha meglátta a kis hordozható falépcsőt. A főorvos 

egyszer csak odadöcögött a gyerekhez. Illés! – mondta mély, prófétai hangon. – Nagyszerű 

gyerek vagy te, Illés. Nagyszerű gyerek! Csodálatos gyerek! – Egy ujjával megérintette a 

vállát. És egyre jobban felemelte a hangját: Átmész. Átmész! Átmész!!! És Illés átment. 

Akkor világossá lett számomra, hogy mit érek ebben a szakmában. Kétségbe voltam esve. 

Titokban már a főorvos majdani utódjának láttam magam. Elhatároztam, hogy nem 

foglalkozom többet mozgással. Ezután ahhoz se volt kedvem, hogy az eddigiek szerint 

bejárjak az intézetbe. A Szőlő utcai javítóintézetben szívesen fogadott Adonyi Jenő igazgató. 

A főorvosnak beszámoltam a terveimről. Hallgatott. Eljött az utolsó medikus óra, amin még 

részt vettem. Előadás közben a főorvos egyszer csak elhallgatott, és váratlanul hatalmasat 

csapott az asztalra. Ez a barom Popper! – dörögte. – Elcserélt engem Adonyi Jenőre! 

Haláláig nem állt velem szóba” (Popper, 2005. 68-69.). 

A legnehezebb dolga talán mégis az orvosoknak volt a mozgásterápián Pető irányítása alatt. 

Ez egyrészt abból fakadt, ahogy Hári írja: „Az egyetemen nem sokat tanítottak a 

kórképekről, melyeket Petőnél láthattunk” (Hári, 1997. 91.). Másrészt Pető munkastílusa és 

elvárásai teljesen szembementek azzal a folyamattal, amelyben a kor orvosai 

szocializálódtak. Itt nem a hierarchikus viszonyokra kell gondolni, hiszen azt képzésük során 

is tapasztalták, hanem arra, hogy a hierarchiában egy kiválóan dolgozó, ám formális 

végzettséggel nem rendelkező kezelő utasítást adhatott egy orvostanhallgatónak illetve akár 

az adott orvosnak is. „Ráadásul a mozgásterápiai kezelőknek, bár középkáderek voltak, az 

orvosok nem adhattak a kezelésre vonatkozó utasításokat. Csak megmutatni volt szabad egy-

egy megoldást, de nem lehetett csak szóbeli utasítást adni. Az orvosi társadalomban 

hagyományos tekintélyelvű szakmai hierarchia helyett Pető a mozgásterápiai kezelőket 

tudásuk szerint becsülte meg. Esetenként jobban értékelt egy eredményesen működő 

munkatársat, mint az ebben a szakban még képzetlen orvost. Ez mélységesen sértette az 

orvosokat. Az orvosok mind elsősorban szakképesítésük megszerzésének lehetőségeit 

keresték” (Hári, 1997. 92.). Ezt egészítette ki a szokásostól nagymértékben eltérő feladatkör, 

amellyel az orvosok nagy része nem azonosult. Pető eredeti elképzelése szerint az intézeti 

orvos feladata lett volna a kivizsgáláson és a diagnózis felállításon felül a terápia, a kezeltek 
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új életrendjének kialakítása és irányítása is. Az orvostanhallgatók kezdettől fogva tisztában 

voltak azzal, hogy egy nagyon speciális területre kerültek, ahol eddigi, szakmáról alkotott 

elképzeléseikkel sokszor ellentétes tapasztalatokra tesznek szert és ez a helyzet hamarosan 

választásra késztette őket, kevesen maradtak. A legnagyobb nehézség az lehetett, hogy meg 

kellett tanulniuk egy újfajta hozzáállást, látásmódot, s mindezt úgy, hogy a fejlesztő 

feladatok szerkesztését, irányítását folyamatában kellett elsajátítaniuk mindennemű 

előképzettség nélkül. Azt is bizalmatlanságnak tekintették, hogy Pető naponta többször, 

rendszerint váratlanul kért beszámolást a kezeltekkel kapcsolatban, illetve az úgynevezett 

betekintő ablakokon keresztül folyamatos megfigyelés alatt tartotta dolgozóit. A fentieket 

áttekintve nem meglepő, hogy a Pető által létrehozni kívánt orvosképzés nem jöhetett létre 

a mozgásterápia területén. 

Dévai Júlia fiatal medikaként úgy érzett akkoriban, ahogy a többi orvos is érezhetett: 

„Magam 1951-ig gondozói státusban, utána pedig már, mint orvos voltam az intézet tagja. 

Főképpen családi kötelezettségeim miatt azonban nem tudtam eleget tenni Pető időbeli 

elvárásainak, míg Marika, akinek családi kötöttségei nem voltak, egyetemi tanulmányait is 

felfüggesztve, szinte éjjel-nappal jelen tudott lenni. Marika minden idejét az Intézetben tudta 

tölteni. Ennek következtében az intézet magvát képező bentlakó részlegben dolgozva, annak 

működését Marika felügyelte, míg én az ambulancia kevésbé szoros ellenőrzést igénylő, de 

egyben kevésbé látványos eredményt produkáló területén dolgozhattam. Ez engem 

akkoriban nagyon bántott, részben a bizalom hiányát éreztem benne, részben a kevésbé 

értékes munka tudata zavart. Ennek következtében bizonyos feszültség alakult ki köztünk, 

bár amiben kellett, szorosan együttműködtünk, ezt Pető el is várta. Így pl. felváltva végeztük 

a másodnaponkénti, 36 órás szolgálatot. Sok éjen át együtt alakítottuk ki az akkori, újnak és 

igen bonyolultnak számító kórlapvezetést és természetesen sok egyébben is együtt kellett 

működnünk. Mégis úgy éreztem, hogy ez az állapot nem egészséges és vállalva Pető haragját 

is, 1952 őszétől kiléptem az intézetből”(Kálmánné Dévai, 2005. 50.). Pető nem ítélkezett, 

mondja Hári, bár „egyidejűleg elvárt teljesítményeket; maximalista volt egy egészen más 

módon. Maximális kompetenciát kívánt meg- az egyéni képességekhez mérten-, és ezen 

képességeket feltételezte is” (Hári, 1997. 9.). Emellett, fontosnak tartva az egyén hatását a 

saját gyógyulására, fejlődésére, elvárta azt is, hogy a gyereknek vagy felnőttnek 

megmaradjon a cselekvési szabadsága, és hogy ennek következtében saját cselekvését, 

annak sikerét magáénak tudja. „Nagy hatással volt rám egy jelenetsor, ami a szemem előtt 

zajlott. A Terike nevű kislány ülő helyzetben tehetetlen gombolyag volt. A főorvos úr 
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odament hozzá, lábra állította, s valami mágikus erővel késztette, hogy a lábával lépéseket 

tegyen, s odavonszolja magát a szeretettől sugárzó főorvoshoz. A gyerek erőfeszítésének a 

fejsimogatás, homlok puszi, dicséret volt a jutalma. Sóvárogtunk az elismerésére, amit nem 

könnyen osztogatott, nagyon ki kellett érdemelni” (Büchler, 2011. 95.).  

A keleti kultúrákban a homlokra adott csók szakrális értelemben kapcsolatba lépés a lélekkel 

a harmadik szemen keresztül, kapcsolódás a másik középpontjához. Pető jártas volt a keleti 

filozófiában, így érthető ez a fajta jutalmazás. 

A kezeltektől, és a nála elhelyezett gyerekektől is megkívánta a lehető legtöbbet, de feléjük 

többször mutatta arcának barátságosabb oldalát. „Ha Petőre gondolok – minden 

morózusságán, gorombaságán túl -, a jóság jut eszembe. Ennek java részét a gyerekek felé 

öntötte. Velünk csak ritkán kiabált. Dühét a felnőttekre szórta, tekintet nélkül az illető 

nemére, korára, beosztására, diplomájára. A gyerekek fejét szeretettel megsimogatta, s ha 

nagy teljesítményt sikerült elérnie a betegnek, homlokon csókolta. Ez nagy dicséret és 

ajándék volt. Az elismerés csúcsa, amelynél a gyerekközösség, mint szemtanú szerepelt. 

Odafigyelt arra, hogy a gyógyulás fontos pillanataiban jelen legyen, s ő vezényeljen. Például 

ha egy súlyos beteget ülő helyzetből fel kellett állítani vagy el kellett indítani, ő segített, s 

adta meg a pontos utasítást, kinek mit kell csinálni. Ilyenkor ott álltak a munkatársak, akik 

figyelték a munkáját, hogyan kell a betegre hatni. A kezdeti időben, a hőskorszakban, Pető 

személyesen foglalkozott a betegeivel. Rendkívül intuitív ember volt. Egyszer azt mondta 

nekem: „amikor bejön egy ember, első látásra tudom milyen, nem tudnak újat mondani róla. 

Amit csinál, nem csodálkozom rajta”(Büchler, 2011. 95.). 

Pető emberismerete, „lelkekbe látása” szintén legendás volt, a visszaemlékezők hajlamosak 

voltak ezt misztifikálni, de Pető maga cáfolta ezt meg, mikor a következőt mondta: „A teszt 

a pszichológia gramofonja. Sok ember szeretne szépen muzsikálni, de nem tud. Hát vesz 

magának gramofont, és azzal muzsikál. Sok ember szeretne jó emberismerő lenni. De 

tehetségtelen. Ezek tesztelnek. Ha neked egy háromórás beszélgetés után a teszt tud még 

valami újat mondani, akkor pályát tévesztettél” (Popper, 2005. 66.). 

Pető a szakembereknek abba a generációjába tartozott, akik elsődlegesnek tartották a 

pácienssel való kapcsolódást, annak teljes személyiségének megfigyelését, belső állapotának 

és környezetével való viszonyának ismeretét. A visszaemlékezések között számos példát 

találunk a fentiekre, s bár nem szándékom kizárni a ráción felettit Pető életének 

tárgyalásából, sőt az első életszakaszhoz hasonlóan erre az oldalára is kitérek a 

későbbiekben, azt gondolom, az alább olvasható emlékek Pető „jó szakemberségével” a 

munka életvonal Heilkunsthoz köthető előzményeivel is magyarázhatók. Az első példa egyik 
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tanítványától, Vekerdy Tamástól származik, aki szerint Pető elbűvölő és vérfagyasztó is 

tudott lenni és emellett nagyszerűen ismerte az embereket. „Már mindjárt az első 

találkozáson belenéz az emberbe, és közléseket tesz. Te olyan ember vagy, aki mindent 

nehezen kezd el, és mindent nehezen hagy abba. Te csodálkozol rajta, hogy reggel nehezen 

tudsz fölkelni. Neked, úgy látszik, tőlem kell megtudnod, hogy aki este nem tudja 

abbahagyni a napot, az reggel nem tudja elkezdeni akkor, amikor akarja. Ilyeneket mondott 

mindenkinek. Egyszer egy újságíróval járok nála, aki akkor éppen a Művelődési 

Minisztérium egyik vezető munkatársa, és most – taktikai lépésként – nagy ismertető cikket 

kell majd írnia az intézetről. Te olyan ember vagy – mondja neki Pető minden bevezető 

nélkül, alighogy leülünk szobájában, talán nem is köszön, csak áthatóan ránk néz - , aki a 

marhahúshoz szereted a jó kis vörösbort. Nahát, akkor az lesz ebédre. – Csönget és 

intézkedik. Az újságíró zavarban van, mert a bor kényes pont az ő életében”(Vekerdy, 1992. 

161.). 

Egy másik híres pszichológus tanítvány, Ranschburg Jenő is megemlékezik Pető „vesébe 

látásáról”: „Pető András a tanárom volt, hiszen én gyógypedagógus voltam, és a csodálatos, 

különleges, egzotikus Pető tanított, szeretett is engem. Rengeteget vitatkoztunk. Én vak 

gyerekekkel akartam foglalkozni, és Pető, aki mozgásterapeuta volt, állandóan kötözködött 

emiatt. Ma is emlékszem, hogy üvöltött velem az órán: „Nézzék ezt az embert, ez meg akarja 

tanítani a vakokat látni.” Képtelen vagyok felidézni, hogy mi az, amin akkor összevesztünk, 

de ő mindenesetre észrevett valami nagyon fontos dolgot. Én tényleg látni akartam tanítani 

a vakokat, és az egész életemet kíséri ez a kicsit illúziónak nevezhető igényesség. Túl magas 

célokat tűztem ki magamnak, és ezt ő nagyon jól észrevette” (Révai, 2007. 42-43.). Egyik 

betege is elmesél egy számára aztán élethosszig fontos tudást önmagával kapcsolatban, 

amelyre Pető hívta fel a figyelmét: „Amikor a főorvos úr a tornázásomat figyelte, lehetőleg 

mellőztem a nehéz, gyenge egyensúlyérzékemet próbára tevő járásgyakorlataimat. Egyszer 

csak megszólalt: Juli, figyellek, te mindig csak a könnyebb gyakorlatokat csinálod. Azonnal 

kezdd el a járásgyakorlataidat! Pető megfogalmazta, amit azóta tudok magamról: kerülöm a 

nehézségeket, mindig a számomra könnyebb, elérhetőbb megoldásokat választom. Így éltem 

később is. Nem tudtam rajta változtatni, de legalább tudtam magamról”(Büchler, 2011. 87.). 

Dévai Júlia, Pető közvetlen munkatársaként szintén látja ezt, főleg Pető Hárival való 

kapcsolatában. Amikor jóval később visszatekint az intézetben töltött éveire, felmerül benne, 

„hogyan kívánhatta meg Pető ezt a teljes önfeladást? „Belegondolva rá kellett jönnöm, hogy 

az a rendkívül szoros keret, ami Hári Marika életét összefogta, tette lehetővé, hogy minden 
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képességét utolsó cseppig az életcélja elérésének szentelhesse. Pető pedig ismerte Marikát, 

jól tudta ezt” (Kálmánné Dévai, 2005. 51.). 

Ez a különleges maximalizmus nem csupán a környezetre vonatkozó elvárásként 

jelentkezett, Pető önmagára és a saját munkájára nézve is alapvetőnek érezte. 

Iskolateremtőként, - mert lelke mélyén bízott benne, hogy az -, óriási energiát fektetett az 

általa teremtett „Ügy” továbbvitelébe, és ehhez nem sajnált semmilyen áldozatot. „Pető 

doktor fáradhatatlan, de mindenki mást maga körül, a munkatársait, az alkalmazottait is 

halálra fárasztja. Munkatársai, alkalmazottai vagy rajonganak érte, vagy egyszerűen a 

„bolond Pető”-nek nevezik. Az orvosok többnyire gúnyos hangon emlegetik, mindamellett 

egyre több betegüket küldözgetik hozzá gyógyulni. Pető pedig gyógyít, sokszor döbbenetes 

sikerrel. Sok száz beteg várja, hogy mikor kerülhet rá a sor. Úgy mennek az intézetébe, mint 

valamikor a búcsújáró helyekre. Kétségkívül jelentékeny hatóerő”(Kosztolányiné, 2003. 

401-402.). Ezzel kapcsolatban Sárközi Mátyás is megoszt egy emléket:  

„Matyikám, fantasztikus az élet a Pető intézetben. Kőkemény fapriccseken alszanak, reggel 

az ágyban tornáznak, aztán mindenkinek az asztalnál ülve kell reggelizni. Pimpi [Remport 

Elek] szerint ez illusztráció a Doberdó című vicchez, mert a túlmozgásos gyerekek csak úgy 

fröcskölik maguk körül a kávét. Aztán mosdás és két óra járás, majd ebéd ülve, két óra 

fekvés, vacsoráig járás, ülve tornázás, megint járás. Mindebbe a prof és az orvosnők hallatlan 

energiát és mágiát fektetnek bele, szünet nélkül biztatják, szuggerálják, mozgatják a 

betegeket, estére úgy néznek ki, mintha ők volnának a betegek” (Sárközi, 2003. 124.). 

A munkastílus és az erőt próbáló követelményrendszer kiegészült a Pető általi, minden 

alkalmazottra kiterjedő, állandó és váratlan ellenőrzés fojtogató légkörével. A feszültségek 

további és talán legfontosabb oka az lehetett, hogy az orvostanhallgatók Pető 

Mozgásterápiájára gyakorlóterületként tekintettek, ahol feltételezték, hogy „hagyományos” 

gyógyító tevékenységet is fognak végezni, nem „illusztrációt a Doberdó című vicchez”. 

A következőket Pető minden munkatársától megkövetelte, így az orvosoktól is: „szilárd 

következetesség, pártatlanság, barátságosság, jókedv, mesekedv, nem félreülni, együtt lenni, 

példaadó tisztaság, kedvesség, türelem. Az orvosok ezeket éretlenül fogadták, nem kevésbé 

a fejlesztő feladatokat. Nem érezték magukénak az óvodai, iskolai nevelés területét, ahogy 

a csoportos mozgásos foglalkozásokat sem. Az óvoda mozgásterápiai vezetését óvónői 

feladatnak tekintették, drágának találták az időt arra, hogy azzal foglalkozzanak, amit ma a 

konduktív nevelésen értünk. Sokan a mozgásterápiai munkát „az orvosi diplomát 

meggyalázó dolognak és orvoshoz nem méltó, tanulatlan középkáderek által is 

végezhetőnek” tartották. Mellőzöttnek érezték magukat, mert az egyetemen azt nem 
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tanították, amit az intézetben tudniuk kellett, s így a tanulási idő alatt nem kaptak vezető 

szerepet” (Hári, 1997. 91.). 

A különböző diszciplínák kevés kivétellel nehezen fogadták el Pető törekvéseit. Az 

egészségügyi és pedagógiai rehabilitáció felosztott szakterületeinek rendszerében Pető 

összefűző, komplex szemlélete idegen volt, hiszen akkoriban a mozgás és az értelem 

fejlesztését két teljesen különböző feladatnak tartották; szerintük a gyógytorna 

egészségügyi, az oktatás-nevelés pedig pedagógiai feladat volt. Ez vezethetett ahhoz, hogy 

Pető a legnagyobb küzdelmet a szellemiségéhez és – akkor már - módszeréhez illeszkedő 

speciális integratív képzés megvalósításáért vívta. Pető szakszemélyzete ezzel szemben az 

intézményesülés első tizenöt évében betanított és nem speciálisan képzett dolgozókból állt, 

s hogy ők eredményesebbek a munkában, mint a speciálisan képzett szakemberek, az sokak 

számára elfogadhatatlannak tűnt. Pető „gárdája” az ötvenes években különböző tényezők 

folytán igen heterogén képet mutatott és ehhez tevődött hozzá, hogy a mozgásterápiai 

tevékenység tekintetében, ami épp akkor kezdett kibontakozni, mindenki újonc volt, nem 

számíthatott semminemű előzetes, formális képzettség. 

„Nem sokkal azután, hogy elkezdtem ott dolgozni azt vettem észre, hogy nehezemre esik 

másról beszélni, mint az intézetről. Mennyit érthet a kívülálló egy gyakorlatsor 

megváltoztatásának a fontosságáról? Az intézet dolgozói tudták ezt, beleértve azokat a 

politikailag gyanús páriákat is, akiket Pető alkalmazott. Myra férje „politikai” volt, Tarcsay 

Izabella bárónői címmel rendelkezett, dr. Jánost valamiért eltiltották az orvosi gyakorlattól. 

Pályafutásomat, mint idegen kezdtem, és sokáig tartott, amíg a többiek befogadtak” (Förster, 

2012. 225.). Dévai Júlia erre így emlékszik: „Voltak közöttünk faluról felkerült, 

szerencséjüket próbálgató, hat elemit végzett parasztlányok; ambiciózus, jobb sorsa vágyó 

kisvárosi lányok; akadtak úgynevezett deklasszált úrinők, az eltűnésre ítélt polgári 

középosztály korábban nem dolgozó, elfogadható foglalkozást kereső asszonyai; s szép 

számmal megfordultak gyógypedagógus és orvostanhallgatók is. Bárhonnan is érkezett, 

egyetlen olyan közös dolog volt mindenkiben: szakirányú képzés nélkül, úgyszólván 

betanított munkásként végezték a kezeléseket. E munkáról kapták a kezelő elnevezést” 

(Dévai, 2012. 82.). 

3.3.1.3 Függetlenedési próbálkozások – a kívülállás megélése 

A fent leírt munkaerővel kapcsolatos kihívásokkal Petőnek szembe kellett néznie, a 

problémákra ő is megoldásokat szeretett volna, ezért mihamarabb el akarta indítani „saját” 

szakember képzését. A speciális képzésre vonatkozó tárgyalások először 1953-ban 
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kezdődtek az Oktatási Minisztériummal, de már a kezdetektől problémák adódtak abból, 

hogy a Pető és munkatársai által kidolgozott oktatási terveket és tematikákat nem sikerült 

elfogadtatni a hatóságokkal. Pető ebben az időszakban hatalmas nyomás alatt dolgozott, - 

ez egészség trajektóriáját nagyban befolyásolta - és bizonyosan hozzájárult ahhoz, hogy 

1954-ben coronárthrombózisban megbetegedett, melyből majd egy teljes év alatt sikerült 

ugyan felépülnie, de ez idő alatt is foglalkoznia kellett az intézet irányításával kapcsolatos 

ügyekkel. 1954-ben a Petőék által beadott, képzés létesítéséhez szükséges tematikákat a 

minisztériumi szakértők tárgyalásra bocsátották, de ezek tárgyalása helyett a szeptember 10-

re összehívott értekezleten Pető távollétében „nem a képzést tárgyalták, hanem az intézet 

létjogosultságát kérdőjelezték meg” (Hári, 1997. 43.). Ettől az eseménytől kezdődően egyre 

jobban látható, hogy az életvonalak tekintetében a munka életvonal egyre vastagabbá, egyre 

markánsabbá válik a többi trajektóriához képest, az élettörténetet az „Ügyért” való 

folyamatos küzdelem tematizálja. 

A hivatalos el nem ismerés ellenére mégis egyre többen keresik fel az intézetet, Pető szerint 

a mozgásterápia iránti megnövekedett érdeklődés nyomós érv a bővüléshez. A beteglétszám 

alapján időszerű lett volna az igényekhez és problémákhoz jobban igazodó, általa 

kidolgozott képzést létre hozni. Petőnek, bár folyamatosan küzdött az önálló képzésért 

szembe kellett néznie azzal, hogy ennek egyik legnagyobb gátja a szinte állandó fluktuáció. 

Tisztában kellett lennie azzal is, hogy a módszer szisztematikus, hatásvizsgálatokra épülő 

leírását nem lehet tovább halasztani, ez szintén erős kényszerként befolyásolta a szakmai és 

ezzel összefüggésben az egészségi életvonalat. 

Eljárásának eredményeit csak akkor tudta elemezni, ha mindenki, aki a kezeltekkel 

dolgozott, betartja az általa kidolgozott szigorú protokollt. Ezt rangtól, kortól, szakterületi 

hovatartozástól függetlenül minden munkatárstól megkövetelte. A hatékony gyakorlati utak 

megtalálása (vö. Horváthné Kállay, 2018.) és a rendszerbe foglalás csak úgy lehetett 

biztosított, ha azt megfelelő képzettséggel, elméleti és gyakorlati tudással rendelkező 

szakemberek végzik. Pető hatalmas energiákat fektetett ennek megvalósításába, de többszöri 

próbálkozása ellenére az Egészségügyi Minisztérium nem kívánt ilyen típusú 

szaktanfolyamot vagy bármely egyéb stúdiumot megszervezni, döntésüket azzal indokolták, 

hogy – véleményük szerint – a mozgásterápia a gyógytorna egyik ága. Ezzel összefüggésben 

felrótták Petőéknek azt is, hogy nem hajlandóak gyógytornász középkáderek 

foglalkoztatásával megoldani a munkaerő kérdést, annak ellenére, hogy az Egészségügyi 

Minisztérium Szakoktatási Osztálya ezt a megoldást javasolta. Pető a történelmi idő 
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kényszeréhez igazodva megpróbált a korszellemhez illeszkedően érvelni és kérni, ismét 

érvényesíteni a helyettesi szabad akaratot: „A mozgásterápia dialektikus módszer, nem 

egyhelyben topogás, mint az idealisztikus módszerek. Állandó haladásra, képzésre és 

továbbképzésre van szükség, anélkül a kezelő a feladatainak eleget tenni nem tud, és bár ez 

így van, mégis gyakran előfordul, hogy néha munkaidejéből nem kerül ki ez az állandóan 

szükséges képzés és továbbképzés. A gyakorlati képzés munkatársaim által állandóan folyik 

munkaidőben is. Én személyesen a gyakorlati bemutatásokat a munkaidőn kívül tartom, 

hogy mindenki, amikor arra szükség van, részt vehessen. Minden héten van másfél óra 

elméleti oktatás, tankönyv illetve jegyzet készül. Meg vagyok győződve róla, hogy az 

Országos Mozgásterápiai Intézet dolgozói magammal az élükön, szakszervezetünkben nem 

csalódnak” (rendezetlen dokumentumok). Az idézetből látható és a visszaemlékezések is azt 

támasztják alá, hogy annak ellenére, hogy a Petőék által tervezett képzést az 1950-es 

években nem sikerül engedélyeztetni, informális képzésben továbbra is részt vettek a 

dolgozók. 

„Pető továbbra is oktatta a mozgásterápiai kezelőket, s kivételes tudása, látványos 

eredményei miatt munkatársai érdeklődését mágnesként vonzotta bemutatóira. A küzdelem 

az önálló képzésért folytatódott” (Hári, 1997. 44.). 

A képzés kiterjesztése, önállósulása mellett már az 1950-es években előkerül a hálózat 

kiépítésének gondolata, hiszen a folyamatos létszámnövekedés következtében látható, hogy 

a Villányi úti épület nem lesz képes ellátni a gondozottak körét. A Nemzeti Levéltár 

Országos Levéltárában a hálózatbővítéssel kapcsolatban számos dokumentum található. Az 

1950. október 10-én kelt kérelemben a pécsi Magyar Nők Demokratikus Szervezete 

Belvárosi csoportjának vezetősége Ratkó Anna népjóléti miniszterhez fordul annak 

érdekében, hogy Pécsett mozgásterápiai kezelés indulhasson. A levél a korabeli ideológiai 

fordulatokban is bővelkedik: „Mi kommunista asszonyok tisztában vagyunk Rákosi elvtárs 

szavainak jelentőségével, hogy ebben az országban a legfőbb érték az ember és kérjük Ratkó 

elvtársnőt, tegye lehetővé, hogy ezen beteg gyermekek mielőbb gyógyulást nyerjenek és 

ezzel az édesanyák könnyeit letöröljük. – Annál is inkább, mert itt munkásszülők 

gyermekeiről van szó, akiknek nincs módjuk gyermekeiket gyógykezeltetni, mert Pécsett 

mozgástherápia ez idő szerint nem működik” (MNL OL XIX-C-2-d-8113-M-2-2/1954 

[10d.]). 

1951. november 24-i dátummal Röthler István levélben fordul a Közoktatásügyi 

Minisztérium Gyógypedagógiai Osztályához azzal a céllal, hogy a Közoktatásügyi 

Minisztérium fennhatósága alá tartozó gyógypedagógiai intézetek, az Országos 
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Mozgásterápiai Intézet és az Állami Nyomorék Gyermekkórház együttműködése 

elindulhasson. „Elgondolásom szerint a gyógypedagógiai intézetekben működő, ilyen 

irányban kiképzett és gyakorlattal rendelkező gyógypedagógusok mozgástherápiai 

gyakorlatokat végeztetnének, a területileg erre illetékes gyermek, vagy orthopediai osztály 

orvosainak irányítása mellett. Kérem annak közlését, hogy a Minisztérium Gyógypedagógiai 

Osztálya elvileg - miként erre már Pécsett precedens volt - hozzájárulna-e ilyen rendszeres 

kapcsolat kiépítéséhez. Kérem annak is a közlését, hogy Szeged, Pécs, Debrecen városokban 

van-e olyan gyógypedagógus káder, aki a gyógypedagógiai gyakorlatokban képzettséggel, 

jártassággal bír és az intézeti lehetőségek adva vannak-e, hogy ott járó betegek 

mozgásterápiai gyakorlatokat végezhessenek. A gyógypedagógiai intézetek felé történő ez 

irányú együttműködés kiépítése véleményem szerint elősegítené nem csak a testi, hanem 

szellemi fogyatékos gyermekek fokozottabb egészségügyi ellátását, amellett, hogy az ország 

egyetemi székhelyű városaiban a mozgástherápiai munka decentralizálásának alapjait s 

ezzel a testi fogyatékos kiskorúak ellátását is biztosítaná.” (MNL OL XIX-C-2-d-8113-M-

2-2/1954/15.[10d.])  

Röthler ezt követően felveszi a kapcsolatot a két legfontosabb gyermekklinikával és azok 

vezetőivel annak érdekében, hogy a majdani „Mozgásterápiai Intézetek orvosi ellátását 

intézményesen biztosítani kellene oly módon, hogy az intézetnek egy tagját legalább 4-8 

hétre küldjék fel az Országos Mozgásterápiai Intézetbe, hogy a kezeléseket szakszerűen 

irányítani és ellenőrizni tudják”. (MNL OL XIX-C-2-d-8113-M-2-2/1954/11.[10d.]) A 

hálózat kiépítését Miskolc, Szombathely, Pécs, Szeged, Debrecen, Eger, Kecskemét, Gyula, 

Győr, Kaposvár városok bevonásával tervezték, a levéltári dokumentumok szerint az 

elképzelésekről Petőt tájékoztatták és „együttműködő közreműködésére” számítottak a 

megvalósításban (MNL OL XIX-C-2-d-8113-M-2-2/1954/1-5. [10d.]) A hálózat 

tervezésének ügye tehát évről-évre előkerül, attól függően, hogy Pető milyen lobbi 

tevékenységet tud kifejteni kapcsolati hálójának segítségével. „Megoldatlan jelenleg a testi 

fogyatékos, gyógypedagógiailag képezhető gyermekek ellátása. Ilyen vonatkozásban a 

mozgástherápisi kezelés kiszélesítésével egyetértünk, azonban hangsúlyoznunk kell, hogy 

az egységes therápiás és gyógypedagógiai elvek érdekében a Mozgástherápiaia Intézetet 

bővíteni kell, hogy a képzési és irányítási feladatokat el tudja látni." (MNL OL XIX-C-S2-

III/12. tétel/1959) (vö. Horváthné Kállay, 2016). 

Fontos leszögezni, hogy az egészségügyben való működést az ambivalencia jellemezte a 

kezdetektől fogva. Ez vonatkozott az orvosok gyakorlati képzésére illetve azokra az 

ellátandó feladatokra, melyet az ágazat egyéb területei nem vállaltak. De mégis a 
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legjellemzőbb az volt, hogy nem értették Pető koncepcióját, bár tudását sokan elismerték, 

mást vártak tőle. Voltak olyan szakemberek, akik nagyra értékelték és alkalmazni kívánták 

a speciális gyakorlati eredményeket, másrészt, félreértették és/vagy nem fogadták el az 

integrált, pedagógiai alapú, tanulásközpontú programmal összefüggő alapvető módszertani, 

megközelítésbeli kérdéseket. Az egyik, eleinte „értő” befolyásos orvos Zinner professzor 

volt, az ortopéd klinika vezetője, aki ortopédiai jegyzetében a következőket jegyezte meg: 

„A spasztikus betegségeknél a gyógytornának egészen más a szerepe, mint a petyhüdt 

bénulásoknál. Inkább pedagógiai jellege kell, hogy legyen. Ilyen a Pető-féle mozgásterápia 

helyesen és kitartóan alkalmazva így a szellemileg ép spasztikusok is munkaképessé 

nevelhetők”(idézi Hári, 1997. 93.).  

Az ambivalencia ellenére az Egészségügyi Minisztérium is várt „szolgáltatást” Petőéktől a 

maga rendszerén belül, erre példa a 15.3304/I/7/1951-es számú leirat, melyben dr. Hatos 

György mb. főosztályvezető egy tájékoztató készítését kérte az iskolás gyermekek lúdtalp- 

és egyéb láb-, valamint gerincoszlop-deformitásainak kezeléséhez: „Az iskolás gyermekek 

vizsgálatánál nagy számban találtak lúdtalp- és egyéb láb-, valamint gerincoszlop-

deformitásokat. Szükséges azért, hogy ezek megelőzésére, valamint megjavítására 

használható gyakorlatokra vonatkozóan tájékoztatót adjunk orvosok, védőnők, esetleg 

szülők számára is. Kérte, hogy a tájékoztató megírását vállalni és a kéziratot december 

hónapban az Egészségügyi Minisztérium IV/1. osztályának megküldeni szíveskedjék.” Petőt 

1953-ban a Módszertani Tanács Gyógypedagógiai Szakbizottságának tagjává nevezték ki, a 

Szabadság-hegyi Állami Gyermekszanatórium pedig ápolónőket küldött Petőhöz 

gyakorlatot szerezni. 1954 –ben az Egészségügyi Minisztérium arra is vállalást tett, hogy a 

megyeszékhelyeken mozgásterápiai osztályokat létesít.  

A fenti példákból látható, hogy Pető tudásából, módszeréből egy-két elemet szívesen 

alkalmaztak a klinikumon belül, de a teljes rendszer elfogadtatása váratott magára. Pető 

számára a kettős függés, szinte elviselhetetlenné vált, nem érezte megvalósíthatónak az 

Ügyet sem az egészségügyi intézményhálózaton, sem a gyógypedagógia keretein belül. A 

legnagyobb problémát a szakemberkérdés jelentette. A minisztérium kötelezte az orvosok 

alkalmazására, illetve mind a gyógypedagógus mind az orvosképzésben való részvétel 

kötelezettségekkel járt.  
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3.3.1.4 Az ideológiai és szakmai kényszerek összeérése 

Mivel a szakmai legitimáció nem légüres térben zajlik, a Petőre nehezedő kényszerek 

tekintetében beszélnünk kell az őt körülvevő politikai légkörről, hiszen látni fogjuk, hogy az 

életpályájában ekkoriban megmutatkozó átmenetek időzítése függeni fog attól, hogy Pető 

milyen alkalmazkodási stratégiát működtet ideológiai szempontból. Az átmenetek 

bekövetkezése és jellege attól függ leginkább, hogy sikerül-e a megfelelő pillanatban 

kapcsolati trajektóriájának szereplőit aktivitásra bírnia. 

Az 1947-es kékcédulás választások után egyértelművé vált, hogy a szovjet érdekszférába 

került Magyarország számára ideológiailag melyik utat jelölték ki. Pető számára igen 

szerencsés fordulatként Keresztury Dezső utódjaként Ortutay Gyula lett a kiválasztott 

(Garai, 2016), aki Ortutay Pető tágabb baráti körébe feleségén, Kemény Zsuzsán és 

titkárnőjén, Radnóti Miklósnén keresztül. Mikor 1948-ban megkezdődött a felsőoktatás 

moszkvai szempontú megreformálása, a feladat elvégzése Fogarasi Béla és Kállai Gyula 

kezébe került. Az átalakítás fő irányelvei a következők voltak: a tudományos és szakképzés 

szétválasztása, az oktatói kar átalakítása, a hallgatói összetétel megváltoztatása (Garai, 

2016. 167.).  

Kapcsolati tőkéjét felhasználva, a helyettesi szabad akaratot érvényesítve 1948 májusában 

Pető megkapja Ortutaytól a kinevezését a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 

Mozgásterápiai Tanszékére. „ Szakorvos Urat a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolához 

főiskolai rendkívüli tanárrá a VII. fizetési osztály 3. fokozatába kinevezem. Illetményeinek 

kiutalása ügyében hivatali esküjének /fogadalmának/ letétele után intézkedem” (Rendezetlen 

dokumentumok). 

Az 1949-es új alkotmány elfogadása és a Rajk-per ítélethirdetését követően a politikai-

ideológiai kiszolgáltatottság hatalmas méreteket öltött, a belső ellenség keresése, a 

feljelentések mindennapossá váltak nem csak az államigazgatás, hanem az élet minden 

területén. Ortutay sem maradhatott sokáig pozícióban, 1950-ben elmozdítják, helyére 

Darvas Józsefet nevezik ki. 1951-re egy átmeneti megtorpanást követően teljes mértékben 

sikerül adaptálni a szovjet típusú felsőoktatást, melynek fő jellegzetességei a nagyon 

erőteljes központi párt irányítás, az intézményi autonómia hiánya, a tananyag ideológiahű 

átalakítása, valamint az épülő tervgazdaság kiszolgálása. 

Pető életét több szempontból is érintették a lezajló, megrendelésre indított perek, barátját és 

egyben főbérlőjét Bródy Dánielnét koholt vádak alapján elítélték, ennek nyomát őrzi a 

Budapest Főváros Levéltára „Büntető Eljárások”iratanyaga, illetve a Rajk - per áldozati 
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között találjuk Balassa Klárát, Pető egyik támogatottját, akinek Pető személyére is utaló 

történetére a kutatás során az emlékpontok.hu oldalon leltem rá. 

1950 után létrejött a szocialista neveléstudomány, egy újabb történelmi kényszer a pályában, 

melyet szereplői, átélői az igazi szocialista korszaknak neveznek. Az állami oktatás szellemi 

hátterét Sáska Géza Dietrich és Tenorth alapján úgynevezett világiasított teológiaként írja 

le, melynek eszmei hátterét három terület befolyásolta, a filozófia, a természettudomány és 

a politika (vö. Németh, 2015). 

A természettudomány fejlődése nagy befolyással bírt a pedagógiára, ebben a 

megközelítésben a hangsúly a determinált testi és lelki adottságokon van, persze pozitivista 

filozófiai keretbe foglalva. A kiemelt terület azonban az állam, mint erősen szabályozó és 

előíró szervezet, melynek célja, hogy a jövő generációi az eszme céljait legyenek képesek 

megvalósítani. Az állam, a politika és a pedagógia szoros összefonódása teszi lehetővé, hogy 

a neveléstudomány a politikai célok szolgálatába állva alakítsa ki eszmerendszerét és 

módszertanát (Sáska, 2004.). Az általam tárgyalt időszakban a hatalom letéteményese a 

pedagógiában egyrészt a Vallás-és Közoktatásügyi minisztérium, másrészt az Országos 

Köznevelési Tanács. A szervezetek vezetésével politikai szempontból kifogástalan 

személyeket bíztak meg annak érdekében, hogy a nemzet jövőképe a mindenkori politikai 

elit kívánalmai szerint legyen alakítható. Sáska Géza felhívja a figyelmet arra is, hogy a 

Köznevelési Tanács elődje még Közoktatási, a terminológia megváltoztatása szándékos. „Az 

1945-ös oktatásiról nevelésire történő névcsere szimbolikusan is mutatja e pedagógiai 

nézetrendszer képviselőinek hatalomra kerülését, akik szerint a társadalmi egyenlőség és 

igazságosság a felnövekvő generációk állami eszközökkel szabályozott nevelésétől 

függ”(Sáska, 2009. 103.).  

Kissé előre ugorva az időben, témám szempontjából ennek nagy jelentősége lesz akkor is, 

amikor 1963 júniusában az Országos Mozgásterápiai Intézet átkerül az Egészségügyi 

Minisztérium fennhatóságából a Művelődési Minisztérium alá. A felügyelő szerv cseréje 

magával hozza azt is, hogy a terminológiában változás következik be, a 

„terápia”megnevezés helyett a minisztérium jellegéhez jobban illeszkedőt kell választani. 

Pető Andrásnak, mikor Kállai miniszterelnök helyettesnél kérvényezi a konduktív pedagógia 

intézményének elnevezését, olyan kényszerű, elveivel ellentétes kompromisszumot kell 

kötnie, amelyben megjelenhet a párt ideológiája. Kállai elveti mind a diszfunkció, a 

konduktív, mind a pedagógia kifejezéseket, előbbieket azért, mert „úgysem érti senki”, 

utóbbit nem tartja elég kifejezőnek a szocialista közeghez. 
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A kormányrendelet és kormányhatározat (36/1963. [XII.21] sz. rendelete és 2031/1963. 

[XII.31] sz. határozata) azért megengedőbb a terminológia használatát illetően: „A központi 

idegrendszer károsodása következtében mozgásukban gátolt, de értelmileg képezhető, 

illetőleg iskolai oktatásra alkalmas, motorikus diszfunkciós személyek konduktív 

módszerrel történő helyreállító nevelése céljából” jön létre a Mozgássérültek Nevelőképző 

és Nevelőintézete.”(Hári, 1997. 135.). 

Visszatérve az ötvenes évek történéseire a Pető életpályában, az őt körülvevő történelmi 

kontextusban tervszerűen, erőltetett menetben megy végbe az átrendeződés. 

A szovjet ideológiai alapú nevelés magyar változata az előírt forgatókönyv alapján alakul, 

célként jelölődik a teljes kulturális és gazdasági elitcsere a totalitárius, központosító állam 

rohamléptékű kiépítése. A politikai hatalom felülírhatta azokat a szabályokat is, melyek 

mentén a képzési bemenetek és kimenetek működtek. (vö. Garai és Németh; Golnhofer és 

Szabolcs; Karády; Sáska, 2015) A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola - ahol Pető 

tanszékvezető tanárként volt státuszban - sem jelentett ez alól kivételt. Azoknak a 

fiataloknak, akik nem rendelkeztek megfelelő háttérrel, szinte lehetetlen volt a bejutás, míg 

pártvonalon bármi lehetséges volt. Az oktatási intézmények dolgozóinak szintén 

illeszkedniük kellett az új rendbe, politikailag- és ezzel összefüggésben- szakmailag is. A 

visszaemlékezések szerint Petőnek viszonylag nagyobb mozgástere lehetett abból az okból, 

hogy a párt soraiban jó néhány lekötelezettje volt, így alkalmanként ki tudta használni az 

életpályáját támogató védelmi faktorokat. A mozgástér azonban csak viszonylagosan volt 

nagy, Pető pontosan tudta, hogy az állami ideológiának való megfelelés nem választás 

kérdése. 

Ahhoz, hogy ügyét meg tudja valósítani, a legitim tudományos térben kellett maradnia, még 

akkor is, ha annak a szélére pozícionálta magát. Az eszmének megfelelő elméletet és 

gyakorlatot kellett közvetítenie és működtetnie, ennek megfelelő munkaterveket, tanterveket 

kellett írnia. A tantervekben és munkatervekben a szocializmust építő, hasznos, cselekvő, 

célvezérelt, fegyelmezett és megszervezett ember jelenik meg, Pető „szerencséje” hogy a 

konduktív pedagógiába az előbbi fogalmak problémamentesen beilleszthetők. Pető az 

ideológia szakmásítását úgy oldotta meg, hogy koncepcióját a nagy szovjet szakemberek, 

Pavlov és Lenin orvosa, Foerster munkásságából vezette le. Megmaradásuk és 

egzisztenciájuk érdekében így tettek az 1946 és 1953 közötti időszakban a Magyar 

Tudományos Akadémia intézetei is, akik többek között feladatul kapták Pavlov 

szemléletének és eredményeinek továbbvitelét, a magyar kommunista párt által 
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követendőnek ítélt szocialista pedagógia elterjesztését, módszereinek átvételét vagy 

adaptálását (Sáska, 2009). 

A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola vezető oktatóinak, Bárczinak és Petőnek nem 

kellett feltétlenül meghasonulnia, Pavlov tevékenységében mindketten találtak olyan 

komponenst, mellyel valóban azonosulni tudtak: „[…] rendszerünk legnagyobb mértékben 

önszabályozó-önfenntartó, önjavító, önbeállító, sőt önfejlesztő. 

A magasabb rendű idegi tevékenységeknek a mi módszerünkkel folytatott tanulmányozása 

során nyert legfőbb és legerősebb benyomás e tevékenységek rendkívüli plaszticitása és a 

bennük rejlő lehetőségek felmérhetetlensége: semmi sem állandó vagy merev, és mindig 

minden elérhető, minden jobbra változtatható, csak meg kell hozzá teremteni a megfelelő 

körülményeket” (Pavlov, 1932. 93.). 

Pető igazodik, legitimitása miatt szüksége is van erre, hiszen Lázár György világosan 

kifejtette az 1950-es oktatáspolitikai fordulat főideológusaként, hogy a neveléstudománynak 

pártszerű tudományként kell kiépülnie. Az Ortutay Gyula minisztersége alatt elkezdődő és 

az 1950. évi márciusi párthatározattal befejeződő tisztogatás minden szakmát érintett. A 

Magyar Dolgozók Pártja hatáskörébe tartozott megállapítani, hogy mi és ki tekinthető 

marxista-leninistának. Ahogyan az új neveléstudomány képviselői elfogadták függőségüket 

a politikától, hasonlóképpen a magyarországi politikai vezetés sem volt autonóm, ideológiai 

és gazdasági téren egyértelműen erősen függött a Szovjetuniótól. A marxizmus-leninizmus 

jelentését, az ezen belül működő pedagógia jellegét a szovjet pedagógiai elit határozta meg. 

A magyar politikai vezetés hivatott volt kijelölni a „szocialista standard” alapján, ki minősül 

a rendszer ellenségének és ki nem. Ezek a szándékok és érvényesítésük természetszerűen 

érinteni fogják Pető szakmai - és ezzel összefüggésben a párhuzamosan, de egyre 

halványabban futó életvonalait. 

Gordosné Szabó Anna A magyar gyógypedagógus-képzés története című könyvében leírja 

azt a folyamatot, melynek kezdő akkordja a gyógypedagógia területének ideológiai 

szempontú teljes átvizsgálása. „A Levéltárban egy, az Országos Neveléstudományi Intézet 

(ONI) dossziéjában 1948-ból megőrzött (aláírás nélküli) anyagban ezt olvassuk: 

„Döbbenetes kevertségű ismeretanyag, amit ma gyógypedagógia néven tanítanak: 

különböző és gyakran egymásnak ellentmondó pszichológiai irányokból, érzékszervi 

fogyatékosok didaktikájából, egy kis örökléstanból, egy kis pszichiátriából, 

orvostudományból lesüllyedt kórtani és neurológiai ismeretroncsokból. Elrettentő példaként 

elég felütni a Hanselmann-féle Handbuchot.” A hosszú – megszívlelendő észrevételeket is 
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tartalmazó – elmarasztaló szöveg végső összegzése az, hogy „a pszichologizmus vált 

uralkodóvá a gyógypedagógiában” (Gordosné, 2000. 107.). 

A „pszichologizmus” kiemelése különösen veszélyessé tette a megállapításokat, hiszen a 

szovjet ideológiába ekkor már üldözendő volt ez a terület. Gordosné hivatkozik egy másik 

fontos levéltári dokumentumra is 1948-ból, melyet mi is bemutatunk Pető érintettsége okán. 

Ezekből világosan látszik, hogy mennyire könnyű volt listára kerülni valós szakmai indokok 

nélkül: „Fonetika – Lazícius Gyula egy. ny. rk. tanár – apolitikus. A Pázmányról ősszel ki 

fogják tenni. Innen is lehetne. Társadalmi egészségtan, ált. gyógyped. – Bárczi Gusztáv 

orvos, gyógypedagógus. Ha jobb van helyébe, azonnal el kell távolítani. 

Gyógypedagógiai lélektan, ált. lélektan - dr. Vértes O. József egy. magántanár. 

Alkalomadtán el kell távolítani. Magyarázórajz – Tamás Lajos gyógyped. tanár. Fasiszta. 

Azonnal el kell távolítani. Szeminárium, gyakorlati gyógypedagógia—Szentgyörgyi 

Gusztáv gyógyped. tanár, adm. igazgató. Szakszempontból és politikai szempontból 

egyaránt egész rossz, azonnal el kell távolítani. Beszédfejlődéstan – Kanizsai Dezső 

gyógyped. tanár, izr. siketnéma int. igazgató. M. K. P. Jobb híján maradhat. Zene – dr. 

Molnár Imre zeneakadémiai tanár. Eufonetikát tanít, ami teljesen felesleges.” A listán 

szereplő többiek (pl. dr. Kiszely György, dr. Kozmutza Flóra, dr. Pető András, dr. Roboz 

Pál, P. Balkányi Sára) neve mellett a „maradjon” ítélet olvasható”(Gordosné, 2000. 107.). 

A gyógypedagógia területén teljesen új képzési rendet vezetnek be, átalakul a képzési idő, 

illetve a kurzuskínálat is változik a korszaknak és a politikai elvárásoknak megfelelően. Ilyen 

újításként kellett beemelni a képzésbe a „természeti ismeretek” és „földrajz-történelem” 

tárgyakat, illetve az orosz nyelv tanítását. Az orosz nyelv oktatása a mozgásterápián is 

előírás volt, Pető munkatársa, a pszichológus Förster Vera így emlékszik: „a párttitkár, aki 

egyben a gondnok is volt, különösen gyanakodott. Tudom, hogy maga a Neveléstudományi 

Intézetben volt – mondta. – Mit csinált ott? Sok mindent. Például tankönyveket készítettünk, 

és anyagot gyűjtöttem. Anyagokat gyűjtött? Vagyis kémkedett! Akkor maga kém volt! 

Végül is, nem tudtam elhárítani, amikor azt követelte tőlem, hogy oroszt tanítsak. Valaki a 

hatóságoktól rájött arra, hogy az intézetben nincs orosz nyelvű oktatás, ezt a hiányosságot 

pedig sürgősen fel kellett számolni. Nem használt, hogy megmondtam, egy szót sem tudok 

oroszul. Tanítanom kellett, és én tanítottam. Az orosz nyelvi osztály szépen haladt előre, 

mivel az ásítozó konduktorokat egyáltalán nem érdekelte, hogy soha nem voltam előbbre 

náluk egy leckénél” (Förster, 2012. 229-230.). 

Az átalakítások következményeképpen a gyógypedagógiai gyakorlati kurzusok az területek 

valós szakértőihez kerülnek, témánk szempontjából azonban érdekes, hogy a főiskola 
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tantervén belül továbbra is Torai Sándor felel a „nyomorékokkal” kapcsolatos gyakorlatok 

oktatásért, de Pető Andrást jelölik meg a „mozgássérültek” terület szakoktatására. Ez a 

párhuzamosság óhatatlanul konfliktusokhoz vezethetett. 

Ugyanez a helyzet figyelhető meg a szakoktatás gyakorlati részére vonatkozóan is, ahol a 

hospitálás területén a következő felosztásban folyik az oktatás: kórtani laboratórium (Dr. 

Roboz Pál), lélektani laboratórium (Illyésné dr. Kozmutza Flóra), hospitálás normálisoknál 

(Szentgyörgyi Gusztáv), hospitálás siketnémáknál (Győrffy Pál), hospitálás vakoknál (Vajda 

Lajos), hospitálás szellemi fogyatékosoknál (Dr. Bárczi Gusztáv), hospitálás 

nyomorékoknál (Torai Sándor), hospitálás mozgássérülteknél (Dr. Pető András) 

(Gordosné,2000. 108.). 

A megváltoztatott tanulmányi rend nem csak felmenő rendszerben érinti a hallgatókat, az 

akkor harmadévesekre is vonatkozik, ezért rengeteg feszültség halmozódik fel, melynek 

következménye többek között az lesz, hogy az újonnan, szinte véletlenszerűen kiválasztott 

közismereti tárgyak hallgatásától elzárkóznak és helyette a kórtani és lélektani 

laboratóriumokban és Pető mozgásterápiai részlegén végeznek munkát. Újabb 

feszültségforrásként jelenik meg a hallgatói létszámnövekedés is, ezt átmenetileg enyhíteni 

tudja 1950-ben Pető új intézetének megépülése, annak ellenére, hogy annak létrejötte mögött 

sokan egyébként joggal, pártkapcsolatokat sejtenek. Az egyidőben történő, sokszor 

egymásnak ellentmondó oktatást érintő intézkedések között a kortársak is nehezen igazodtak 

ki és a helyzet a szálak és szándékok kibogozását illetően ma sem könnyű, az időszakra 

vonatkozó levéltári anyagok igen hiányosak, sőt a kutatási fázis lezártát követően a 

hozzáférés kevéssé biztosított, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának költözése 

miatt leginkább a digitális adatbázis áll rendelkezésre. 

A Magyar Dolgozók Pártja központi vezetősége az 1950. évi párthatározattal átveszi a 

„szovjet közoktatás politika pedagógia elveit és gyakorlatait, valamint célul tűzi ki az iskolai 

tevékenység politikai befolyásolását, átideologizálását (Kelemen, 1997).  

A párthatározat alapján a legnagyobb offenzíva a pedológiai túlburjánzások 

megakadályozásáért indul. Ez később szabályos hajtóvadászattá alakul, igen nehéz ebben a 

helyzetben megtalálni a megfelelő stratégiát Petőnek is. A szakmai életvonal jellegét erősen 

meghatározó életreform gondolatkörébe tartozó elemek egy részét nem csak hogy ki kell 

vennie munkájának transzparens szférájából, de újakat, ideológia kompatibilis verziókat kell 

„gyártania” helyettük. Így eshet meg például, hogy a csoportpszichoterápiás hatások helyett 

szocialista alapú közösségi nevelésről beszél, vagy a betegek által végzett feladatsorokba az 
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idegrendszeri sérülések típusainak megfelelő tempójú mozgalmi dalokat épít. „Rejtélyes 

feljelentések nyomán a pártközpontból kiszálló bizottságot az bűvölte el, hogy a gyerekek, 

akik számolva, avagy énekelve mozgatták orvostudományi szempontból mozdíthatatlan 

végtagjaikat – mozgalmi dalokat használtak erre a célra. Ez természetesen Pető tudatos 

ravaszsága volt. Egy nagy kópé kajánságával mulatott az effajta trükkökön és előre 

kiszámítható hatásaikon” (Vekerdy, 1992. 159.). Azt sem teszi nyilvánvalóvá ebben az 

időben, hogy a hangsorozatok ritmikus ismétlése (ho, ha, hi, ha, he, hu) nem pusztán 

artikulációs feladat, hanem kis átalakítással az „om mani padme hum”, a tibeti buddhista hit 

alap mantrája, melynek célja, hogy a szeretet és együttérzés áldása járja át a csoportot és 

segítsen a szenvedésben való létezés színtereinek megtisztításában, illetve nagyon 

hasonlatos a jógalégzéshez. Koronkai Bertalan jungiánus pszichiáter, aki mesterének tartotta 

Petőt, erre így emlékszik: „Az oxigéncsere feltétele az anyagcserének, tehát a jóga teljes 

légzése szinte teljes mértékben megfelel a Pető-félének, csak nem mágikus szavakkal. Meg, 

ez a „hi-he-há-ho-hu”, ezek majdnem olyan, mint az „omm mani padme hom” Ott is a hasi 

közép és a felső légzés teljesen kiüríti a tüdőt igazából, de ezt nem írhatta le, mert így is 

eléggé támadták, és akkor azt mondta, hogy „hi-he-há-ho-hu” (Koronkai, 2018). 

A gyógypedagógia szovjettípusú átalakítására irányuló folyamat kezdeteként Bárczi 1949-

ben felszólítást kap a Vallási és Közoktatásügyi Minisztérium gyógypedagógiai referensétől, 

hogy a főiskolai hallgatók és tanárok ismerjék meg és tanulmányozzák a Szovjetunió 

gyógypedagógiai oktatásának ügyét. „ A Főiskola ekkor indítja el azt a jegyzetsorozatot, 

amely szovjet szerzők (pl. Ljapigyevszkij, Vlaszova, Szmirnov—Birjukov—Szmolenszkij, 

Pavlov) műveinek lefordítása, és ezek sokáig tananyagként szerepelnek” (Gordosné, 2000. 

112.). Ahogy a főiskola többi oktatójának, Petőnek is szüksége van a fennmaradáshoz 

politikai legitimációra, így az előbbiekben említett „praktikákon” kívül az új tudomány 

felfogáshoz is igazodnia kell. Ez sok esetben nem jár önfeladással, hiszen például Pavlov 

tanainak számos eleme illeszkedik módszeréhez. A szakmai legitimációra teremt egy 

felületet az 1952. december 1-én megrendezésre kerülő országos szakmai konferencia, 

melyen Petőnek lehetősége lesz bizonyítani szovjet konform beállítódását, esélyt kap arra, 

hogy pozícióját megerősítse. Az esemény, bár lehetőséget nyit meg számára és változásokat 

is előidéz környezetében, a belső megélés szintjén mégsem válik fordulóponttá. A 

konferencia hivatalos apropója a magyar gyógypedagógiai nevelés-oktatás megindulásának 

150. évfordulója, de a résztvevők tudják, hogy a Főiskola jövőjét meghatározó sorsdöntő 

ülés következik. Pető András a Szovjet mozgásterápiai módszerek címmel tart előadást.  
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„A gyógypedagógiának legújabb ága, mely a felszabadulás után alakult ki, a mozgásterápia. 

Nagy örömömre szolgál, hogy a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola keretében a 

Minisztérium felkért a mozgásterápia ismertetésére. Először, mert a mozgásterápia, mint 

minden pedagógiai módszer – a pavlovi feltételes reflexen alapul és másodszor, mert a 

mozgásterápia egyik legkiválóbb mestere egy nagy neurológus volt. Ottfried Försterre 

gondolok, akit a szovjet nép történetének egyik legkomolyabb pillanatában avval tisztelt 

meg, hogy Lenin betegágyához őt is meghívta. Ottfried Förster, aki mint klinikus, 

neuropatológus és idegsebész egyaránt kiváló volt, szenvedélyesen űzte a mozgásterápiát. 

Órákat kezelt személyesen kórtermeiben. A Förster-féle gyakorlatoztató kezelés neurológiai 

mozgásterápia, egy terápiai módszer, amelynek hazánkban is komoly tradíciója van. 

Ranschburg Pál, a kiváló idegorvos, polyhistor és úttörő kutató inaugurálta hazánkban a 

neurológiai mozgásterápiát […] A szovjet gyakorlat és a szovjet elmélet mutatta úton 

kívánunk a mozgásterápia gyakorlati és elméleti kiépítésében részt venni” (Pető, 1952. 47-

51.). Úgy tűnik, Pető-csakúgy, mint a kongresszus további felszólalói, megtalálja az 

ideológiai rést, amellyel egy időre elodázhatják a gyógypedagógiát ért támadásokat, a 

nervizmus szellemét megidéző előadásaik, együttes fellépésük meggyőzőnek mutatkozott. Az 

életpálya elmélet ezzel összefüggésben emeli be a diskurzusba az egyének és csoportok 

döntési szabadságával és mozgásterével kapcsolatban a kollektív szabad akarat fogalmát, 

mely azt jelenti, hogy a szabad akarat a csoport szintjén artikulálódik úgy, hogy az egyének 

együttesen cselekszenek egy fontos, közös cél érdekében.  

Mivel a korabeli hatalmi struktúrában az 50-es évek elejétől, de különösen Sztálin halálát 

követően gyakori, szinte állandó volt a változás-mozgás a politikai színtéren, melyhez igen 

nehéz volt igazodni. Ez a fajta állandó bizonytalanság a diktatúra ügymenetében tökéletesen 

alkalmas volt a szakma megfélemlítésére, hiszen kiszámíthatatlanul válhatott valaki barátból 

ellenséggé. Ez a jelenség érzékletesen, kissé sarkítva fogalmazódik meg az alábbi Petőről 

szóló visszaemlékezésben: „A főorvost mind a főiskolán, mind a minisztériumokban 

gyűlölték. Kell-e magyarázni, hogy miért? Szakmai körökben azt terjesztették róla, hogy 

nem is orvos, kuruzsló. Évente egyszer-kétszer megpróbálták nyugdíjba küldeni. Ebből a 

cirkuszból számomra csak ennyi volt látható: Berohant dr. Palotás Gábor - akkor adjunktus, 

később a Logopédiai Tanszék vezetője -, és azt lihegte: Főorvos urat nyugdíjazták! Már 

megint? De most komoly. Molnár János miniszterhelyettes már alá is írta! 
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Pető elnézően mosolygott. Tudod, hogy ma Magyarországon mekkora pouvoárja van egy 

miniszterhelyettesnek? Mint Svájcban a portásnak. Ez nem probléma. Az a probléma, hogy 

az újságos két sarokkal messzebb ütötte fel a tanyáját!” (Popper, 2005. 64.).  

A folyamatos veszélyeztetés egyelőre nem szegi Pető hübriszét, tetterejét és kedvét, sőt, a 

visszaemlékezőket olvasva úgy tűnhet, Pető néha kifejezetten „élvezi” ezeket a politika 

szülte közjátékokat. A fikciós mód azonban nem ereszt, tudható, hogy minden ilyen epizód 

egyre inkább gyengíti a hőst, aki fokozatosan veszít erejéből, miközben az ellene ható 

környezeti erők növekedni fognak. 

A neveléstudományra vonatkozó ötéves terv irányelvei szerint 1951-től a szakmai viták 

inkább tekinthetők marxizmus és materializmus alapú ideológiai vitáknak, mint valós 

szakmai diskurzusnak. Pető a maga korában ezt különösebb gátlások nélkül eszközként 

használta szakmai színtéren is, erre gyógypedagógus szakmatársa, Méhes József így 

emlékszik: „Itt intermezzóként elmondom, hogy Nagy Sára, aki kormánybiztos volt, és 

Szegvári, aki főorvos volt, belgyógyász mind szabadkőművesek voltak. Elmentünk a 

Petőhöz valami együttműködést összehozni. Bementünk a Petőhöz, és meglátta szegény 

Szegvárit, ez egy finom úr volt, egy drága szimpatikus fickó, és mikor bementünk, még meg 

sem álltunk: „Maguk kicsodák? Maguk nem marxisták! Mit jöttek ide!” Úgy letolta a népet, 

én csak ott hátul hallgattam, hogy ki a fene ez? Gondoltam, rossz társaságba keveredtem. A 

lényeg az, hogy egyszerűen kizavart bennünket, nem állt szóba velünk. Mészárosok, maguk! 

Mindent megműtenek, és nem vigyáznak arra, hogy ezt másképpen is lehet!” – de ordítva, 

hát elsomfordáltunk”(Bánfalvy, Szauder és Zászkaliczky, 2006. 114.). Egy másik, szintén 

jellemző történetet többen is felidéztek, alább a Popper és Subosits változatot közöljük. 

„Emlékszem egy szovjet delegáció látogatására. Én voltam a tolmács. Nyugtalanul láttam, 

hogy a főorvosnak gyanúsan csillog a szeme. Az általam kidolgozott konduktív 

mozgásterápia jelentősége, hogy egyedül a nagy októberi forradalommal vethető össze. 

Popper, fordítsd! Így kezdte az előadását” (Popper, 2005. 62.). 

Subosits István értelmezésben egy kicsit más a sorok mondanivalója is: „Kanizsai Dezső 

nyugalomba ment, és kerestek egy embert, aki arra a státusra jön. Ez én voltam. Eléggé 

viharos helyzet volt, voltak ellenzői ennek, többek közt Pető András is. Érdemes róla 

beszélni, egy fura figurája volt a magyar világnak. A rossz nyelvek szerint előadásait 

többnyire azzal zárta, hogy „jegyezzék meg, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a 

mozgásterápia egy és ugyanaz a dolog!” (Bánfalvy, Szauder és Zászkaliczky, 2006. 231.). 
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Mi volt Pető mozgástere abban a helyzetben, amikor pontosan tudta, hogy munkája nem 

írható le pusztán az első és második jelzőrendszer létezésével és rá való építéssel, hanem épp 

kialakuló módszere a holisztikus emberszemléletben gyökerezik, melynek alapja a test-

lélek-szellem megbonthatatlan egysége, nem is szólva azokról a tényezőkről, amit akkoriban 

az okkult vagy kuruzslás bélyegével illettek? Ne felejtsük el azt sem, hogy az ötvenes évek 

elején a spirituális tanok különösen negatív megítélés alá estek, és ekkorra tehető a 

természetes gyógymódok üldözése. Margittai Sándor és Bernolák Béla Pető budapesti 

baráti/páciensi köréhez tartozott és szerepük volt abban, hogy az 50-es, 60-as években Pető 

annak ellenére tudott homeopata készítményekhez jutni, hogy a II. világháború alatt és után 

a magyar homeopata orvosok és gyógyszerészek többsége külföldre távozott, megölték, 

illetve 1950-ben a gyógyszertárak államosításával és a homeopátiás gyógyszerkészletek 

egybegyűjtésével a működés lehetetlenné vált. . „Pető kijárt a Völgy utcába időnként, és az 

olyan betegeket hívta Fodor doktor konzíliumra, akikkel nem tudtunk mit csinálni. Na, most 

ilyenkor megnézte ezt a beteget, és gyógyszert ajánlott, de nem mondta meg micsoda, ilyen 

kis üvegcsében, octopusnak nevezte, csöpögtetve kellett adni a betegnek, és ezek a betegek 

gyógyultak. Érdekes módon. És soha nem mondta meg, hogy milyen összetételűek ezek a 

gyógyszerek, volt, amikor tablettában, de legtöbbnyire csöppekben adta ezeket”(Koronkai, 

2018).  

Az üldözés egyik stációjaként az ötvenes évek elején az orvosképzés is megszűnt a 

természetes gyógymódok területen, a praktizálás pedig tiltott volt. Ennek ellenére számos, a 

hagyatékban is őrzött dokumentum igazolja, hogy Petőék hozzá tudtak jutni a szelíd 

gyógymódok alapanyagaihoz és használták is a napi praxisban. „ Annak idején 

elcsodálkoztam, amikor egy teljes harántléziós, petyhüdt paraplégiás alsó végtagjainak 

indurált ödémáját megszüntette, és az alsó végtagok színe normálissá változott, majd a 

25X20 cm átmérőjű, egészen mély decubitusa egy év után begyógyult. A beteg sebkezelése 

digitális purpureaval (gyűszűvirág szárított levele szívelégtelenség kezelésére használatos), 

ultraseptiles vérrel (ureával készült sebhintőpor), gyógyszerelése thyreoidea homeopata 

készítmény adásával és az aktív életmódra késztetéssel hatalmasat változott” (Hári, 1997. 

97.).  

Pető különcsége, a támogatott és a tiltott közötti lavírozása továbbra is fenntartotta az 

elszigetelődés folyamatát. Ideológiai szempontból kockázatos területet képviselt Pető 

munkájában az úgynevezett „vegetatív csoport”is az ötvenes években, mely gyakorlatainak 

leírása ugyan már kívül esik a dolgozat vizsgálódási körén, mégis fontosnak tartom 
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megemlíteni hatásrádiusza miatt, hiszen ezekbe a csoportokba járt füst Milán vagy Pán Imre. 

Petőt ma a konduktív pedagógia alapítójaként ismerjük, és kevesen tudják, hogy a Korányi 

Kórház illetve a híres Völgy Utcai Pszichiátria alkalmazták Pető egyes eljárásait. „Viszont 

a vegetatív tornát, amit csináltak, azt mi alkalmaztuk a Völgy utcában, csináltuk neurotikus 

betegeken. Az ment a mi terápiás tervünkben, ez nagyon jól reagálták a betegek. A 

légzésgyakorlataik különösen jók voltak. A tüdőnek a kiürítését, a teljes kiürítését a teljes 

feltöltődésig. A „hi-he-há-ho-hu”, ez volt a híres kilégzés, a maximalizálódás. Amikor az 

ember kifújta a legkisebb levegőt is, az a tüdő teljes kitisztulásához vezetett és az 

átlégzéshez. A tüdőcsúcsok, ahol leggyakrabban tapad meg a tbc, teljesen kitisztult, nem 

pang a tüdejük a betegeknek. És ez a neurotikusoknak is nagyon jó volt.” Egy másik részlet, 

szintén a Koronkai interjúból a Pető-féle számolással kapcsolatban említi: „igen, ezt a 

hipnózisnál is használjuk, ezt az ötig számolást, és Petőnek a hatása, hogy csak ötig, mert 

van, ahol tízig számoltatnak, de ez az öt olyan, mint egy mandala, ötös kocka” (Koronkai, 

2018).  

Látható, hogy Pető, a történelmi időhöz való alkalmazkodása részeként rendszerint 

megkísérelte a maga és környezete számára is egyensúlyba, kapcsolatba, összefüggésbe 

hozni az alternatív medicinát a hivatalos tudomány által elfogadottakkal, vagy legalábbis 

megpróbálta feloldani közöttük az ellentétet. Arra azonban nem gondolhatott, hogy ezt „saját 

néven” teszi, vagy hivatalosan felvállalja, álnéven írt könyvének fülszövegében viszont 

megtehette, felélesztve ezzel életvonalai közül a már elhalványult rejtőzködés motívumát: „A 

diagnózis nem halálos ítélet, ez ennek a könyvnek a mondanivalója, vezérmotívuma, ugyanis 

minden betegség gyógyítható. Az embert, mint egészet kell kezelni, mert a test szervei 

egymással összefüggésben állnak, egymásért felelnek. Az úgynevezett tudományos orvoslás 

nagy sikereket mondhat magáénak, de tudnunk kell, hogy sok más, jól működő módja is van 

a gyógyításnak. Az orvostudománynak a gyógyítás művészetévé kell válnia, hogy a lehető 

legindividuálisabb és a lehető leghatásosabb lehessen. A biológiai gyógyítás módszerei 

valójában pszichológiai gyógyulási módszerek. Az emberi lény egy testi-lelki-szellemi 

egész és ki van téve az ég és a föld (menny és pokol) hatásainak. Sok kézzelfogható dolog 

létezik, azonban van néhány olyan érdekesség, amely a csodákkal határos. De ne feledjük, 

amit ma csodásnak látunk, az lehet, hogy holnap már tudományosan elfogadottá válik. A mi 

ma csodának tűnik, arra holnap tudományos magyarázat adható. Ám léteznek örök 

igazságok az orvostudomány területén. Nagyot hibáztunk a régi dolgok elvetésével, mert 

Hippokratész és Paracelsus halhatatlanok. Azok, akik megvetik Freudot, nem akarnak tudni 

az élet alapvető tényeiről. A kereszténység és a pszichoanalízis nagyon jól együttműködik. 
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A Szovjetunióban a homeopátia egy nagyon elterjedt gyógymód. A betegségfelfogás, a 

betegségről való tudás idealisztikus és materialisztikus alapokon egyaránt nyugodhat, és ami 

számít, az a beteg és a terapeuta szellemi aktivitása, tevékenysége. A közönyösség, a 

bizonytalanság és a kétségbe esés általában jelen van és ez leginkább a bizalom és a 

kontextus ismeretének hiányával jár együtt. Ez a könyv, amit az olvasó a kezében tart, ebben 

segít. Nem csupán vigaszt akar adni, nem csak a bizalmat kívánja megteremteni, hanem 

igazolja is, hogy ez a bizalom és vigasz miért indokolt, és hogy tudományosan és 

tapasztalatilag is igazolt. Egy tulajdonképpeni bizalomkönyv a betegek számára, de 

ugyanakkor a gyógyítás művészetének egy rövid, de átfogó enciklopédiája a gyógyítás 

hivatalos és nem hivatalos módszereinek” (Bärnklau /Pető, 1965. fülszöveg). 

A tragikus fikciós módban ugyan nem jellemző a fentiekből kiolvasható egyensúlyozásra 

törekvés, hiszen abban a legjellemzőbb cselekvésforma a harc, a hősre ható erő pedig kifelé 

szorít a rendszerből, Pető személyiségét, jellembéli tulajdonságait figyelembe véve azt kell, 

hogy gondoljuk, hogy ez a „harmónia teremtés” a stratégia része, az egyik sáv csupán a cél 

felé vezető úton. Az életpálya harmadik szakaszára tekintve látható, hogy a sávok egymás 

mellett haladnak, Pető stratégiája pedig az, hogy mindig a legkevésbé akadályozottban 

haladjon a végső beteljesülés elérése, azaz az „Ügy” érdekében. 

3.3.1.5 Az elszigetelődés fokozódása 

Pető a maga által alkotott protokoll szerint végeztette a napi kezelési rutint, rajta kívül ennek 

teljességét csak a közvetlen közelében évek óta gyakorlatot szerző, alázatos egy-két 

munkatárs értette és látta át. Mint már az előbbiekben említésre került, mind a kezelő 

személyzetre mind az orvosgárdára jellemző volt a nagyarányú fluktuáció, melynek oka 

egyrészt a furcsa, semmihez sem hasonlítható elvárások, másrészt a már említett politikai 

beavatkozás volt. Az előbbivel kapcsolatban megpróbáljuk felfejteni az egyik lehetséges 

okot, melyből érthetővé válik, hogy a korabeli egészségügyi rendszerbe miért nem tudott 

szervesülni Pető koncepciója. A feminista filozófiai megközelítésekben ugyan csak az 1980-

as évek óta foglalkoznak mélyebben a fogyatékosság és társadalom kapcsolatával, de a 

jelenség, miszerint az orvostudomány kognitív társadalmi hatalommal rendelkezik, a 19. 

század végétől jól látható. A kognitív hatalom kifejezést H. Tristram Engelhardt és Kathryn 

Pyne Addelson használták először abban az értelemben, hogy az orvostudomány által 

teremtett valóságot társadalmilag elfogadjuk. Az orvostudomány társadalmi hatalma 

leginkább intézményi hátterük, társadalmi státuszuk együttes erejéből adódik, de a kutatók 

felhívták a figyelmet arra is, hogy ez a hatalom túlterjeszkedik az egészségügy szoros 
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értelemben vett világán és benyomul az egyéb intézmények területeire is, így az állami 

bürokrácia olyan szervei is érintettek lesznek, mint az oktatási, a szociális vagy akár a civil 

szféra is. A kérdéskörrel az 1970-es években Irving Kenneth Zola is foglalkozott, aki leírta, 

hogy a medicina a társadalmi ellenőrzés legfontosabb intézménye és az igazság új 

letéteményese lesz, ahol az abszolút és véges ítéleteket kimondják (Susan Wendell, 2010. 

101.). A testtel - legyen az egészséges vagy beteg- kapcsolatban az elsődleges 

hatalomgyakorló már a 20. században is a hivatalos orvostudomány volt. A hatalom 

gyakorlója pedig birtokol, s ha ezt valaki megsérti, felülbírálja, annak következményekkel 

kell szembenéznie. Pető egyik különlegessége az volt, hogy nem akarta birtokolni a kezeltjei 

testét, ellenkezőleg, azt akarta elérni, hogy a beteg képes legyen uralni a saját testét. Így 

vélekedtek róla: „Nem volt benne semmi az „épek” gőgjéből, amit annyi orvosnál éreztem. 

Mintha a világ két részre oszlana: az egészséges, kiválasztott orvosra és a nyomorult 

betegre” (Büchler, 2011. 91.). Pető mozgásterápiáján több birtoksérelmet is el kellett viselnie 

a szakorvosi, orvosi gárdának. A legfontosabb ezek közül az lehetett, hogy Pető a maga által 

alkotott protokoll szerint végeztette a napi kezelési rutint, rajta kívül ennek teljességét csak 

a közvetlen közelében, évek óta gyakorlatot szerző, alázatos egy-két munkatárs értette és 

látta át. Azok az orvosok, akiket felsőbb utasításra Petőhöz helyeztek a saját, megtanult 

protokolljuk szerint tudtak és akartak dolgozni. Ennek értelmében a konduktív aktív 

napirendet két részre osztották, kezelési és kezelésen kívüli időben gondolkodtak. Nem 

azonosultak Pető azon megközelítésével, hogy az új életrend úgy épül fel a kezeltek számára, 

hogy a nap természetes folyásába integrálva kell működtetni a tanulási és az alkalmazási 

szakaszokat. A megtanulás lehetőségét a járás- és beszédképtelenség bizonyos eseteiben 

lehetetlennek tartották valamint azt sem értették, hogy Pető miért tiltakozik a tanulás 

fázisában az úgynevezett könnyítő eszközök használata ellen, mint például tolószék, 

hagyományos járógépek, beszíjazás, lazító gyógyszerek. Hári Mária így ír erről: „Azt nem 

értették meg, hogy ha valaki megtanult tolószék nélkül helyet változtatni, akkor nyugodtan 

használhat már tolószéket, de a megtanulás idejében az alternatív mód használata a tanulást 

akadályozza. Ha elismerem a megtanulás lehetőségét, akkor mindent megteszek a 

megtanulásért, és nem rögtön használok alternatív módot”(Hári, 1997. 95.). Az intézménybe 

rövid ideig látogató „vendég” szakemberek azt gondolták, hogy Pető szándékosan teremt 

spártai, sivár körülményeket betegei számára. „a játékok és a díszítések szerény voltát 

idegenek úgy értelmezték, hogy ez a szigorú tornáztatás követelménye, az esztétikus 

berendezés elterelné a gyerekek figyelmét. Pedig az ok az volt, hogy a gazdag, változatos 

napi tevékenységhez szükséges különböző oktatási eszközökre és játékokra az egészségügy 
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költségvetésében nem volt forrás. A költségvetés hiányait az intézet vezetője, majd 

munkatársai a maguk szerény anyagi eszközeivel egészítették ki”(Hári, 1997. 95.). A 

csoportos formában való kezelés szintén eltért az addigi normáktól a terápiás praxisban, ezért 

érthető volt a korabeli szkepszis ezzel kapcsolatban is. A bizalmatlanságot az is táplálta, 

hogy ez a fajta megközelítés ideológiailag sem volt támogatott, a csoportpszichoterápia, a 

családterápia, a csoport pszichoterápia rendszerellenesnek számított. Az orvosok részéről a 

csoportos foglalkoztatás egyéb szakmai szempontok alapján sem volt elfogadható. A 

legnagyobb szakmai nézetkülönbség talán a Heine-Medin járvány áldozatainak kezelésével 

kapcsolatban alakult ki. Pető kezelési gyakorlata igen hamar megkapta a „tudománytalan”, 

és az „eretnek” stigmát. A mozgásterápiai megközelítésben globális mozgásokat végeztek a 

kezeltek, és a tanultak lehetővé tették, hogy az egyén maga találjon megoldást a számára 

előírt feladat elvégzéséhez. Pető és munkatársai ezt egy sajátos rávezetési eljárással érték el 

úgy, hogy az adott feladatot egy értelmes, elérendő konkrét cél formájában fogalmazták és 

fogalmaztatták meg a páciensekkel hangosan kimondott feladat formájában egyes szám első 

személyben. Ezáltal az egyén érdekeltté vált a tulajdonképpeni feladat elvégzésében. Az 

„értelem adás” biztosította a sikert, a cél tudatos eléréséhez. Ebben az időben Európában 

még nem voltak ismertek a globális, neurofiziológiai megközelítések, így nem meglepő, 

hogy Pető nem számíthatott széleskörű elfogadásra. A pedagógiában és a pszichológiában 

ezzel szemben már rég nem volt ismeretlen a „szükségletből cselekvés” fogalma, a 

reformirányzatok a 19. század végétől erre evidenciaszinten támaszkodtak. A 

szovjetizálódás azonban ellene hatott a praxis gyermektanulmány általi megfertőzésének. 

Amivel végképp nem tudott mit kezdeni az orvostársadalom, az a Pető által alkalmazott 

ritmikus intendálás technikája volt, ami tulajdonképpen az elvégzendő feladat 

verbalizálásával, belső szándékká tételével vezet el az akkor lehetséges legésszerűbb 

megoldáshoz úgy, hogy a lassú számolás által tempót és időintervallumot ad az egyén általi 

aktívan kivitelezett mozgás elvégzéséhez és lazuláshoz vezetett. De mit látott ebből a 

külvilág? Márai Sándor így fogalmazta meg a Petőnél tapasztaltakat: „Éppen a kezelés 

órájában érkezem. A nyomorékok csoportosan énekelnek és számolnak, s bizonyos, 

ritmikus, a régi kultikus gyógy- és vallásgyakorlatok mozdulataival mozognak. P. [Pető] 

tapasztalata szerint a csoport önbizalmat ad a nyomoréknak, nem fél mozogni. A görcs, úgy 

látszik, egyféle ellenállás, lelki és testi egyszerre. Aki tudja mozgatni a kezét, az tudja 

mozgatni a lábát is – mondja P. Három óra hosszát figyelem a kezelést. Egy pillanatra sem 

szűnik meg a nyomorékok foglalkoztatása. Ez az állandó zsongás, abajgás, ütemes 

davenolás, kétségtelenül magába zárja a gyermekeket és felold bennük valamit. P. nem hisz 
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az asztmában sem; szerinte csak ember van, aki visszafojtja a lélegzetét” (Márai, 1998. 120-

121.). A „gyanúsnak” nevezett kultikus és továbbra sem bizonyított gyakorlatot sokan nem 

nézték jó szemmel, így az 1954-57 közötti időszakban Petőnek különösen sok támadással 

kellett szembenéznie, ahogyan az már említésre került, egészsége erősen megromlott, és az 

1954-es évben hónapokig nem tudott bejárni az Intézetbe. Ebben az időszakban felerősödtek 

az intézet szervezeti megszüntetésére történő próbálkozások, de talán még erősebb 

támadásként élte meg módszerének, eredményeinek kétségbe vonását, amikor is az 

ideggyógyász kör a spaszticitás orvosi, gyógyszeres kezelését akarta bevezetni Pető eljárása 

helyett. Hári erre így emlékszik: „a számolás hatását az Országos Idegsebészeti Tudományos 

Intézetben vizsgálták, és patkányokon is akarták ugyanezt vizsgálni. Tudományos 

vizsgálataik számára azt igazolták, hogy a számolásnak a spaszticitásra nincsen hatása. 40 

felnőtt paraplégiásunk közül 20 volt spasztikus paraplégiás. Az orvosok közölték velük, 

hogy meggyógyulnának, ha Pető nem akadályozná az új gyógyszer, a Largactil adását. 

Feltették a gyakornokoknak a kérdést, hogy ki akar orvosilag együttműködni, vagy ki akar 

orvoshoz nem méltó munkát végezni továbbra is?” (Hári, 1997. 98.). 

Pető az értetlenséget sokszor a belső munkatársakkal kapcsolatban is érzékelte. Kollégáinak 

a betegsége hónapjai alatt írt egyik üzenetét Hárinak kellett felolvasnia. Külön érdekesség, 

hogy a „Főorvos”önmagáról E/3-as személyben ír: „Az a pár ember, akit a Főorvos letolt, 

vagy ahogyan az elhunyt Vértes prof mondaná, akikkel magából kikelve ordított, azok azt 

megérdemelték. Ismeritek a Főorvost. […] Az a pár ember, aki nem való az intézetbe, az 

remélhetőleg nem fog alkalmat adni arra, hogy a szent ügy érdekében Vértes prof szavaival 

élve a Főorvos letolja, vagy betegre izgassa magát.” 

Egy másik idézet, a személyi kultusz korra jellemző különös formája egy vers, melyet az 

egyik kezelt írt annak az alkalmából, hogy Pető - egyéves betegsége után - megjelent az 

Intézetben 1955-ben. 

„Végre elérkezett  

A várva várt nagy nap, 

Hogy ismét láthattuk 

A főorvosunkat. 

Együtt örülhettünk 

A gyógyulásunknak, 

És ezt megköszönjük 

Jó főorvosunknak.”  

(Vitó Zoltán) (Hári, 1997. 56-57.). 
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Az ebben az időben induló nagyszabású vizsgálatokat a minisztérium részéről tehát 

kiterjesztik a szervezeti felépítés átvilágítására és az eredmények felülvizsgálatára, de Pető 

egészségi állapota nem engedi meg a konstruktív részvételt, így Hári Máriára hárul a feladat 

ellátása. A vizsgálatot követően a következő megállapítások születnek: „Dr. Pethő még 

betegsége előtt úgyszólván a nap legnagyobbik részét az intézetben töltötte és azt a szó 

szoros értelemben vett egyszemélyi vezetés elve szerint vezette. A legapróbb ügyekben is az 

intézkedés, ill. döntés jogát fenntartotta magának. Ennek következtében történt a szakmai 

vonalon munkatársai önállótlanok voltak. Ezt Pethő elvtárs azzal indokolta, hogy a 

mozgásterápiát az országban rajta kívül senki nem ismeri és így kénytelen a legapróbb 

részletekkel is foglalkozni.” (MNL-OL, Magyar Dolgozók Pártja, Központi Vezetőség, 

Adminisztratív Osztály, XVIII. csoport. Egészségügyi Minisztérium. M-KS 276-96 27.ő.e. 

1955).  

A vizsgálatokkal összefüggésben Pető számára egyre világosabbá vált, bár talán a 

kezdetektől is tisztában volt vele, hogy az orvostársadalom nagy része idegen testként kezeli, 

vagy legalábbis nem tudja rendszerén belül értelmezni koncepcióját. 1955 elején az 

Intézetben folyó munkát ismét napirendre vették, a bizottsági vizsgálat ahhoz vezetett, hogy 

1955. szeptember 5-én az Egészségügyi Tudományos Tanács a mozgásterápia indikációját, 

metodikáját és eredményeit is kétségbe vonta. A párt és a szakma is részt vett az eljárásban, 

de ismét problémaként merült fel, hogy kevéssé mélyen és hosszan figyeltek meg és 

elemeztek. Ehhez szolgál adalékul a Méhes Józseffel készített interjú egy részlete:  

„A lényeg azonban az, hogy figyelemmel kísértük, hogy mi történik. Körülbelül egy fél év 

múlva behívtuk ezeket a betegeket, de az ortopédek hívták be őket elsősorban, hogy mi a 

változás. Minimálisak voltak az eredmények. Én az előadásaim során elmondtam a 

véleményemet, hogy az eredmények nem frappánsak. Na, most, egy kari értekezleten, 

amikor Bárczi elnökölt, és ott volt mindenki, mentek az események a maguk módján. 

Egyszer csak föláll a Pető főorvos és elkezdi mondani, hogy tudomásomra jutott, hogy 

Méhes tanár úr, igazgató úr, azt mondta, hogy nem frappánsak az eredmények, és egyre 

elkezdett nagyobbat ordibálni és köpködött ugye. Rettentően letolt, mindent rám rakott, nem 

goromba volt, de rettentően megbélyegzett, rettentően. Hát ez nagy cirkusz volt egy kari 

értekezleten. Senki sem mert a Petővel szembeszállni, mert mindenkit leordított, leharapott. 

Várták, hogy mi lesz. Hát akkor felálltam és megmondtam azt, hogy „kérem, főorvos úr, én 

mélyen tisztelem azt, amit csinálnak, és nagyra értékelem, de azt az állításomat nem vonom 

vissza, hogy az eredmények nem frappánsak”. És akkor tovább mentem, elmondtam az 

eseménynek a hátterét, hogy én ezt nemcsak levegőből kapott kijelentésnek tartottam, 
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hanem, és akkor megmondtam, hogy mi berendeltük, utánanéztünk, lemértük, és így tovább. 

Ez olyan óriási bomba volt, hogy még jobban elkezdtek mosolyogni, akik ott voltak. És, 

mondom, „ezek a mi tényeink, de ha akarja, ezt dokumentálni is tudjuk. Tehát ne haragudjon, 

visszautasítom ezt a nagy kikelést és ezt a nagy letolást”. Fölállt, mint egy luftballon, amit 

meglyukasztottak, úgy összement, és akkor azt mondta, hogy „ne haragudjon Méhes 

igazgató úr, én magát többször hívtam ide, többször hívtam az intézetembe, hogy nézzen 

körül, és soha sem jött el”, és így tovább. Emberi módon fejeződött be. Én rögtön elismertem, 

valóban hívott, valóban nem mentem, ezt elismerem súlyos hibámnak. Na, most azután ugye 

elmentem hozzá, és nagyon emberi módon tárgyalt velem, amit nem sokakkal tett meg” 

(Bánfalvy-Szauder-Zászkaliczky, 2006. 115.).  

Az 1955-ös vizsgálat egy másik jegyzőkönyvében a következő megállapításokat találtuk: dr. 

Nyírő Gyula, dr. Zinner Nándor, dr. Reichard József, dr. Horányi Béla, dr. Bárczi Gusztáv 

bizottsági tagokkal és a minisztériumi főosztály részéről dr. Csillag Imre és dr. Lóránd Imre 

jelenlétében a Mozgásterápiai Intézetben végzett vizsgálatról: „A kezelés célja a dinamikus 

sztereotipek kialakítása. Az intézet vezetője lényegesnek tartja, hogy a betegek minden 

életműködésükben önállóságra törekedjenek és mindenben ugyanazon kezelőnő legyen 

segítségükre. Ez volna a lényege az intézet vezetője által konduktív therápiának nevezett 

eljárásnak” (MNL OL M-KS 276-96. 27.ő.e/1955).  

A támadások egy másik felülete ugyan szintén a szakma életvonalhoz kapcsolódik, de a 

legitimitást egy sokkal mélyebb szinten kérdőjelezi meg. Orvosi körökben elindul egy 

szóbeszéd, miszerint Pető nem is orvos és nincs diplomája sem. Ehhez hozzá kell tennünk, 

hogy Pető a háború befejezése után Pető valóban nem honosíttatta Bécsben szerzett orvosi 

diplomáját. Ezt később már hiába pótolta, a karaktergyilkosság elkezdődött. Az 

Egészségügyi Minisztérium 126/1951. számú rendelete mentén 1955. november 26-án a 

Budapesti Orvostudományi Egyetem honosította az oklevelet és az általuk kiadott 

diplomával egyenértékűnek minősítette a Pető által bemutatott okmányokat, azonban az 

orvosi nyilvántartásba vételre csak 1961-ben kerül sor (32-33. sz. melléklet). Az 

összegyűjtött és elemzett visszaemlékezésekből látható, azonban, hogy a „pletyka” elég 

széles körben elterjedt és megtapadt Pető környezetének gondolkodásában. Ez vezetett 

ahhoz is, hogy Petőnek a továbbiakban nem engedélyezték az egyszemélyi vezetést, a 

minisztérium kinevezte dr. Fényes László ideggyógyászt igazgatóhelyettesnek. „ Fényes 

följelentette Petőt, hogy nincs diplomája, és lopott az intézetből (Kun, 2004. 49.). Méhes 

József gyógypedagógus, a Vakoda volt igazgatója így emlékszik erre. „Na, most, hogy 
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milyen hallatlan kapcsolatai voltak [Petőnek], nekem a Bárczi mesélte, hogy annak idején a 

szakszervezetben volt egy megbeszélés az akkori szakszervezeti titkárral, aki ma egy szentté 

avatott szocialista doktor. Azt mondta Bárczi, hogy jelentkezett nála kihallgatásra, 

egyszerűen azért, mert annak idején, a Főiskolán mindenkinek be kellett mutatnia az 

okleveleit, a Pető meg nem tudta bemutatni. Bárczi elment ehhez az egészségügyi 

szakszervezeti főnökéhez, hogy most mit csináljon, mert Pető nem tudja bemutatni az 

oklevelét”(Bánfalvy-Szauder-Zászkaliczky, 2006. 114.). Illetve a Vekerdy-féle változatban: 

„Hírek és pletykák kaptak lábra, melyek szerint: Petőnek még diplomája sincs! El se végezte 

annak idején, Bécsben az orvosi egyetemet!”(Vekerdy, 1992. 159.).  

Petőt számos „egyéb”esetben is próbálták támadni, megrovásban részesíteni (engedély 

nélküli eszközcsere, ülve használható „Buksi” kötőgép beszerzése, igénybe vehető 

szabadságnapok túllépése betegállomány igénylése helyett), de abban a korban ez nem 

számított rendkívülinek. A Pető és környezete között fennálló folyamatos küzdelem mégis 

kardinális kérdés volt az Intézet számára, hiszen amennyiben Pető elbukik, a „szent ügy”, a 

végső beteljesülés is ellehetetlenül. „Pető azt mondta a támadások során, hogy nem teheti 

magát hülyévé es desinteressiertté, ami azt jelentette, hogy odadobással nem hagyhatja az 

ügyet veszni. A küzdelem vége felé Pető rendkívül levert hangulatú volt, és elmondta, hogy 

nevetséges az ő pozíciója, hogy imbecilekkel szemben kell bizonyítania azt, hogy valójában 

valami az a zseniális mű, amit alkotott”(Hári, 1997. 114.). 

Az Egészségügyi Tudományos Tanács vizsgálatának lezárultával Petőnek a következő 

utasításokat adják: „[…] a betegek felvételénél legyen tekintettel arra, hogy nem kell 

felvenni az Intézetbe olyan betegeket, akiknek kezelése előreláthatóan nem járhat 

eredménnyel, nem kell felvenni azokat a gyermekeket, akik ideggyógyászati és 

gyógypedagógiai szakvélemény szerint képezhetetlen szellemi fogyatékosok… 

[vagyis]…érvényesítse [Pető] a szakfőorvosok véleményét a betegek felvétele előtt és 

gyógykezelésükben, alkalmazzon korszerű eljárásokat és gyógyszeres terápiát, biztosítson 

nagyobb önállóságot az orvosainak… [és]  …főleg a gyermekbénulás utókezelésére kell 

törekedni… [valamint]  …kövesse ezentúl a szakorvosai által javasolt gyógyításmódot. 

Feltétlenül szükséges, hogy az Intézet orvosai irányítsák a beosztott középkáderek 

munkáját.” (MNL-OL, MDP, KV, Adminisztratív Osztály, XVIII. M-KS 276-96 27.ő.e. 

1955).  

Az alapkoncepció megkérdőjelezése, a létért való küzdelem, a szakmai tudományos 

mozgástér szűkülése továbbra is állandó volt. Pető az interdependens kapcsolatait igénybe 
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véve viszonylag jól egyensúlyozott a rendszer adta lehetőségek között és mindig akadt egy-

két olyan szakmai vélemény is, ami vissza tudta billenteni Pető megítélését, ha nem is a 

támogatott, de a tűrt kategóriába, elkerülve a tiltás bekövetkezését. Ilyen tényező volt többek 

között egy a Népszavában megjelent riport. Amikor a Népszava 1956 júniusában felkeresi 

Petőt, hogy cikket kíván megjelentetni a Mozgásterápiai Intézetről, a riportban módot talál 

Pavlov gondolatainak becsempészésére: „Gabika, emeld fel a kezed, mondja egy két és 

féléves gyermeknek a Főorvos. A béna karú kicsi nem reagál rá. Ám amikor a gondozónő 

elővesz egy színes fakockát, és elébe tartja, Gabi karja lassan megmozdul és a kocka után 

nyúl. Nincs ebben semmi különös, magyarázza a Főorvos, majd elmondja, hogy a 

mozgásterápia Pavlovnak, a nagy orosz tudósnak a feltételes reflexekről szóló tanításán 

alapul”(Népszava, 1956. 06.20. 84.évf.144.sz.). Az újságcikk megjelenésére igen nagy 

szüksége volt Petőnek a szakmai színtéren való megmaradáshoz az ebben az időszakban 

történt legsúlyosabb támadás miatt, ami az ügyészségi feljelentés volt. Munkatársát, Hári 

Máriát idézték be kihallgatásra: „1956. január 5-én, a Fővárosi Ügyészségen kihallgatásom 

során az ügyész közölte, hogy ő a társadalom orvosa, és feladata, hogy kifüstölje az olyan 

hibákat, mint amilyenek a Mozgásterápiai Intézet vezetésében vannak”(Hári, 1997. 99.). Bár 

ez az esemény nem jelentett fordulópontot az életpályában, jelentősnek mindenképpen 

jelentős volt. Emlékeztette Petőt saját hitvallására, hogy cselekvéseink, tetteink nem sokat 

számítanak a karmával vagy - a fikciós módnak megfelelően, - a természeti törvényekkel és 

felettünk álló hatalmakkal szemben.  

Török Sándor visszaemlékezésében szintén megoszt egy példát az erre az időszakra 

sűrűsödő támadássorozatból: „Az Intézettel kapcsolatos kisszerű bántalom egyszer nagyon 

felbőszítette. Jelentéktelen dolog volt egyébként, valaki vagy valakik elhintették arra 

illetékes helyeken, hogy nem jár be rendesen az Intézetbe. Hogy nem tartok elég hivatalos 

órát! – dohogott akkor este – nagyszerű! Azt én szabom meg, hogy mikor kell bent lennem, 

velük lennem, közöttük, és mikor nem. És hogy amikor nem vagyok bent, mire használom 

az időt! Ugyanarra, csak másképpen. Egyébként – elnevette magát – mikor nem vagyok bent, 

többet tudok róluk, mint ők, amikor bent vannak. Hogy nem járt be rendesen? Amikor úgy 

tudta, hogy most bent kell lennie – és sokféle betegség gyötörte, súlyos bajok, volt úgy, hogy 

egy széket nem tudott felemelni, húzta maga után - , s a lift nem járt, ötödik emeleten lakott, 

megállapodott a mentőkkel, hordágyon bevitette magát reggel, és hordágyon hazahozták 

este. – Holott – mondta egy keserű pillanatában – nem is szeretem különösebben, amit 

csinálok. A sors ideállított, és kényszerít, bűnös vagyok, egyáltalán nem rajongok a 

sorsomért, de el kell végeznem” (Török, 1979. 247.). Popper Péternek és Palotás Gábornak 
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is kifakadt ezzel kapcsolatban: „Pető fiókjában mindig volt két határidő nélküli meghívó, 

egyik a zürichi, másik a jeruzsálemi egyetemre. Főorvos úr miért nem utazik soha? Én nem 

utazhatok, fiam, mert ha Soroksárnál messzebb megyek, már nem tudok visszajönni. Miért 

nem? Mert én annyira utálom, amit csinálok. A mozgásterápiát? Azt. Elképedésem miatt 

dadogva kérdeztem: És akkor miért nem hagyja abba a főorvos úr? Mert félek, hogy valami 

rosszabb jön helyette” (Popper, 2005. 65. ; Forrai, 1999. 119.). Ezekből az önvallomásokból 

látható, hogy a két éven át tartó állandó identitás fenyegetettség, a szakmai megkérdőjelezés 

és a súlyos betegség mély nyomokat hagy Pető testén és lelkén egyaránt. Ez az időszak talán 

az élettörténet harmadik szakaszának leginkább próbatétel-jellegű fázisa. A sors kereke ettől 

a ponttól már lefelé mozdul, az emberhős esendősége ekkortól mutatkozik meg a 

legerősebben. 

Mivel Pető politikai pártfogóinak aktuális státusa is sokszor változott, Pető sokszor találta 

magát olyan helyzetben, amelyhez kevés volt a leleményesség és a jó helyzetfelismerés vagy 

az életpálya teória szerinti kollektív szabad akarat. Sztálin halála után a Szovjetunióban 

Malenkov lett a minisztertanács új elnöke, ez aztán lehetővé tette Nagy Imre számára, hogy 

hatalomra kerüljön Rákosival szemben. Kihirdették az „Új szakasz” politikáját (Sáska, 2015. 

185.), melynek egyik hozadéka a szovjet keményvonalas oktatáspolitika enyhülése lett. 

Azonban a helyzet ismét gyorsan változott, Malenkovot megbuktatták, s erre újra szenzitíven 

reagált a magyar pártvezetés, Nagy Imrét kilépése után még ki is zárták a pártból, Rákosi 

pedig újra hatalmi tényezővé vált. Ebben az időszakban Pető folyamatos bizonyítási, 

legitimációs kényszer alatt dolgozott, egy ki tudja meddig tartó állóháború résztvevőjeként, 

és túl volt egy igen súlyos betegségen. A folyamatossá váló szakmai küzdelmek és a politikai 

történések miatt kezdett formálódni benne a gondolat, hogy újra elhagyja Magyarországot. 

A forradalom kitörése, mint a történelmi idő és az egyén életének kölcsönhatása végül 

mégsem bizonyult elég erős indoknak a döntés meghozására. Addigra Pető már túl sok 

energiát fektetett be művének felépítésébe és túl sok életet tett az övétől függővé. 63 éves volt 

ekkor és hiába rendelkezett számos támogató kapcsolattal külföldön, mégsem kezdett bele 

egy újabb „utazás” cselekményszekvenciába. Segítőként azonban részt vett tanítványának, 

Makk Lászlónak a menekülésében, annak ellenére, hogy tudta, ezzel saját magát is veszélybe 

sodorja. Makk távozásával személyes veszteség is érte, a rendkívül tehetséges fiatal 

gyógypedagógus-orvost lehetséges utódjának tekintette, pályáját az ötvenes évek elejétől 

egyengette. A kutatás során fellelt önéletrajzi munkájában, (Doctor’s journey) több 

fejezetben is megemlékszik Petőről, a következő idézet az ’56-os események 

vonatkozásában érdekes számunkra. „Hamarosan a szovjet hadsereg blokádjába ütköztünk. 
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Lerángattak minket a mentőautóról, és teherautóra raktak és a szovjet hadsereg 

parancsnokságára vittek bennünket. A szovjet kapitány felajánlott egy cigarettát, és megkért, 

hogy segítsek neki megérteni, hogyan indult a forradalom. Mondtam neki, hogy nem tudok 

erről semmit, és hogy a Mozgásterápiai Intézetben dolgozom, ahová még Moszkvából is 

hívtak betegeket! A kihallgatás órákig tartott. Aztán, anélkül, hogy mondtak volna bármit, 

bedobtak egy üres, sötét szobába. […] Reggel felraktak egy teherautóra, és elindultunk Pető 

Professzor Intézete felé, ahol mindenki melegen üdvözölt. A katonák szerették volna látni 

az orosz betegeket, de azok már nem voltak ott, mert a szovjet követség felvette őket, amint 

a felkelés megkezdődött. Most bajban voltam. Nincs orosz beteg. Kétségbeesésemben 

odaadtam nekik az orvosi feljegyzéseimet. Ezekben a szovjet kapitány meglátta az orosz 

neveket és az ezekhez tartozó, Moszkvából érkező leveleket. Elégedettek voltak. […] Az idő 

telt, és a szovjet csapatok vasfogója egyre szigorúbbá vált. Listák készültek a 

forradalmárokról. Hideg János barátom figyelmeztetett, hogy láttak egy listán és keresett a 

titkosrendőrség az adminisztrációs irodában. El kellett tűnnöm, mielőtt eljönnek értem, és 

egy szibériai fogolytáborba találom magam. Csak az aktatáskám volt nálam, de tudtam hova 

kell mennem. Pető professzorhoz siettem és elmondtam neki, mi történt. Azt mondta, 

azonnal el kell hagynom az országot, és írjak, amint tudok. Aztán két címet és két nevet adott 

nekem. Nem engedte, hogy felírjam, meg kellett jegyeznem. Ha eljutok Bécsig, akkor 

segítenek majd nekem – mondta. […] A következő napokban kapcsolatba léptem az orvossal 

és az üzletemberrel, akiket Pető professzor ajánlott. Az orvos elvitt az Allgemeines 

Krankenhausba, a világhírű bécsi kórházba, amely munkájába be tudtam kapcsolódni egy 

időre.  Az üzletember vacsorázni vitt, és felajánlotta, hogy segít nekem részmunkaidős 

munkát és biztonságos lakást találni. Pető Professzor ajánlólevele jól működött, 

megmentette az életemet, szabad lettem”(Makk, 2011. 124-126.). 

Az 1956-os események átmenetileg ismét felkavarták az állóvizet, de a megtorlások után újra 

beállt a sorba, aki még tehette, így tett Pető is. Ismét megpróbált megkapaszkodni, 

életenergiáit újra a munka trajektóriába kezdi terelni az egyre erősebben megmutatkozó 

bizonyítás kényszere alatt. 

A küzdelmek ellenére a Pető által végzett tevékenység az évek alatt bekerült a szakmai 

köztudatba, ennek oka lehetett a munka látható eredménye, de mivel az alapelveket, és a 

belőlük levezetett módszertant a döntéshozók nem értették, Pető pedig nem írta le, a 

szakágak egyike sem tartotta magáéhoz tartozónak az általa kialakított helyreállítási módot. 

A korabeli magyar egészségügyi szervek elfogadhatatlannak, gyanúsnak tartották Pető 

módszerét, a merev rendszer képtelen volt befogadni, elfogadni egy ennyire eltérő attitűdöt 
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és gyakorlatot. Elfogadhatta viszont a pedagógia, amely a klasszikus értelemben nem volt 

tudomány. „A pedagógia kibírta és elviselte, amit az orvostudomány nem tudott elviselni, 

hogy az idegrost nem működik, és mégis lefut az ingerület. Az agy parancsára bekövetkezik 

a mozgás – miközben a növendék számol -, hogy helyet adjon szervezetében közelebbről 

meg nem nevezhető segítő erőknek” (Vekerdy, 1992. 160.). 

3.3.2 A beteljesülés hajszolása 

3.3.2.1 Pető praxisa –elvek a gyakorlatban 

„Helyes, hogy a csecsemőnek tornáznia kell, méghozzá a friss levegőn minden évszakban és 

időjárásban, helyes a meztelenül, szabad levegőn végzett torna, ami minden évszakban és 

időjárásban egy felbecsülhetetlen előnyt jelent az egészség megtartásában, a betegségek 

megelőzésében, de a test tornáztatása mellett nem szabad a szellem tornáztatásáról sem 

megfeledkezni. Szabad, sokoldalú alkotó tevékenységet kell a fennálló szabadidő kitöltéséhez 

rendelkezésre bocsátani. Nem csak a testgyakorlat és a sport, hanem a szellemi és művészi 

elfoglaltság is kiemelten fontos. A dilettantizmus megszűnése a mai idők rákfenéje. Az ember 

már nem barkácsol, nem ír alkalmi verseket, nem rajzol, nem fest, nem fogékony. Egyre 

többször találkozunk a használatlanság következtében létező erőtlen lábfejekkel, de 

beszélhetnénk a használatlanság következtében létező erőtlen agyakról is, az aktív, 

individuális, alkotó tevékenység hiánya miatt. A testgyakorlat fontos, a szellem és a morál 

gyakorlatoztatása ugyanolyan fontos. A kötelesség betartása a legfontosabb, mind a szakma 

szempontjából, mind a testi és lelki higiénia szempontjából. A helyesen értelmezett aktivitás 

az életnek értelmet ad, megelőzi a lelki és a testi betegségeket, és egyike a legfontosabb 

gyógymódoknak” (Bärnklau/Pető 1965. 68-69.). 

Pető a mozgásterápiai, majd később a konduktív pedagógiai praxisában is markánsan 

megjeleníti azokat a gyakorlatokat, melyek a 20-as, 30-as évek gyógyászatában 

„természetes” eljárásokként tartottak számon. Pető az általa vezetett fizikális-diétetikus 

gyógyintézményekben speciális, komplex terápiát dolgoz ki mozgással, önismerettel, diétás 

étrenddel, alkotóművészeti csoporttal. Gyógyítói/nevelői koncepciójának alapjai már a bécsi 

szanatóriumi időkben kipróbált, kifejlesztett aktív napirend volt, amely a holisztikus 

emberszemléletből kiindulva, csoportos foglalkoztatási formában, szinte a teljes ébrenléti 

időszakot lefedve biztosított keretet a neveltek életéhez. Pető sokak számára meglepő 

módszere, a ritmikus intendálás és a kezelők folyamatos jelenléte és az egyénre szabott 

célok, feladatok tényleges eredményeket hoztak. Pető rendszerének egy másik pillérét azok 
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az új gondolatok jelentették, amelyek többségükben szintén köthetők az életreform 

mozgalmakhoz. A már említett magasabb rendű célért való munkálkodás nem állt messze a 

korabeli ideológiától sem, ami nem meglepő, tudjuk, hogy az életreform mozgalom számos 

motívuma felfedezhető a kommunizmus gondolatrendszerében is. (vö. Németh, 2013 és 

2018; Földesi, 2018). 

Pető csoportjai gyorsan alakultak az együttlevés folyamatában közösséggé, melyben igen 

fontos szerepe volt az érzelmi kötődéseknek. Büchler Júlia ezt is megemlíti 

visszaemlékezéseiben: „Éppen szorgosan végeztük a közös tornagyakorlatainkat, amikor 

váratlanul megjelent a főorvos úr. Egy kis összehajtogatott papírt tartott a kezében, s 

átnyújtotta Ilus néninek: Ezt tegyétek ki a falra! - mondta. Ilus néni széthajtogatta a papírt, s 

látszott rajta, hogy meghatódik. A papíron a főorvos keze írásával ez a szó állt: SZERETET. 

Ez akkor, ott valóban működött köztünk, jó volt együtt lenni. Az intézetnek „otthon” jellege 

olt. A főorvos úr kezdetben nagyon sok időt töltött benn. Rendkívül puritán ember volt, és 

soha nem üldögélt az orvosi szobájában. Vagy a betegek közt figyelte a „munkát”, vagy 

sietve intézte az „új intézet” megvalósítását. Sokszor kiabált; ha nagyon dühös volt, 

félelmetessé vált, feje bevörösödött. Nem mindig tudtam, miért haragszik, de mindig oka 

volt rá. Ugyanazzal az intenzitással tudott ellágyulni, mosolyogni, sőt hangosan nevetni is. 

Magunk között „Fő”-nek hívtuk. Ha az ablakból láttuk, hogy a Fő taxiba ül az épület előtt, 

megkönnyebbültünk. De távollétének időtartama kiszámíthatatlan volt, néha félórával 

később ismét megjelent”(Büchler, 2011. 90-92.). „Minden emberi közösségnél az van, hogy 

a közösségből erő áramlik az emberhez, csak a közösségnek valódi közösségnek kell lennie. 

Érezni kell, érzékelni és átélni” (Steiner, 2011. 114.).  

Pető véleménye az volt, hogy az úgynevezett nem specifikus tényezők, mint a harmónia, az 

esztétikum, és a különböző serkentő hatások növelik a betegek aktivitási állapotát. Ezzel 

kapcsolatban egyik betege emlékszik a Pernye András-féle művészeti, zenei élményekre: „A 

betegek élete monoton és sivár volt. Egy kis változatosság, kultúra, tanulás kellett. 

Felkérésre Pernye András előadást tartott a három nagy zeneszerzőről: Haydn – Mozart – 

Beethovenről. A felnőtteknek és az érdeklődő gyerekeknek szólt a szöveg. Egyetlen szóra 

nem emlékszem belőle, csak az áhítatra, amivel figyeltük. Hagyománnyá vált a 

Kiskezelőnkben, hogy a délelőtti közös tornát Mozart-dallam zárta. Pernye fafurulyáján 

eljátszotta a Törökindulót. Ez a zene az ő emlékéhez kötődik végérvényesen. A főorvos úr 

kérésére Pernye András vállalta, hogy zeneszakkört szervez. Megérkeztek a bakelitfurulyák, 

dobok, triangulumok, xilofonok és a kották. Egy vasárnap ünnepi rendezvényt csináltunk. 

Beck Ottó, felnőtt betegtársunk rendezte a műsort. A közös ének- és zenei produkciók 
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mellett színdarabot is előadtunk. Nagy izgalommal készültünk az eseményre, s 

megelégedéssel zárult a nap. Pető főorvos úr természetesen végignézte betegei szereplését” 

(Büchler, 2011. 89.). Vekerdy Tamás az esztétikum egy másik megközelítését említi az 

Intézeti élettel, és mondhatjuk, a humán dimenzióval kapcsolatban: „Pető nemcsak a 

járógépeket szedette le a hozzá került gyerekekről és emberekről. Pető megszüntette azokat 

az asztali és egyéb bilincseket is, melyekkel más intézményekben a túlmozgásos gyerekeket 

kikötözték. Megszüntette a „bukósisakokat”, melyekkel más intézetekben a fejeket védték 

az odaverődéstől, és pléh, bádog vizeskancsók, poharak és tányérok helyett üvegkancsókat, 

üvegpoharakat és porcelántányérokat tétetett az asztalra, gyakorlataival elérve és biztosítva 

azt, hogy ezek a gyerekek ezeket az eszközöket használni tudják, és a környezet esztétikáját 

is teljes értékűen tudják élvezni”(Vekerdy, 1992. 163.).  

Pető elképzelése szerint, a konkrét cél, a perspektíva, a kihívás, a szociális siker és az egyén 

képességeinek pozitívumaira támaszkodás mind kognitív, mind érzelmi szempontból növeli 

az egyén aktív részvételét a fejlődési, gyógyulási folyamatban. A program azonban nem 

izoláltan működött, hanem az egyén napi életrendjéhez, tevékenységeihez illeszkedve 

létezett. A rendszeresség, a valódi aktivitáson alapuló tevékenység organikus feltétele az agy 

neuroplaszticitása volt, vagyis az a tulajdonsága, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos 

eseményekre és szellemi tapasztalatokra válaszul megváltoztassa önmaga szerkezetét és 

működését. Pető és kortársai, akikkel kapcsolatban állt, s akik munkáját igen jól ismerte, 

Bobath, Pavlov, Rood, Kabat, Lurija is rámutattak arra, hogy az agy nem változtathatatlan, 

vagyis amennyiben bármilyen szellemi korláttal, tanulási zavarral születik az egyén, azt nem 

szabad elfogadni. Az agy plasztikusságát hirdető tudósok, köztük Pető, hitték, hogy 

miközben az agy működik, egyúttal változik is. Azt is feltételezték, bár bizonyítani még nem 

tudták, hogy tanulás közben növekszik az idegsejtek közötti kapcsolatok száma és az agy 

sejtjei képesek valahogyan folyamatos elektromos kapcsolatot tartani egymással, valamint 

új kapcsolatokat létrehozni és régieket megújítani. Ma már azt is tudjuk, hogy a tanulás olyan 

géneket kapcsolhat be, amelyek megváltoztatják az idegi struktúrákat, illetve hogy a szellemi 

tevékenység nem csupán eredménye az agy működésének, hanem formálója is. (Doidge, 

2011).  

Pető kezdeti csoportjai a negyvenes években lakásán, illetve a harmincas években a Bécs 

melletti intézményekben sokszor két-három személyből álltak, s persze egyéni kezelésekre 

is került sor. A mozgászavart betegek kezelése közben megmutatkozott a mozgás rendkívüli 

hatása a belső szervek működésére. Ez persze nem meglepő, Steiner előadásai szintén 

foglalkoznak a mozgás szervekre gyakorolt hatásával. Pető jártassága a jógában segítette, 
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hogy a különböző belgyógyászati betegségekben szenvedők számára feladatsorokat, légzés 

és vegetatív gyakorlatokat állítson össze.  

A mozgásterápián sokféle páciens fordult meg, igen változatos volt a bekerülési ok és az arra 

épülő kezelés is. Sárközi Mátyás Levelek Zugligetből című könyvében Remport Elek 

történetén keresztül mutatja be Petőt. „Most pedig mesélek neked egy fantasztikus legendát: 

Pimpi (Remport Elek költő) megmérgezte magát. Két hónapig gyűjtögette az altatóját, és 

miután a legjobb hangulatban kártyázott Peskó Zolival este bevette az egészet. Szerencsére 

az albérlő észrevette, és mentőt hívott. Gyomormosás stb. Peskó kétségbeesve telefonált. 

Hát elrobogtam Angyalföldre dr. Haitschhoz, hogy ő nem tudná-e valamilyen jogcímen 

odavenni a klinikára Pimpit. Törte a fejét, aztán azt mondta, hogy próbálkozzam először egy 

bizonyos dr. Petővel, aki a Mozgásterápiai Intézet igazgatója. Komplett dührohamos őrült, 

ha nem tetszik neki az orrom, azonnal ki fog rúgni, de ha bírok vele, talán megteszi, hogy 

egy időre odaveszi a Pimpit. Ha nem tud rajta segíteni, de legalább egy kis életkedvet pumpál 

bele, az is valami, mert nemcsak remek orvos, hanem mágus és misztikus őrült, aki 

rendkívüli hatással van a betegeire. Hát, elmentem a pasashoz. Majd elájultam, amikor 

megláttam, mert tökéletesen úgy néz ki, mint egy zöld zsírkőből faragott Buddha, ordítva 

beszél, goromba, és nem néz az emberre. Teljes másfél órát ordítottunk egymással, mikor 

végre kegyeskedett rám nézni, és megállapítani, hogy de furcsa pillantásom van nekem. 

Azután behívatta az orvosnőket, és közösen kiderítették, hogy nincs hely. Végül rám ordított, 

hogy azonnal hívjam a mentőket és hozassuk oda a Pimpit. Kétórás viaskodás következett a 

Koltói kórházzal, Pimpivel és az anyjával, végül Peskóval bepakoltuk a mentőautóba és 

átvittük a Villányi útra. Ott bevitték Petőhöz, aki rám bömbölt, hogy menjek ki, pár perc 

múlva kirúgta az ajtót és rám ordított, hogy „most nézzen ide”. Pimpi szépen ment hat lépést, 

maga előtt tolva egy széket. Pető ezután elordította, hogy ő gyöngyöt szór a disznók elé, 

hogy őt nem érdemli meg ez a hon, és vegyem tudomásul, hogy Pimpi innen a saját lábán 

fog hazamenni. Hát most ott van, délelőtt és délután két órát járatják, egész nap nyúzzák és 

tornáztatják, asztalnál ülve kell étkeznie. Az orvosnő szombaton azt mondta, hogy 

hamarosan egyedül fog járni. Pimpi meg van rémülve, és nem nagyon hisz az egészben. Én 

viszont hiszek”(Sárközi, 2003. 121-122.). 

Pető szerint az idegrendszer sérülése következtében kifejlődő rossz funkciók módosításában 

bármely adequátan alkalmazott metódus csak integrált programban lehet eredményes. 

Ellenezte a szűk, specialista megközelítéseket, az emberre, mint organizmusra vonatkozó 

ismereteket integráltan, komplex módon alkalmazta mozgásterápiás munkájában is. Pető 

még szanatóriumi munkájából tudta, hogy az egyes tudományterületek vonatkozó 
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szakanyaga integrálható, ennek manifesztuma pedig az egyénre és a csoportra vonatkozó 

speciális program, életrend. Ez a specialitás főként természetességet jelentett: valós, 

életszerű tevékenységekbe épülést, valós emberi kapcsolatok közegében. A csoport volt 

tulajdonképpen a vivőanyag, a program a hatóanyag. Az integrált program speciális 

struktúrájának Pető szerint a fejlődés elérésében meghatározó szerepe volt. Az aktív életre 

nevelés céljával összhangban metodikai egységbe szervezte az addig legkülönbözőbb 

szakképesítéssel végzett feladatokat. Ennek része volt az önellátás, mozgás, beszéd – hallás 

- kommunikáció, látás és a szellemi kihívások is. „Kötelező volt, hogy bármely foglalkozás 

alatt spontán, ugyanakkor célszerű, értelmes, aktív interkommunikációt, játékot, szellemi 

aktivitást indukáljon a szakember (Hári, 1997. 97.). A páciensek aktivitása, saját 

fejlődésükben való részvétele elengedhetetlen feltételként volt előírva, de Pető tudta azt is, 

hogy a részvétel, az együttműködési készség függ a beteg érdeklődésétől, szándékától, 

szociális környezetének elvárásaitól és visszajelzéseitől. Pető beállítódására utal, hogy 

sokszor mondta „ebben a kórházban a betegnek kell gyógyítania magát” (Hári, 1997. 98.). 

Egy-egy betegét például az ambuláns kezelés utolsó perceiben kizavarta a foglalkozásról, 

mert nem emelte a karját a Pető által elvárt mértékben, illetve nem kísérte tudatosság, 

koncentráció a feladatvégzést. „Ha nem használja a fejét és nem emeli a karját úgy, ahogyan 

a gyakorlat kívánja, akár harminc évig is járhat ide eredmény nélkül. Kimenni, kimenni, 

kimenni! –üvöltött a professzor”(Hári, 1997.99.). És a páciens oldaláról megfogalmazva: 

„Delejes erő tartott hatalmában: „Meg kell gyógyulni!” A betegek egymásnak is ezt 

diktálták: „Meg fogsz gyógyulni!” „Akarj gyógyulni!” „Dolgozz szorgalmasan, még 

szorgalmasabban!”Totális életformát éltünk, csak a gyógyulás lebegett a szemünk előtt, 

amiért mindent el kellett követnünk. Fanatikus ember diktálta a tempót”(Büchler, 2011. 91.). 

A nevelés tulajdonképpen „csendes gyógyítás, gyógyító művészet is. Ez a gondolat, a 

pedagógia és az orvoslás összekapcsolása Steiner több művében is megjelenik, álláspontja 

ebből a néhány sorból egyértelmű lehet számunkra: „A pedagógiában nagyon fontos az 

ember megismerésének kiindulópontjáról beszélni. Mindenkinek szüksége lenne az ember 

megismerésére, aki puszta napszámosnál több akar lenni. Az orvosoknak az ember 

másmilyen megismerésére van szüksége, mint a pedagógusnak, de csak egy kicsit 

másmilyenre. Szükséges lenne, hogy amennyire csak lehetséges, a pedagógiát átjárja az 

orvostudomány, az orvostudományt pedig a pedagógia járja át, amennyire csak lehetséges. 

Ki kellene alakítani ezeket a szálakat, az ember megismerésén alapuló tevékenységek közötti 

átjárást (Steiner, 2011. 170., 231.). Pető András jó tanítványnak bizonyult, a konduktív 
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mozgáspedagógia által próbálta bizonyítani, hogy az ember megismeréséből levezetett és 

felállított terápia éppen annyira pedagógia, mint orvoslás. Ez a felfogás és a belőle levezetett 

praxis, melyet Pető erőteljesen próbált érvényesíteni, még az oly rugalmas gyógypedagógiai 

rendszerbe sem tudott szervülni. 

Bárczi Gusztáv számára a kölcsönös próbálkozások ellenére az évek során nyilvánvalóvá 

vált, hogy a kezdeti együttműködés a célokban való eltérés miatt nem tud tovább folytatódni, 

s ez előbb vagy utóbb szakadáshoz fog vezetni, bár az 1950-es évek utolsó éveiben 

tapasztalható némi javulás a mozgásterápia és a gyógypedagógus-képzés kapcsolatában. „A 

Mozgásterápiai Tanszék munkája a hallgatók felé jelentős értékben megjavult a 

mozgásterápiai jegyzet megteremtésével. Ugyancsak jó hatású volt a Tanszék munkájában 

az, hogy a gyakorlati órák számát a négyéves tantervünk jelentős mértékben megemelte. 

Minden körülmények között sokat fog jelenteni a Mozgásterápiai Tanszéknek az a döntése, 

hogy szeptembertől négy gyógypedagógust alkalmaz munkája kivitelében. Igen hosszú idő 

után a Mozgásterápiai Tanszék vezetője arra az elhatározásra jutott, hogy a 

gyógypedagógusokat saját területén is alkalmazni fogja. Remélhető, hogy ebből az 

elhatározásból kisarjad az a régi kívánalom, hogy gyógypedagógusaink a mozgásterápiai 

kérdésekkel közelebbről ismerkedjenek meg, és a gyógypedagógia egész területén itt nyert 

tudásukat megfelelően hasznosítják. Ez a terület úgy elméletileg, mint gyakorlatilag eléggé 

nehéz, mert az elmélet számára nem áll rendelkezésre kiforrott és kidolgozott tematika, s 

ennek következtében a gyakorlat eléggé szétfolyó tendenciát mutat. Igen sok vita van még a 

gyakorlati munka kialakítása körül is, ami mindenestre hátráltatja ennek a területnek a 

szélesebb művelését” (Gordosné, 2000. 147.).  

Ebben az időben, 1955-1958-ig Mesterházi Zsuzsa gyógypedagógiai főiskolai hallgatóként 

teljesített mozgásterápiai gyakorlatot Pető intézetében, aki a vele készített interjúban mesél 

az ott töltött időről és az oktatás jellegéről. „Nagyon emlékezetes számomra még Pető 

András. Órarend szerint jártunk a Villányi útra a Pető Intézetbe, ahol a mozgásterápiai 

tanszék működött. Ennek volt a vezetője. Mindig karéjban ültetett le bennünket, ő ült 

középen. Nagyon rideg és tömör előadási stílusa volt. Rendszeresen odarendelt maga mellé 

egy másik orvost, kezelő konduktort, odahozatott egy gyereket, és megmutatta, hogy mit, 

hogyan kell csinálni. „Jöjjön ide, csinálja maga is!” Ha valaki a hallgatók közül nem tudta 

megfelelően csinálni a mozgásgyakorlatot, akkor keményen ráripakodott” (Bánfalvy-

Szauder-Zászkaliczky, 2006. 155-156.). Illetve az általam készített interjúban is mesél a 

Professzorról:„Kezdetben azonban nem nyúlhattunk a gyerekekhez, hanem figyelnünk 
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kellett és mindent le kellett írni, dokumentálni. Pető nagy jelentőséget tulajdonított annak, 

hogy pontosan figyeljük meg, pontosan írjuk le, hogy mit láttunk, hogy utána el tudjuk 

mondani, fel tudjuk idézni. A gyerek mellett kellett állni, és nagyon pontosan figyelni, 

jegyzetelni azt, amit a konduktor csinál. Vagy amit Pető csinált. Pető nem ritkán 

megmutatott a konduktornak egy-egy mozdulatot járásnál, vagy fekvő gyakorlatoknál. Az is 

jellemző volt, hogy instrukciókat adott az ott kezelt gyerekeknek. Ezek mindig rendkívül 

tömörek, rövidek, jól érthetőek, felszólító jellegűek voltak, mintegy sugalló jellegűek arra 

nézve, hogy mit és milyen módon kell csinálniuk. Ilyen típusú gyakorlatadást vagy ilyen 

bánásmódot fogyatékos gyerekekkel kapcsolatban semmilyen más gyógypedagógiai 

intézményben nem láttam. Ezt a fajta instrukció adásmódot sehol nem tapasztaltam, csak 

Petőnél”(Mesterházi Zsuzsa, 2018). 

3.3.2.2 Reformok a gyógypedagógián – feladás vagy további küzdelem 

Az 1960-as év igen nehéznek bizonyult Pető számára, élete újabb fordulópont felé haladt. Az 

ok ebben az esetben is a történelmi idő egyénre való hatása, a megszemélyesítő ismét a 

politika. Mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban reformmunkálatok kezdődtek, 

melyek természetesen érintették a gyógypedagógia területét is. A „reformerek” célja, az volt, 

hogy áttekintsék a felsőoktatás különböző területeinek működését az elméleti és gyakorlati 

képzési vonatkozások tekintetében. A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola is 

megalakította saját bizottságát, melynek elnöke Bárczi Gusztáv, titkára Lovász Tibor, az új, 

pártszempontból kifogástalan, ám tudományos múlttal alig rendelkező igazgatóhelyettes, 

tagja több főiskolai oktató, illetve külső szakemberek is részt vesznek a munkában, mely 

előzetesen elkészített tervezetet alapján akarta feltérképezni a magyar gyógypedagógia 

helyzetét. A helyzetfeltárás és anyaggyűjtés szakaszában üléssorozatokat szerveztek, 

melyekre az ország több városában is sor került. A résztvevők száma csaknem elérte a 

négyszáz főt, a megtartott találkozón a gyógypedagógia minden területe képviseltethette 

magát.  

Az üléssorozatot követően a Reform Bizottság összesítést készített a beérkezett javaslatok 

alapján, mely többek között a Pető vezetése alatt álló mozgásterápiával kapcsolatban igen 

sok negatív véleményt fogalmazott meg. „A képzés tartalmával általában és egyes 

tantárgyakkal kapcsolatban sok a bíráló észrevétel. Általános a mozgásterápiai tanulmányok 

használhatóságának megkérdőjelezése. Szintén általános vélemény, hogy a 

szakneveléstanok, didaktikák és módszertanok nem nyújtanak kellő színvonalú ismereteket. 

[…] A tantárgyak arányairól megoszlanak a vélemények, jelentős súllyal jelentkezik az a 
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meggyőződés is, hogy nem az arányokon kell változtatni, hanem a szaktárgyak színvonalát 

szükséges emelni”(Gordosné, 2000. 146-147.). Mint látható, a vélemények felmérése nagy 

arányban azt mutatta, hogy Pető és módszere felesleges, kézzelfogható haszna nincs, ezért a 

bizottság javasolta a mozgásterápiai képzés felfüggesztését. Természetesen látni kell ennek 

megítéléséhez a korabeli viszonyokat, nem különben a politikai erőteret, melyben a 

viszonyok alakultak. A reformok a gyógypedagógia teljes területét érintették, a tantervek 

átdolgozása, jegyzetek pótlása és újak írása a teljes oktatói gárdára vonatkozott, Petőn kívül 

is számos szakembert érintett. Illyés Gyula naplójában viszonylag kevés bejegyzés található 

a feleségről, Kozmutza Flóráról, aki a Gyógypedagógiai Főiskola tanára volt a tárgyalt 

időszakban, de az 1959-60-es évből több olyan sor maradt ránk a költőtől, amely igazolja a 

gyógypedagógia oktatói karára nehezedő nyomást. „Flóra megint éjfél után dolgozik. Fél 

kettőkor mentem be utoljára hozzá, hagyja már abba. Fél háromkor halk kopogás az ágyából. 

A deszkát ütögeti. Átsietek. Arca csupa könny, a szívére mutat, vizes kendőt kér. 

Szívroham?” (Illyésné, 1987. 434.). [Flórának] legalább hat hétig kell feküdnie. Régebbi, 

huszonkét év előtti szívburokgyulladása és a mostani túlhajtott munka! Valóban három 

éjszaka közül kettőn hajnalban feküdt le, illetve aludt el, a főiskola gyógypedagógiai 

tankönyvét írta” (Illyésné, 1987. 452.).  

Az oktatók és vezetők megpróbálnak túlélni, mindent megtenni a fennmaradásért, ám Pető 

ezúttal sem enged az elveivel ellentétes erőknek és ezzel a döntésével belép életének 

legfontosabb, utolsó fázisába. Az átmenet ismét egy súlyos betegség mellett zajlik és ezúttal 

egyértelműen fordulóponttal zárul.  

A Reform Bizottság a tananyagok felülvizsgálatára és átdolgozására igen rövid határidőket 

állapít meg és munkatervben ütemezi a mindenkire érvényes tennivalókat. Az oktatott 

kurzuscsoportokhoz igazodva tíz bizottság alakult. A Mozgásterápiai Tanszék tananyag 

tartalmainak újragondolása a IX. sz. Tantárgyi Bizottsághoz kerül, melynek elnöke Bárczi 

Gusztáv, tagjai: „Horváth Boldizsár neurológus, Csizmadia Istvánné, a Mexikói úti 

Nyomorék Gyermekek Intézetének gyógypedagógusa (ő végül is saját döntése szerint nem 

vesz részt a munkában), Locka Béla, a Mozgásterápiai Intézettel szimpatizáló, egy időben 

ott munkatárs orvos- gyógypedagógus, Méhes József és Palotás Gábor főiskolai oktatók, 

Zsótér Pál, a Mexikói úti Nyomorék Gyermekek Intézetének igazgatója”(Gordosné, 2000. 

148.).  

A névsorból látható, hogy olyan személyek kapják a bizottsági feladatot, akik jól ismerik 

Pető munkásságát, illetve maguk is szereztek gyakorlatot a mozgásterápián. A bizottság 

munkájában Pető nem hajlandó részt venni, így a munka megreked. „Pető András a 
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reformtervben javasolt tantárgyak programját nem készíti el, „hivatalosan” nem nyilatkozik 

arról, hogy miért nem, hogy mi a véleménye ezekről, nem jár el (akkor már évek óta a 

főiskolai tanácsülésekre sem) a meghirdetett bizottsági megbeszélésekre, amelyekre 

természetesen mindig kap meghívást. Egyetlen, amit tesz, elkészíti és megküldi a 

Mozgásterápiai Tanszék programja című vázlatos rövid anyagot, amelyet a bizottság nem 

tart elégségesnek, mert, mint minden más szakterületen, tantárgyi bontásban szeretné látni a 

teljes képzési anyagot. A konduktív mozgáspedagógia oktatásának fő pontjai címen, más 

elrendezésben mindig ugyanazt az anyagot küldi el. Bárczi Gusztáv és mások (pl. Illyés 

Gyuláné, Palotás Gábor, Gordosné Szabó Anna) külön, személyes megkeresései nyomán 

sincs előrelépés a Mozgásterápiai Tanszéken, nem sikerül a gyógyító nevelést igénylő 

népesség, de a mozgászavarban szenvedők gyógypedagógiai- mozgásterápiai főiskolai 

szintű képzési programját sem megtervezni, kialakítani. A Főiskola is és Pető András is 

„válópert” indít” (Gordosné, 2000. 148.). 

Hári Mária emlékeiben az 1960-as év leginkább Pető igen súlyos, majdnem végzetes 

kimenetelű betegségéről szól. „Februárban Pető, szokásos meghűléses betegsége miatt 

Tetránt kapott, és ennek mellékhatásaként súlyos Colitis ulcerosa lépett fel nála, viharos 

tünetekkel. Ez általában halálos betegségként volt ismert, sokan azt gondolták, hogy túl sem 

éli” (Hári, 1997. 130.). Legközelebbi barátai és munkatársai Pető mellett voltak, a betegség 

legsúlyosabb óráiban az orvosi végzettséggel rendelkezők ellátták a gyógyszerelést, 

injekciózást is, mert nem volt hajlandó kórházi kezelésnek alávetni magát. A borzalmas 

hónapokról tanúskodnak a hagyatékban megtalált „kezelési feljegyzések” Hári Mária 

kézírásával (34. sz. melléklet). A gyógyszer és fájdalomcsillapító - főként ópium adagok és 

a leírt tünetlefolyás alapján Pető állapota hetekig kritikus lehetett. A krízis heteiben kollégái 

nem is osztják meg vele a Reform Bizottság vizsgálatával kapcsolatos anyagokat, bár a 

megítélés tekintetében Petőnek ekkorra már nem lehetnek illúziói. A mozgásterápiáról 

elhangzott kedvezőtlen megítélést a Főiskolán is sokan osztják. Pető és Bárczi között évek 

óta több súrlódási felület alakul ki, a legjelentősebb a konduktorképzéssel kapcsolatban 

érzékelhető, hiszen mindketten tudják szinte a kezdetektől, hogy a konduktorképzést a 

Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola keretei között - az ottani tanárképzés és Pető 

elképzelésének egészen eltérő jellege és iránya miatt - hosszú távon megoldani nem lehet. 

Az együttműködést valószínűleg szintúgy gátolja Pető lobbanékony-robbanékony, kritikus 

és kevéssé kompromisszumra hajló természete. „A történeti hűséghez tartozik, hogy Pető 

András robosztus és lágy vonásokat egyaránt hordozó, egészen különleges, autonóm 
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személyisége a Főiskolán (és a gyógypedagógia egész szakterületén is) sok kollégát vonz, 

sokakat taszít. Ennek a sokszínű viszonyrendszernek van is, nincs is köze a szakításhoz, 

amely akkor, egy nagyon is ellentmondásos politikai helyzetben valósul meg” (Gordosné, 

2000. 148.).  

Miután csodával határos módon Pető felépül, el kell döntenie, hogy melyik utat választja, 

eleget tesz a Reform Bizottság kéréseinek, s ezzel feladja elképzeléseit, vagy a különválás 

útján indul el, és vállalja a teljes elszigetelődést a tragikus fikciós mód szabályai szerint. A 

döntés meghozatalában egy igen fontos kapcsolat, egy magas rangú politikai támogató segíti, 

Biszku Béla, aki addigra sokat köszönhet a professzornak (41. sz. melléklet). Pető pártbéli 

kapcsolatai ebben az időben újra tőkét és védelmi faktort jelentenek számára. A belső 

vívódást lezáró döntést követően Pető 1962-ben a Főiskola igazgatóságához a következő 

levelet írja: „A program összeállításánál a tantárgy jellegéhez igazodva a Művelődésügyi 

Minisztérium Felsőoktatási Főosztálya által kiadott általános irányelveket követtem. 

Tekintettel arra, hogy az egyes tanszékek programja, a tananyag a korszerűsítési javaslatok 

kidolgozására életre hívott tantárgyi bizottságok vitaanyagául és ezen keresztül a Főiskolai 

Reform Bizottság állásfoglalásának alapjául szolgál, szükségesnek tartom közölni azokat az 

adatokat és azokat a szempontokat, amelyek a tanszék tekintetében kellő alapot adnak a 

Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola reformjának végső kialakításához. A konduktív 

mozgáspedagógia egységet képez, és átfogja a mozgásnevelést, az óvodai, iskolai és 

munkafoglalkozásokat és a rászorulók számára a látás-, hallás- és beszédnevelést is. Ilyen 

igények és feltételek mellett a Tanszék jelentőségét önállóságának tervezett megszüntetésével 

nem szabad szűkíteni, ellenkezőleg, hatóerejét növelni kell, hogy a gyógypedagógia 

szempontjából fontos feladatának legalább megközelítő módon eleget tehessen. A vázoltak 

konzekvenciáit a képzés tekintetében le kell vonni és a reform során a Tanszék önállóságának 

meghagyásával kellőképp kifejezésre kell juttatni. Az önálló tanszék fenntartására irányuló 

igényünket és kérésünket kérjük a Minisztériumnak is tudomására hozni! 

Dr. Pető András tanszékvezető”(Rendezetlen dokumentumok). 

Pető a fenntartó szervekhez írt soraival egyértelműen közli, hogy addigra kialakított 

koncepcióján nem fog változtatni. Politikai kapcsolatait latba vetve sikerül megnyernie az 

ügynek a Pártközpont Tudományos és Kulturális Osztályának vezetőjét, valamint segítségül 

kéri Ortutay Zsuzsát az MNDSZ főtitkárát és Molnár János felsőoktatási feladatokért felelős 

miniszterhelyettest.  
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A sorskerék ismét mozdul, az átmenetet lezáró életesemény ezúttal fordulóponttá alakul, 

mellyel Pető történetében megkezdődik az utolsó szekvencia. 

3.3.2.3 A vágyott önállóság - a bizonyítás kényszere 

1963-ban a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 36/1963. (XII. 21.) sz. rendelete 

és 2031/1963. (XII. 31.) számú határozata alapján a művelődésügy új intézeteként jött létre 

a Mozgássérültek Nevelőképző és Nevelőintézete, Pető András vezetésével, „a központi 

idegrendszer károsodása következtében mozgásukban gátolt, de értelmileg képezhető, 

illetőleg iskolai oktatásra alkalmas, motorikus diszfunkciós személyek konduktív 

módszerrel történő helyreállító nevelése céljából” (Rendezetlen dokumentumok). 

Miután megtörténik a szakadás a gyógypedagógiával, Pető újult erővel veti bele magát a 

vágyott konduktorképzés kiépítésébe, elindításába, illetve hatalmas energiákat fektet 

munkájának széleskörű, belföldi és külföldi elismertetésébe. Első lépésként a képzés 

törvényi hátterét kellett tisztáznia, ebben a munkában Pető minisztériumi támogatói igen 

sokat segítettek. Környezete tudta, hogy mind Biszku Bélával, mind Lugossy Jenővel szoros 

kapcsolatban áll, de Ilku Pál és Bolló Bertalan is a pártolók közé tartozik. A képzés kezdete 

a művelődésügyi miniszter 110/1964. (M. K. 4.) MM. számú utasításától datálódik, mely 

intézkedett a Mozgássérültek Nevelőképző és Nevelőintézetében szervezett, rövidített 

konduktorképzésről. (Művelődésügyi Közlöny, 1964. február 15.) Az utasítás a 2031/1963. 

(XII. 30.) számú kormányhatározat 5. pontjában elrendelt, rövidített képzéssel kapcsolatos 

alapvető kérdéseket úgy szabályozta, hogy a képzésben azok a dolgozók vehettek részt, akik 

az intézet jogelődjében, tehát az Országos Mozgásterápiai Intézetben gyakorlatot szereztek, 

és az 1963-ban alakult Mozgássérültek Nevelőképző és Nevelőintézetében konduktorjelölti 

státuszban álltak alkalmazásban. (110/1964. (M. K. 4.) MM.) Ezen dolgozók számára, a 

megszerzett többéves gyakorlat alapján lehetővé tették, hogy a szükséges képesítést kétéves 

rövidített időintervallum alatt szerezzék meg. A négyéves képzést az 1965/66-os nevelési 

évben szándékozták indítani, de az úgynevezett rövidített képzés elindítására 1964. február 

1. napjától kaptak engedélyt, erről Lugossy Jenő miniszterhelyettes rendelkezett és a 

tervezett induláshoz tizenegy oktatói, egy gépírói és egy fényképész státuszt biztosított.  

Az akkori Budapesti Felsőfokú Tanítóképző oktatói Biró Viktorné, Gimesné Ancsel Éva és 

Komoly Judit kaptak megbízást a konduktorhallgatók oktatásra. A képzés e kezdeti 

szakaszára Komoly Judit a vele felvett interjúban a következőképpen emlékszik: „Pető 

András fogadott bennünket, és az első emlékem, hogy egy csöpp kis szobában ültünk a 

Villányi úton, ahol összezsúfolódtunk, akkor már Ancsel Éva is ott volt, Biró Kati is, és 
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valószínűleg Piry József is ott lehetett, mert alig fértünk el. Meg kell vallanom, Pető András 

megjelenése először kissé rémisztő volt nekem. Kifejezetten rossz benyomást keltett, de ez 

az érzés egyszer csak szerte foszlott, amikor elkezdett beszélni és elmagyarázta nekünk, 

hogy mi a konduktív pedagógia lényege, és csak azokat szeretné kérni, hogy vállaljanak 

óraadást a konduktorképzésben, akik az elmondottakkal azonosulni tudnak. És akkor, 

ahogyan beszélt, az ember tökéletesen elfelejtette, hogy néz ki Pető András, mert 

fantasztikusan meggyőzően tudta előadni azt, hogy hogyan kell felébreszteni az önerőt a 

sérült emberben, gyermekben és hogy a pedagógusnak, a konduktornak mit kell, ezért tennie. 

Ezt egyszerűen gyönyörűen, hitelesen mondta el” (Komoly Judit, 2018). 

Az oly annyira vágyott önálló képzés legfontosabb eredménye és Pető András életének 

jelentős eseménye a törvényi hátteret biztosító kormányhatározat mellett, az első államvizsga 

megvalósulása 1967. június 24-én. Az ünnepi esemény Pető András és Miklósváry Sándor 

jelenlétében zajlik, a hallgatók oklevelében a „speciális konduktív módszerekkel történő 

nevelőmunka végzésére jogosult” bejegyzés szerepel.  

Miután a képzés ügye több, mint tizenöt év után révbe ért, Pető rátérhetett a bizonyítás 

kényszerének két másik területére, a külföldi elismertetésre és terjeszkedésre és az Intézet 

munkájának szélesebb körben való megismertetésére. Mindkét esetben kapcsolati 

trajektóriájának szereplőit láthatjuk segítőként megjelenni, támogatásaik révén életének 

utolsó időszakában Pető joggal érezheti, hogy alkotásával, ha nem is a világmegváltás, de 

a világhír talán elérhető. 

Dokumentáltság 

Pető Andrással és Intézetével, munkájával kapcsolatban igen kevés sajtódokumentum 

maradt fenn, bár tudjuk Vekerdy Tamástól, hogy volt egy-két szándékoltan elkészített 

tudósítás az Intézetről. Különösen fontosak voltak ezek a megjelenések abban az időben, 

amikor a gyógypedagógiától való válás elkerülhetetlennek látszott, Petőnek újra kell 

pozícionálnia magát. A harmadik életszakasz utolsó szekvenciájának összeállításakor, ezért 

ezek is beemelésre kerültek a bizonyítás kényszeréhez kapcsolódóan. A legfontosabb, 

megrendelésre született cikk Török Sándor és Pető András barátsága folytán születhetett, 

Török ugyanis a korabeli „Család és Iskola” című folyóiratot szerkesztette. A megjelent 

riport különlegessége, hogy a szöveg mellett több képet is tartalmaz Pető intézetének 

különös világáról. 
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„A konduktor munkáját és munkájának eredményeit kritikusan felméri és ellenőrzi. 

Megfigyeléseit rendszeresen rögzíti. Nagyon fontos a kezdeti állapot, majd a haladás és az 

eredmény kétségbevonhatatlan írásos, rajzos, fotós és filmes rögzítése, dokumentációja. A 

mozgáspedagógus megfigyeléseit szaktársaival állandóan megbeszéli és egyezteti, a 

kontinuitás nemcsak a nevelésre, hanem a megfigyelésre is vonatkozik” (Balogh, 1998. 66.). 

Pető a maga korában, a negyvenes, ötvenes, hatvanas években mást tudott a 

mozgássérültekről és mást is közvetített róluk, mint általában kortársai. Folyamatosan és 

szisztematikusan dokumentálta és dokumentáltatta az intézetében folyó munkát, így 

számtalan fénykép, mozgókép őrzi a konduktív pedagógia első szakaszának emlékét. 

Ezeknek a képi forrásoknak több típusa létezik, érdemes őket elkülöníteni. Az első típusba 

tartoznak azok a mindennapi gyakorlatot segítő fotók, melyek bekerültek a neveltekről 

vezetett személyes fejlődési lapokba. Rögzítették a neveltek bekerülési állapotát, nyomon 

követték a fejlődés lépcsőfokait, majd dokumentálták az elbocsátást is. A második csoportot 

képzik azok a fotók, melyek oktatási céllal készültek, ezek két altípusra oszthatók aszerint, 

hogy ki lesz a felhasználó. Eszerint az egyik altípusba tartoznak a konduktív pedagógia 

külföldi meghonosítását segítő fotók, melyek képi utasításokat tartalmaztak a konduktív 

munka megfelelő végzéséhez, a másik altípus a képzési céllal készült sorozatokat, filmeket 

tartalmazza, mely a konduktorképzés oktatási tartalmainak mélyebb megértését szolgálták. 

Harmadik típusként jelenik meg az a képanyag, melynek feladata az intézet pedagógiai 

tevékenységének illusztrálása, eredményességének bizonyítása. Megmutatja, hogy miként 

definiálja magát a konduktív pedagógiaés mit tart fontosnak elmondani magáról, 

megmutatni magából (vö. Földesi, 2017).  

Munkám fókuszának megfelelően, bemutatva a tragikus fikciós módra jellemző 

kényszereket, a harmadik típustól közelíti meg a legitimizáció, elfogadtatás, bizonyítás 

kérdéskörét. Az intézet életébe bepillantást engedő riport, a képek bemutatásával szélesebb 

értő réteget szólíthatott meg, a vizuális szimbólumok a szélesebb közönség számára is 

érthetőek.  

A vizuális dokumentumok önmagukban nem hordoznak jelentést. Ahhoz, hogy 

megérthessük őket, szükség van egy kontextusra, melyben értelmet nyernek. Mitchell (2008) 

és Boehm (1998) pictorial turnje óta ismert, hogy a képek történeteket képesek elmesélni 

egy adott világról és a benne szereplőkről. Munkásságuk ráirányította a figyelmet arra a 

folyamatra, hogy a kép, mint életünket folyamatosan alakító képződmény fontos helyet 

foglal el mindennapjainkban, gondolkodásunkban, és az ember – mint nevelésügyi szereplő 
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és életvilága – a tágabban vett pedagógiai tér, mind rendelkezik képi lenyomatokkal, 

reprezentánsokkal. Az ötvenes-hatvanas évek pedagógiai világának ábrázolása iránti 

érdeklődés, a pedagógiai életképek vizsgálata megjelenik a gyermekkortörténettel 

foglalkozó kutatásokban is (Kéri, 2009; Mikonya, 2006; Géczi, 2010).  

A kutatók célja a vizsgálatokkal az volt, hogy verbalizálhatóvá tegyék a vizualitást. A 

pedagógia világából származó képek leírásával, majd a szimbolikus tartalom, a mély 

struktúra felfejtésével, értelmezhetővé tették a képeket, megmutattak egy lehetséges 

narratívát. Azonban ez a narratíva a képben az elemzés előtt is benne rejlik és képi jelekkel, 

szimbólumokkal hat a kép nézőjére, a tulajdonképpeni olvasóra. A Mozgásterápiai Intézetről 

a sajtóban megjelent képeken is jól látszik a megrendelő szándéka, olvasható az üzenet, 

melyet el akar juttatni a szélesebb társadalomhoz. A képek mellett szereplő cím is sokat 

sejtet és sugallja a ki nem mondott Steineri gondolatot, a pedagógia és az orvoslás 

kapcsolatát: Gyógyulnak és tanulnak. A Mozgásterápiai Intézet gyerekei. (35. sz. melléklet) 

Beszédes a cikk megjelenésének dátuma is, 1961. márciusa, ha tudjuk, hogy Pető akkor már 

kezd elszakadni a Gyógypedagógiai Főiskolától. Az újságcikkel kapcsolatban felvetődhet a 

kérdés, hogy lehet-e kiolvasni a hivatásos fényképész munkáiból a fényképezendőre nézve 

fontos információkat? Egyáltalán mi az, amit a pedagógiai térrel és valósággal kapcsolatban 

megmutathat a kép az olvasónak? Pető és munkatársai tisztában voltak módszerük 

különcségével, különlegességével, ezért a mások számára érthetővé, követhetővé tétel, 

tulajdonképpen eredményességük igazolása létfontosságú volt számukra az ötvenes - 

hatvanas években. Különösen nehéz volt ez azért is, mert a tárgyalt időszakban tabunak 

számított a beteg, torz test megjelenítése a pedagógiai szaksajtóban. Alig találunk olyan írást, 

amely képi illusztrációt ad a fogyatékosság kérdéséhez. Kivétel ez alól a Család és Iskola 

szaklap, mely Török Sándor szerkesztősége alatt ugyan igen kis számban, de beemeli a sérült 

gyermeket ábrázoló képeket a pedagógiai diskurzusba. Pető intézetét, totális intézményét 

addigra már országszerte igen sokan ismerhették, de pontos képük nem lehetett a 

mozgásterápia különös világáról. Ezt a „hiányt”szándékozott pótolni a megjelentetett cikk 

és fotósorozat, bemutatva, hogy Pető munkája nem egy „rejtett, sötét helyen való kuruzslás”, 

hanem pedagógiai alapú gyógyító tevékenység, s az ott élő gyermekek és felnőttek nem torz 

testek, hanem emberek. A cikket olvasva és a képeket nézve ez nagyon jól érzékelhető ez az 

üzenet. Most csak a legszembetűnőbbeket említve, kedves, mosolygós gyermekarcok, 

aktívan dolgozó felnőtt kezeltek, rendezett sorokban elhelyezett iskolai padokban történő 

tanulás és fehér abrosszal terített asztalok mögötti étkezés életképeit láthatjuk. Csupa 

szocialista erkölcsnek megfelelő szimbólum. Látható, hogy ezek az emberi testek a 
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hiedelmekkel ellentétben már nem torzak, hanem a társadalom számára is hasznosak, és Pető 

pont ezt akarja megmutatni, mert ez az ő eredménye, hiszen azt vallja, hogy igenis van 

lehetőség a relatív tökéletesítésre. A társadalom ugyanis két irányból szemléli a testeket a 

modernizáció óta: anatómiai-metafizikai irányból, melynek diskurzusait orvosok és 

filozófusok folytatják, illetve technikai és politikai irányból, melynek lenyomatai a máig élő, 

katonai, iskolai, kórházi szabályzatok és működési keretek. Ez a két irány a „hasznos és 

megérthető testek” koncepciója (Foucault, 1990). A koncepció lényege a testek 

engedelmességében ragadható meg, mely kifejezést a (át)formálhatóság, a tökéletesíthetőség 

és ebből következően a hasznosíthatóság tölt meg tartalommal. Az alakíthatóság és a jobbá 

változtatás azonban feltételezi a testek részletes elemzését, megfigyelését, különböző 

szempontú dokumentálását, ellenőrzését. Az ötvenes, hatvanas évek pedagógiai 

kiadványaiban nemigen lelhetők fel sérült személyeket ábrázoló képek. Az „ami egészséges, 

az szép” gondolat az életreform-mozgalmakon keresztül (Németh, 2013) beszivárgott az 

ötvenes-hatvanas évek kommunista/szocialista ideológiájába, ez a korabeli képi 

kiadványokon jól tetten érhető. Pető azonban sérült megtestesülésekkel találkozik. Feladata 

az általa praktikusnak nevezett gyógyultság elérése, amely elmélete szerint független az 

anatómiai, látható gyógyulástól. A képeket nézve, illetve a cikk szövegét hozzá olvasva egy 

ideológiák mentén is zajló diskurzus jön létre a kép és nézője között. Pető elmélete, elvárása 

szerint fontos, hogy a kezeltekről-neveltekről készült fotón ott legyen, látszódjon a teljes 

test, mert a teljes test jelenléte szimbolizálja a teljes, szétszabdalhatatlan személyiséget, aki 

ha fejlődik, minden porcikájában, minden képességében változik, mert az egyén, mint 

organizmus, nem más, mint összefüggések rendszere, amelyben ha egy valami változik, 

akkor változik minden más is. A változást, azonban az egyénnek magának kell elérnie, itt 

„csak” megkapja hozzá az éppen megfelelő mértékű segítséget. Ezért a képen sorstársakkal 

csoportban lenni azt is jelenti: valaminek a része vagyok, közösségben lenni maga a cél és 

maga a feladat. Pető egyik alapelve, hogy csakis közösségben dolgozva, személyközi 

kapcsolatok rendszerében érhetőek el valós és tartós eredmények a sérült egyénre nézve. A 

fotón látható csoport tehát átmeneti állapotban van, egy tulajdonképpeni tranzitban. Ez a 

tranzit egy speciális, nem megszokott, kicsit fura világ, ahol a rendszer másként működik, 

mint a többi, „nyomorékokkal” foglalkozó intézményben. S a képek befogadója az 

társadalom, akinek a Család és Iskola a tranzitot megmutatja. Pető világa szembement 

kortársai világával, az intézet kicsit olyan volt, mint egy kísérleti helyszín, ahol bizonyítani 

akarta az igazát, mert tudta, hogy igaza van, és olyan, hogy „képezhetetlen és 
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fejleszthetetlen” egyszerűen nem létezik (vö. Földesi, 2017). Török Sándor közvetítésével 

így segítette Pető kapcsolat trajektóriája a szakma trajektóriát.  

A módszer terjesztése 

Pető a híresztelések ellenére nem volt gátja a konduktív pedagógia terjesztésének, számos 

levél, látogatás bizonyítja, hogy partnerként viszonyult a külföldről jövő érdeklődésekhez. 

Ehhez hozzájárult német és francia nyelvtudása, illetve széleskörű szakmai kapcsolatai, 

melyeket egyrészt a bécsi évek óta ápolt, másrészt, amelyeket a mozgásterápiai 

tevékenységével összefüggésben épített ki, így kapcsolati életvonala szereplői között számos 

külföldi szakembert is találunk. Erre vonatkozólag igen sok levelet tartalmaz a hagyaték. 

Pető szakmai vérkeringésben való bennmaradást szolgálta az a hatalmas mennyiségű és 

széles merítésű szakirodalom is, melyet felhalmozott és folyamatosan frissített a fent említett 

külföldi viszonyok által. Többen említik visszaemlékezéseikben, hogy a Főorvos mennyire 

tájékozott és olvasott volt, s hogy a lakása jobban hasonlított egy könyvtárra vagy irattárra, 

mint otthonra. „Otthon a Főnöknek igazi jó kapcsolata a könyvekkel és az újságokkal volt. 

Az izraeli követségtől és a pártközpontból, meg a külügyminisztériumból kapott újságokat. 

Az asztalán Goethe élete két nagy kötetben, szótárak és egy nagy halom újság feküdt mindig. 

Egész nap olvasott valami 20 könyvet. Egyedülálló volt, ahogy az újságokat minuciózus 

pontossággal képes volt feldolgozni. Nagyon rendszeres volt a könyvek tartalom szerinti 

azonnali elrendezésében. Egyes könyvekből csak néhány lapot tartott meg. Ezeket és 

bármely más könyvet még vaksötétségben, rövidzárlatkor is pontosan megtalálta és ki tudta 

emelni” (Hári, 1997. 72.). „A második szobájában rendkívüli pedantériával egymás mellé 

helyezett folyóiratok a könyvespolcokon. Ez egy folyóirattár volt, amilyet magánlakásban 

még sosem láttam” (Büchler, 2011. 95.). „A lakása első látásra sivárnak tűnt, mert nem volt 

semmi tulajdonképpen, volt az ágya, volt egy asztal, plafonig rakva könyvekkel, polc nem 

volt, csak az asztal és folyóiratok meg könyvek” (Koronkai, 2018). 

Pető a számára fontos szakirodalmak beszerzésére szabályos hálózatot hozott létre, 

hátramaradt levelezésének legnagyobb része baráti kapcsolatainak ápolása mellett könyvek, 

folyóiratok, szakcikkek, kivonatok beszerzését szolgálta (36. sz. melléklet). A legfontosabb 

beszerzők között volt fiatalabb öccse, Etienne Peto, aki a francia nyelvű irodalmat küldte, 

Németországból leggyakrabban a könyvkiadó Karl Schusdeck nevű barátja, aki kiadta Pető 

két álnéven írt könyvét is, illetve Amerikából a Chicagóban élő Rostás Ilona látta el friss 

irodalommal. Külföldi levelezéséből azonban látható, hogy a szakmatársaktól is kért 

segítséget a vasfüggönyön innen nem elérhető szakmai agyagokhoz való hozzájutáshoz, 
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továbbá minisztériumi kapcsolatai is segítették a szükséges irodalmak előteremtését, 

valamint az összes számára szükséges külföldi napilap hetenkénti beszerzését. 

A Pető-levelezés arról is tanúskodik, hogy életének utolsó éveiben szinte görcsösen próbálta 

megismertetni a világgal élete alkotását és ekkorra már élete értelmét, a konduktív nevelést. 

Dolgozatomban néhány olyan levélrészletet mutatok be, amellyel előbbi állításom leginkább 

alátámasztható. 

Pető külföldi kapcsolati trajektóriájának egyik legérdekesebb szereplője számomra Dr. Karl 

König, az angol Camphill mozgalom vezetője, aki számos intézetet és foglalkoztatót tartott 

fenn fogyatékosok számára Angliában és a Német Szövetségi Köztársaságban. 1940-től a 

skóciai Aberdeen közelében az ő kezdeményezésére nyílt meg az első Camphill-otthon 

fogyatékos gyermekek gondozására és 1954-ben létrehozták az első felnőtt otthont is. Pető 

König munkásságát széleskörű olvasottsága miatt illetve baráti kapcsolatai miatt is ismerte. 

A szál Pető és König között Günzler Mária antropozófus, aki mind Petővel, mind Königgel 

barátságot ápolt és fontosnak tartotta volna, ha a két hasonló világlátású férfi találkozik. A 

levelezés feldolgozása során ezzel kapcsolatban számos üzenetváltást találtam. Königet Pető 

Budapestre várta, ezzel kapcsolatban többször is egyeztettek. Egy 1960. február 5-én kelt 

levelének részlete: „Igyekszem lehetővé tenni látogatásomat, mert nemcsak a munkája 

érdekel, hanem a tudományos és emberi kapcsolatai is nagyon értékesek lennének 

számomra. Freudról írott tanulmányom második részét küldöm.” Szakmai gyökereik, 

hitrendszerük hasonlóságai révén gyorsan alakult ki közöttük párbeszéd és talán egyfajta 

távbarátság. A sokáig tervezett látogatásra sajnos nem került sor, 1966. április 4-én König 

rövid, súlyos szívbetegséget követően elhunyt. Utódjával, Alex Roth-tal már nem voltak 

közös szellemi gyökerek, így a kapcsolat nem épült tovább.  

A konduktív pedagógia különlegességét Jean Piaget is felismerte, de a külföldi 

szakmatársak, a Bobath házaspár, Kabat, Rood, Doman is ismerték és elismerték. Piaget 

1963-as Petőnél tett látogatása (37. sz. melléklet) különösen fontos volt az intézet életében, 

s talán még ennél is fontosabb Pető szakma trajektóriájában, legalább annyira, mint az egyik 

legnagyobb szakmai siker, az 1966-os London Times hasábjain való terápiás összefoglaló 

megjelenése.  

A történelmi idő részeként a vasfüggöny léte természetesen hatott a külföldi kapcsolatokra, 

a politikai klíma, az éppen aktuális erőviszonyok az Intézet és a módszer terjedését, 

elfogadtathatóságát is befolyásolták. Az USA-vagy a Brit kapcsolatokat nagypolitikai gátak 

akadályozták, bár látni fogjuk, hogy az érdekeltek erre is találtak megoldást. Ezek a 
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nehézségek nem álltak fenn a Német Demokratikus Köztársaság esetében, így természetes 

volt az arrafelé való nyitás és érdeklődés egyaránt. Hári így ír erről: „Az Intézet első látogatói 

közé tartozott Dr. Otto Klein, aki tanulmányúton volt nálunk, mint a Humboldt Universitaet 

Institut für Sonderschulwesen tudományos munkatársa. Tanulmányútja után megállapította, 

hogy az egyetlen valóban gyógypedagógiai intézet a mi Intézetünk. Látogatása során Klein 

több, mint 100 fotót és többoldalnyi feljegyzést készített” (Hári, 1997. 74.). E feljegyzések 

alapján került be Pető álnéven írt könyvébe a „Zerebrale Kinderlahmung ist Heilbar” című 

fejezet (Bernklau/Pető, 1965. 70-72.). 

Pető Klein feljegyzéseire írt válaszának egyik számomra talán legfontosabb része a módszer 

alakulására, alakítására vonatkozik, a levél keltezése 1962 januárja, apropója, hogy Pető 

közös publikációt szorgalmaz a Humboldt Egyetemmel, szorosabban Kleinnel: „nagy 

örömet szerezne, ha együtt készíthetnénk egy elméleti és gyakorlati kézikönyvet (német 

kiadást), mely feldolgozná az egész fontos irodalmat, magában foglalva az összes 

számításba vehető módszert, és tartalmazná elsősorban a mi összes tapasztalatunk 

összefoglalását és a mindenre kiterjedő metodikánkat egy illusztrált feladattárral. […] Mi 

nemrég már mozgáspedagógiáról beszélünk mozgásterápia helyett, és a mi 

mozgáspedagógiánkat orthomotorikus kondukciónak nevezzük. Ez nem ismer semmilyen 

részekre szabdalást a megvalósításban sem. A tevékenységben annak minden szintje jelen 

van s a tevékenység csak időben tagolódik, de nem különböző szintű funkciókra.” 

(Rendezetlen dokumentumok) 

Pető a németországi partnereken kívül levelezésben állt angliai terapeutákkal, 

szakemberekkel is, a legfontosabb közülük a Bobath házaspár, de a hatvanas évek elejétől 

kapcsolatban állt az akkor modernnek számító rehabilitációs nézetek további képviselőivel 

is. Berta Bobath személyes látogatást is tett az 1966-os évben a Mozgássérültek 

Nevelőképző és Nevelőintézetében. A látogatásra Hári így emlékszik:” Hemiplegia 

csoportunkban hetekig ült és jegyzetelt. A hemiplégiáról szóló könyvecskéjét ezután írta 

meg. Bobathné és a kongresszusokon képviselte Petőt is ”(Hári, 1997. 77.).  

1966 decemberében az American Academy of Cerebral Palsy New Orleans-i kongresszusán, 

ahová különböző módszerek képviselőit hívták meg, jelen volt Kabat, Rood, Doman és a 

Bobath házaspár. Bobathék az amerikai konferenciáról beszámoltak Petőnek, mert sem ő 

sem munkatársai nem kaptak engedélyt az utazásra, de Pető egészségi állapota sem engedte 

volna a hosszú utazást. Bobathék a Petőnek írt beszámolóban arról tudósítanak, hogy az 

egyes módszerek képviselői szisztematikusan felépített eljárásokat nem tudtak bemutatni, s 
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ezek legtöbbje hatástalannak mondható, és Bobath a sajátján kívül egyedül Pető módszerét 

tartja jelentősnek és figyelemre méltónak. Pető a Bobath házaspárnak írt egyik válaszában 

egy1966-os keltezésű levélben ismét nyitottságot mutat az érdeklődők felé: „Nagyon örülök 

elhatározásuknak és nagyon megtisztelő számunkra, hogy meghívhatjuk Önöket az intézetbe. 

Amint tudják mi egy Conductor’s College is vagyunk és a Bobath-módszert is részlegesen 

oktatjuk. Minden dolgozónk ismeri előadásainkból a Bobath-módszert. Remélem, Önökkel 

németül érintkezhetünk. Különben megfelelő tolmácsról gondoskodunk. A legnagyobb 

örömmel várjuk Önöket, és a legszívélyesebb üdvözlettel maradtunk.”(Rendezetlen 

dokumentumok) 

A brit munka kapcsolat is Bobathékon keresztül indul 1965-ben, mikor egyik munkatársukat, 

Ester Cottont elküldik tanulmányútra Petőhöz. A látogatás megszervezése Bolló Bertalanon 

keresztül zajlott a párt jóváhagyása mellett. Hári emlékeiben így él a látogatás: „Ester Cotton 

az Intézetben és otthon is látogatója volt Petőnek, hetekig lakott Pető intézeti szobájában. A 

látogatás után az volt Cotton véleménye, hogy életéből húsz évet veszített, mivel a konduktív 

nevelést nem ismerte. Elhatározta, hogy a következő éveit ennek a megismert új 

megközelítésmódnak szenteli” (Hári, 1997.78.).  

Cotton, a látogatást követően megkezdi a konduktív mozgáspedagógia angliai 

meghonosítását. Pető tanácsai mentén olyan szakembereket alkalmazott, akik nem 

részesültek gyógytornász képzésben, s átvéve a Petői alapelveket, eszközöket, módszertant, 

független intézetet alapított és lassanként levált a Bobath módszerről. 1965-ben nyitotta meg 

a Pető szempontú kísérleti centrumot a Spastics Society égisze alatt két csoporttal, spasztikus 

és athetotikus gyermekekkel. A munkát Pető és munkatársai irányításával szervezte meg. Az 

alábbi levél az angliai munka megkezdését illusztrálja. 

Kedves Pető professzor, 

Köszönöm a jegyzetet és a Miss Parnwellnek ígért könyveket, oda adom neki érkezésekor. 
Csatoltam egy levelet, mely bizonyítja Önnek, hogy a lutoni központban folytatott 
tárgyalások már konkrétak, remélem, mihelyst visszatértünk Budapestről, elindíthatunk egy 
fiatal athetotikus csoportot. 
A beszámolómból kiindulva, növekszik az általános érdeklődés, úgy gondolom, minden 
sokkal könnyebb lesz, amint tudunk gyakorlati munkát és eredményeket felmutatni. 
Mrs. Seglow, Miss Parnwell és én már várjuk a látogatást. Remélem, jól van és tud majd 
nekünk magyarázni, és gyakran beszélni velünk. 
Foglaljak szobát, vagy maradhatunk az intézetben? 
Minden jót és köszönöm! 

Üdvözlettel: E. Cotton 
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A külföldi levelezés feldolgozása során olyan hosszabb, Petőtől származó dokumentumok 

is előkerültek, melyek részletesen beszámolnak a Pető által végzett munkáról és igyekeznek 

tisztázni az általa alkalmazott módszer egyes komponenseit. Pető célja ezzel nyilvánvalóan 

az volt, hogy eloszlassa azokat a félreértéseket, melyek alapján kedvezőtlen kép alakulhatna 

ki tevékenységéről és szakmai hozzáértéséről. Az alábbi levél egy ilyen félreértés 

elkerülésére íródott 1965. szeptember 3-dikai dátummal: 

Kedves Mrs Cotton, 

Tény, hogy az anyag, amit elküldött nekem nem töltött el maradéktalan elégedettséggel - ami 
a módszerem kritikáját illeti - de a lényeges pontok nem világosak számomra. Ennek ellenére 
néhány kérdés a levélírók számára részletes kifejtést érdemel. 

1. A Pető féle terápiás felfogásról: 
A „speciális kezelés” lényege hogy ez nem fizikai torna, hanem nevelés. A módszer, amit 
használunk nem az eddig megszokott neurológiai és izombetegségek kezelésre használt 
terápiás eljárások egyike. Intézetünket úgy kell elképzelni, mint egy speciális iskolát. Az ide 
felvett gyermekek a most ismert nomenklatura szerint a szubnormailtás övezetébe tartoznak. 
Az athetotikusok például nem tudnak enni, beszélni, fogni, ülni – de megtanulnak beszélni és 
írni. Habár a hozzánk felvett gyermekek hatalmas nehézségekkel küzdenek a vizuális 
percepció és kogníció terén, mégis megtanulnak olvasni és írni. A változás óriási, hiszen 
képesek lesznek beilleszkedni a normál iskolai életbe elbocsájtásuk után. 

2. Az intézet nem magánintézet és 20 éves fennállása óta számos gyermek és felnőtt 
illeszkedett vissza a normál életbe, a munkába. 

Annak érdekében, hogy a levélben említett túlzott segítést, amelyet kritikaként említenek – 
jobban megértsék, az alábbiakat kell megmagyarázni: 
ad. 1 Különbséget kell tenni a proprioceptív és exteroceptiv facilitáció között, amely olyan 
helyzeteket teremt a nevelés során-amely reflexek keltése egyfelől illetve szakszerű 
segítségadás (facilitáció) másfelől. Annak érdekében, hogy a tervezett tanítás folyamatát 
bizonyítsuk (miszerint aktivitást tanítunk és nem mozgásokat) a konduktív segítségadás a 
gyermek távoli önálló feladatmegoldását, saját stratégia kialakítását segíti. A feladatok 
lebontása például a helyzetváltoztatás tanulása közben kis apró feladatok egymásra 
épülésével segít, majd ennek beépítésével a napi programba. Az elért helyzet fixálása 
biztonságadási célból, gyakran kézzel történik, de soha nem az aktív végtagrészen 
alkalmazva! 
ad. 2 A feladatok célja a szándék felkeltése a motiváció, és persze az izmok és ízületek 
mozgásának tanítása (ez a következmény), de elsősorban a reflexaktivitás felkeltésével a 
mozgás fejlesztése a cél. A mozgás fejlődése az agyat serkenti és előkészíti az érzelmi és 
értelmi fejlődést. Azzal hogy a figyelem a koncentráció fejlődik, az emocionális 
motívumokról nem beszélve.  
Az aktivitás, a feladatok változatos, új körülmények közötti megoldása, a csoport légköre, az 
egyéni feladatmegoldások figyelembevétele és tervezése a csoportban esszenciális tényező. 
A konduktor szerepéről-melyet szintén ért kritikai megjegyzés nem árt tudni a következőket: 
1. A konduktor állandó jelenléte a csoportban nem jelent folyamatos asszisztenciát. 
Folyamatos nevelői hatást jelent valamint a környezet szervezését annak érdekében, hogy a 
tanultakat a kötelező és szabad programok során egyaránt alkalmazni tudja önállóan a 
páciens- természetesen a konduktor irányító figyelmének segítségével is, ha szükséges. 
2. Ami a csoportos terápiát illeti a csoport és közösség között lényeges különbség van A 
csoport szerepe aktivizáló ezt mindannyian ismerjük, de sokkal lényegesebb nevelési 
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szempontból egy közösség kialakítása Az egymás segítése, egymásra figyelés a sérülés 
súlyosságától függetlenül jelen van a csoport életében, ezt minden hozzánk látogató azonnal 
észreveszi. 
3. Ennél kicsit bonyolultabb a ritmikus intendálás kérdése és magyarázata. A ritmikus 
verbális intendáció pszichikai magyarázata az aktív mozgáshoz kötve a következő. Egyrészt 
verbális jel- másrészt a mozgás belső tervezéséhez ad ritmust. Nem csak ideomotorikus 
mozgást hanem ideomotorikus relaxációt is jelent. 
A mozgás tanítása - amelynek menete a normál mozgásfejlődést követi- lépésről lépésre 
megy végbe. Ami a felépítést illeti minden feladat a korábbi feladatra épül (egyszerűtől a 
bonyolultig) A mi tapasztalataink szerint az álló és járó feladatok sikeresebben 
elsajátíthatóak, ha fekvő és ülő feladatok előzik meg. 
Talán a rendszerünk, eljárásunk más módszerekhez képest gyorsabb sikereket hoznak. 
Persze a páciens eredeti állapota jelentősen befolyásolja a fejlődés ütemét. Mik azok az 
okok, ami miatt ez a módszer eredményesebbnek mondható? 

1. A nap minden részében lehetőséget teremtünk arra, hogy a tanultak 
alkalmazásra kerüljenek. 
2. A mozgás és a beszéd tanítása párhuzamos. Mindent alkalmazunk, ami a 
proprioceptivitás, a vizuális, téri, kinesztétikus stimulust alkalmazunk, mindent, 
ami segíti az egyént a társadalomba való visszailleszkedéshez.  

 
Üdvözlettel Pető András  

 
Egy másik, szintén „magyarázó” levél a Pető általi konduktív nevelésben részesülők körével 

kapcsolatban ad felvilágosítást és vélhetően szakmai támpontokat az érdeklődő 

szakembereknek. 

Tisztelt Dr. Fagg, 

Köszönöm az augusztus 8-ai levelét, és örömmel olvastam, hogy szándékozik meglátogatni 
bennünket a közeljövőben. Mindent megmutatunk Önnek és megbeszélhetjük a közös 
érdekeltségű témákat is. 
Csupán néhány gyermeket nem tudunk felvenni a csoportba, később azonban új 
erőfeszítéseket teszünk ebbe az irányba. 
Főként azokat az eseteket utasítjuk el, ahol semmiféle kontaktust nem lehet kialakítani, de 
bizonyos idő után újra behívjuk őket felülvizsgálatra. 
Az 1-3 éves gyermekeket háromszori kezelésben részesítjük egy héten, az édesanyjuk 
jelenlétében, akik ezeket a gyakorlatokat a másik három nap megismétlik velük, otthon is. 
Még azok a gyermekek is, akik nem érték el a 12 hónapos kort, sikeresen kezelhetők 
csoportban. 3 és 6 éves kor között a gyermekek óvodába járnak. Négy óvodai csoportunk 
van, mindenféle diagnózisnak: spina bifida, athetosis, spaszticitás és hemiparesis. Azok, akik 
elérték a 6 éves kort, iskolába mennek. Itt is négy fő csoportunk van, valamint alcsoportok a 
különböző osztályfokoknak megfelelően. 
A diákok az óvodában elkezdik az írástanulást, és szintén tanítják nekik a varrást 
(kézimunkát), éneklést, furulyajátékot, minden óvodai és iskolai csoportban. 
A kor nem döntő fontosságú, amíg az elérhető eredmények érintettek, de hosszabb időt vesz 
igénybe a jó eredmények megszerzése, ha a kezelést később kezdik. 
Mi szintén foglalkozunk felnőttekkel is. Állami intézmény vagyunk és a mi felelősségünk, 
hogy listát (jegyzéket) készítsünk azokról a személyekről, akiknek valamilyen motoros 
zavaruk van. 
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Továbbá, képezzük a munkaerőt is. Rendelkezünk minden szükséges specialistával és egy 
hasonló intézményekből álló nemzeti hálózat kiépítését tervezzük. 

Üdvözlettel: Pető András 

Ui.: Bobathék is meglátogatnak minket szeptember végén, Dr. Miller, a Cerebral Palsy 
Bizottság titkára, pedig pár nappal korábban érkezik majd. 

Pető külföldi kapcsolatai és a bizonyítás kényszerének összefüggésében két dolgot fontos 

hangsúlyozni, hiszen mindkettő jelentősen befolyásolta szakmai megítéltségét, illetve olyan 

eseményekként jelentkezett az élettörténetben, mely mindenképpen a jelentősek közé 

sorolható. Az egyik ilyen jelentős esemény a munka trajektória tekintetében Jean Piaget 

látogatása, aki élénken érdeklődött a konduktorképzés iránt, a másik a Times magazinban 

megjelent rehabilitációs eljárásokkal foglalkozó cikk, melyet Pető több levelében büszkén 

említ barátainak, s melyet ők örömmel üdvözölnek. (38. sz. melléklet) Pető számára ezek 

olyan elismerést jelenthettek, amelyre mindig vágyott. Barátja, Moreno ezt így fogalmazta 

meg: […] Mindig nagy volt és mindig kicsinyítette magát, mert nem akarta magát árulni, 

prostituálni. De titkos becsvágya azért volt, szerette volna, ha nagyságát felismerik […]. 

3.3.3 A szenvedés elviselését és a beteljesülés hajszolását támogató 
kapcsolatok 

Az 50-es, 60-as években a Pető körül elhelyezkedő személyek fontos védőfaktorként tudtak 

működni annak ellenére, hogy az életszakasz vége felé ez az életvonal jelentősen 

elvékonyodik. Az időszak egyik legfontosabb kapcsolata a kortársak közül Kun Miklós és 

Németh Andor mellett Török Sándor, annak ellenére, hogy csak a hatvanas évek eleje-

közepe táján találkoznak. Török nem csupán támogatta, de meg is értette Pető munkáját, 

működését. Közös spirituális érdeklődésük végett hetente találkoztak. Török megértette, 

hogy Pető, mint a tragédia hőseinek nagy része, nem csak a világgal, hanem önmagával is 

folyamatos küzd. Török Sándor, aki tényként kezelte Pető természetfeletti képességeit, volt 

az egyetlen, aki megértette, hogy Pető mennyire nehezen fért meg önmagával, tudásával, s 

milyen ambivalens személyiség volt. A kortársak elbeszélései szerint (Hári, 1997; Koronkai, 

2018; Dévai, 2005) nagyon szoros viszonyt ápolt Fodor Sándorral, azt is mondhatjuk, hogy 

apa-fiú kapcsolat volt közöttük. Mikor Pető súlyos beteg volt, ő látta el Hári Mária mellett 

az orvosi kezelését, mert Pető nem volt hajlandó kórházba vonulni. Kálmánné dr. Dévai Júlia 

és Székely Ily szintén ott volt, amikor Petőnek segítségre volt szüksége. Dr. Kenyeres Imre 

író és felesége Kenyeres Ágnes Szentpál Olgával és Rabinovszky Máriusszal szintén régről 
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ismerték, akárcsak az Osztrovszky vagy a Vértes O. házaspár, illetve Radnóti Miklósné és 

Gelléri Andor Endre. 

Új belépőkként a kapcsolati trajektóriát gazdagították a tanítványok, mind a 

gyógypedagógia, mind az orvostudomány vagy a pszichológia területéről. Popper Péter, 

Vekerdy Tamás, Ranschburg Jenő, Koronkai Bertalan, Palotás Gábor, Horváth László, Ákos 

Károly, Mesterházi Zsuzsa, Gordosné Szabó Anna mind fontos személynek tartották 

életükben Pető Andrást. 

A fiatalokra különösen nagy hatást gyakorolt, Popper Péter visszaemlékezéseiben erről igen 

érzékletesen számol be: „Megismerkedésünk drámai volt. Már hónapok óta könyörögtem 

dr. Kun Miklósnak, hogy juttasson el Petőhöz, akinek legendás híre borzasztóan izgatta a 

képzeletemet. Tizenkilenc éves voltam, egyetemi hallgató, forradalmár, írójelölt több 

megjelent verssel és prózai írással” (Popper, 2005. 56.). Pető nagyhatású személy hírében 

állt magyarországi működése alatt is. Tisztában voltak ezzel kortársai is, a szintén 

nagyhatásúak mindenképpen. Abban az időben, mikor Popper Pető vonzásába kerül, még 

javában Herrmann Imréhez jár analízisbe. Ha a fiatal Popper nem is, Hermann pontosan 

értékeli a fiatal férfi Petővel való találkozások súlyát:  

„Egy napon megemlítettem Petőt Hermann Imrének.  

- Ön kapcsolatban áll Pető doktorral? 

- Gyakran szoktam nála vacsorázni. Beszélgetünk. 

Kis csend után: 

- Akkor most választania kell! 

- Hogyhogy? 

- Vagy hozzám jár, vagy Petőhöz. 

- De hát én Petőhöz nem analízisbe járok. 

- Nem számít, hogy minek nevezzük. Pető olyan szuggesztív ember, hogy hatása felér 

egy analízisével. 

Petőt választottam. 

” Évekkel később Popper újra felkereste Hermannt és ez a beszélgetés zajlott le: 

- Kérem, Tanár úr! Nagyon haragudtam önre. 

- Miért? 

- Hát, először is azért, hogy válaszút elé állított a Pető-ügyben. Még lehetőséget sem 

adott, hogy feldolgozzuk a helyzetet. 

- Nincs igaza- mondta makacsul. - Régen figyeltem, hogy önnel történik valami. 

Akkor kiderült, hogy teljesen Pető hatása alatt van. Ez kizárta a z analízis folytatását. 
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Én hajlandó lettem volna rá, de egy pillanatig sem volt kétséges az ön 

választása”(Popper, 2002. 45.). 

Mesterházi Zsuzsa szintén szívesen emlékszik vissza a Pető társaságában töltött estékre: 

„Pető Andrást később máshonnan is megismertem. Akkor már nem kollégiumban laktam, 

nem is rokonoknál, hanem egy kedves barátom szüleinél, az V. kerületi Stollár Béla utcában, 

a negyedik emeleten. A szobám ablaka pontosan a szemközti házban lakó Pető András 

ablakára nézett. Olvastam, tanultam, és ő is mindig nagyon későig dolgozott. Ha hajnali 

háromkor felébredtem, de a szobájában még mindig égett a villany. Pető András nagyon jól 

ismerte azt a házaspárt, akiknél én laktam, szinte baráti kapcsolat volt közöttük. Időről-időre 

átjött hozzánk, este 8-9 óra tájban. Előtte telefonált, hogy szeretne egy jó kávét inni. Ilyenkor 

a kávét általában én főztem és vittem be ezüsttálcán, szép porcelánban. Akkor ő már nem 

tanított engem, de tudta, hogy gyógypedagógus-hallgató vagyok. Szívesen hallgattam a 

történeteit. Nagyon érdekes volt az élete. Rengeteg külföldi folyóiratot olvasott, ezekről a 

szakmai kérdésekről is mesélt. Jó pár évvel később egy külföldi gyógypedagógiai otthonban 

megismertem egy idős orvost, aki Pető Andrással együtt járt a bécsi egyetemre. Sokat mesélt 

a közös tapasztalatokról. Ekkor kezdtem megsejteni a konduktív pedagógia bevezetésének 

mozgatórugóit (Mesterházi Zsuzsa, 2006 és 2018).  

A másik utód tanítvány, Makk László is megidézi számunkra Petőt, soraiból kiérződik a 

professzor jóságosan zsarnoki természete: „Az egyik legfontosabb és legkülönlegesebb 

terület, ahol gyakorlatunk során megfordultam, a Mozgásterápiai Intézet volt, ahol 

megtanultam a fizikoterápiát, sőt, annál sokkal többet. Amikor a rendes iskolai oktatás 

elindult a gyerekek részére a Mozgásterápiai Intézetben, Dr. Pető megkért, hogy töltsem be 

mellette az asszisztensi fő pozíciót. Amikor elmondtam neki, hogy az orvosi tanulmányaim 

befolyásolhatják asszisztensi teendők ellátását, azt mondta: "Figyeltem a munkádat, és 

mindkettővel foglalkozhatsz. A páciensek mindig itt vannak, őket délután kezelheted, 

taníthatod. Az adminisztratív feladataid ellátására pont alkalmas lesz az éjszaka.” Ez volt a 

legizgalmasabb feladat - új iskola, ahol a fizikailag korlátozott diákok szellemileg fejlődtek. 

Rengeteget tanultam Pető professzortól, különleges dolgot vittünk véghez” (Makk, 2011. 

116.). 

A gyógypedagógus fiatalok közül Hatos Gyulát is segítette többek között, aki szeretett volna 

Budapesten elhelyezkedni a főiskola elvégzése után: „Amikor éppenséggel a szolgálatot 

töltöttem a Róbert Károly körúti laktanyában, akkor egyszer jön egy telefon, hogy menjek a 

Villányi útra, Pető igazgató úr (vagy főorvos úr, mert nem igazgatónak neveztette magát), 
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főorvos úr hívat. És a Pető főorvos úr azt mondta nekem, hogy „Gyula, te hova való vagy?” 

Mondom: szombathelyi vagyok. Mondja: én is. Így szó szót követett, „holnapután ide jössz 

dolgozni”. Ilyen stílusban beszélt ő az emberekkel, meg ilyen ügyintézése volt. Mondtam, 

nem lehet főorvos úr, mert én már Vácra megyek, Vácra alkalmaztak. „Ne is beszélj róla, 

ide jössz!” Jó. Mire letelt a katonaság, már megvolt a kinevezésem a Mozgásterápiai 

Intézetbe”(Bánfalvy-Szauder-Zászkaliczky, 2006. 46.). 

A kapcsolati trajektória tekintetében 1953-ban Petőt óriási veszteség éri Németh Andor 

halálával. A legigazabb barát, az igazi szellemi társ, amikor beteg lett, családján kívül csak 

Petőre számíthatott, csak Pető látogatta. A Szélén behajtva című kötet bevezetőjében közös 

barátjuk, Déry Tibor írja: „Még első emigrációja idején, Bécsben, barátságot kötött egy 

magyar orvossal, s ezt az érzelmet, a maga kecsesen személyes módján, élete végéig tovább 

fonta. Ha jól tudom, utolsó évében történt, hogy félig hívőn, félig hitetlenül egy mosolygós 

vérszerződést is kötöttek az orvossal: amelyikük előbb hal meg, az a bekövetkezendő 

exitusáról, de ha lehet, majd a túlvilágról is tudósítást küld a másiknak. A kórházban, ahol 

Németh Andor az első, még szelíd szélhűdésével nyomta az ágyat, orvos barátja gyakran 

meglátogatta; ilyenkor is alighanem nyomatékos elmélkedések cserélődtek köztük fenti s 

hasonló kérdésekről; a költő felesége mindannyiszor kiküldetett a szobából. 1953. november 

12-én, egy szerdai napon, már a második, súlyosabb agytrombózis után, Németh Andor 

megbízta az asszonyt, küldjön egy táviratot a barátjának a következő szöveggel: „Holnap, 

csütörtökön tizenegy órakor indulok.” 1953. november 13-án tizenegy órakor halt meg.” 

Egy másik régi kapcsolat is felbukkan, bár csak egy rövid látogatás erejéig, ám Pető életére, 

munka trajektóriájára igen pozitívan hat. Mikor a már évek óta Amerikában élő Moreno 

átutazik Magyarországon, meglátogatja Petőt is: „Amikor 1962-ben Jacob Levy Moreno, a 

szociometria és a pszichodráma világhírű megalkotója – Romániából Bécsen át Amerikába 

származott zsidó egyébként – Moszkvából az Egyesült Államokba visszatérőben átutazik 

Budapesten – minden hivatalos fogadást és találkozást elhárítva egyedül egykori bécsi 

barátját, Pető Andrást és intézetét keresi fel. A Pető Intézet – ekkor még mindig fenyegetett 

és beszorított állapotban – lassan elkezd világhírűvé válni (Vekerdy, 1992. 161.). 

A levelezésből azt is láthatjuk, hogy gyermekkori barátjával, Heumann Lászlóval is 

fenntartja kapcsolatát, továbbra is segítve őt munkájában. A másik gyermekkori barát, 

Németh Andor így ír erről: „Csak azokat szerette, akik teljesen alárendelték magukat neki. 

Ezeknek minden apró-cseprő dolga érdekelte itt most elsősorban Heumannra gondolok, de 

nem hiszem, hogy komolyan” (Németh, 1973. 556.). Kosztolányi Dezsőné is hasonlóan látja 
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a Pető köré verbuválódott mester-függőket „Pető nem szereti az egészségeseket, 

kiegyensúlyozottakat, azokat, akik nem szorulnak őrá. Özvegyasszonyokat, idegbajosokat, 

betegeket, börtönviselteket gyűjt maga köré” (Kosztolányiné, 2003. 402.).  

Az egyik ilyen „börtönviselt” kapcsolat, melyet a jelen kutatás hozott felszínre, több 

szempontból is fontos. Egyrészt reflektál az ötvenes évek politikai történéseire, a történelmi 

időre, másrészt megvilágítja Pető nagyon is emberi oldalát. Főszereplője egy asszony, a 

Rajk-per egyik elítéltje. Balassa Klára, akit 15 év fegyházra ítéltek 1951-ben. Mivel 

várandós volt a letartóztatáskor, a börtönben szülte meg gyermekét, akit aztán három 

hónapos korában elvettek tőle és egy gyermekotthonban helyeztek el. Az asszony öt év 

múlva szabadult a börtönből, és fia keresésére indult. Mikor megtalálta a gyermeket, 

megtudta, hogy a börtönévek alatt valaki segítette a távolból: „Hogy magyarázd meg egy 

gyereknek, aki öt éves, hogy én börtönben voltam, és miért volt ő tőlem elszakítva? Hogy 

magyarázod meg, hogy még csak nem is látogattam? Nehéz dolog volt. De az történt, hogy 

Magyarországon volt egy főorvos, akinél jobb ember nem létezik a világon, ez volt a 

Mozgásterápiai Intézetnek az igazgatója, dr. Pető András, akinek volt egy paciense, aki 

velem volt a börtönben. Ez egy nagyon kedves asszony volt, nagyon rövid időre volt elítélve, 

de azzal a rövid idővel kétségbe volt esve. Mikor kiszabadult, akkor elmesélte a dr. Petőnek, 

amit tudott rólam. Pető nagyon segíteni akart nekem, és elküldte a személyzetét rendszeresen 

az árvaházba, hogy fényképezzék a fiamat, Miklóst, és hogy érdeklődjenek az egészsége 

iránt. Aztán amikor kiszabadultam, a professzor meg akart engem ismerni és attól fogva 

aztán mindig segített tanácsokkal. Főleg a gyermekemmel kapcsolatban, hogy hogyan is kell 

egy kicsiny gyermekkel viselkedni. Hiába, az én fiam volt, de először voltam egy 

kisgyerekkel. Nem tudtam, hogy kell vele viselkedni, hogy kell vele bánni? Akkor Pető 

András vette a kezébe a Miklósnak a nevelését és ő segített abban, hogy hogyan kell vele 

foglalkozni, hogyan kell nevelni. Neki köszönhetem, hogy anya lettem”(Emlékpontok.hu.)  

Régi barátjával, Kun Miklóssal is fenntartják interdependens kapcsolatukat, ő továbbra is a 

bizalom körébe tartozik. Mikor a férfit 1952-53-ban politikai támadások érik, Pető mellette 

áll, de Kun is segíti a „szent ügy” előbbre vitelében, amíg tudja „Megbeszélte velem a 

problémáit, és sokat segítettem neki a minisztériumból, amíg lehetett” (Kun, 2004. 50.). A 

kapcsolati életvonallal összefüggésben lehet megemlíteni azt a Kunhoz köthető az a forrást 

is, amely beszámol egy lehetséges gyermekről, egy vérszerinti utódról Pető vonatkozásában. 

A dolgozat összeállításakor ennek beemelhetősége jelentette az egyik legnagyobb dilemmát, 

hiszen igen nehéz megállapítani, hogy hol van a határa az életrajzi adatok, tények 

gyűjtőkörének és felhasználásának. Mivel a Kun idézet nem tartalmazott beazonosításra 
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lehetőséget adó információt, illetve Pető maga is utal arra, hogy élhet valahol utódja, végül 

a beillesztés mellett döntöttem. „Egy közös barátnőnk viszonyt kezdett vele. Megkérdeztem 

tőle: Hogy feküdhettél le egy ilyen kövér, gusztustalan férfival, akinek még óriási heresérve 

is van? Én sovány vagyok, elférek alatta – mondta. Gyereket is szült neki (Kun, 2004. 52.). 

Popper Péter szintén elmesél egy esetet, amely talán összefügg Kun soraival: „A nők 

rajongtak ezért a rendkívül csúnya, idősödő férfiért. Állandóan körülötte nyüzsögtek, nem 

lehetett őket elhessegetni. Lelki értelemben az intézet az ő háreme volt. Különben azt 

hiszem, hogy nőügyekben ugyanolyan idétlenül bukdácsolt, mint a legtöbb férfi. Volt egy 

elbocsátó szép üzenettel eltávolított ex-barátnő, akitől annyira félt, hogy még évek múlva is 

küldött neki apanázst. Én voltam az egyik kézbesítő. Munkám rituális beszélgetéssel ért 

véget. 

- Otthon volt? 
- Otthon. 
- Átadtad neki? 
- Átadtam. 
- Mondott valamit? 
- Mondott. 
- Mit mondott? 
- Azt nem mondom meg a főorvos úrnak, mert ideges lesz. 
- Jól teszed. El tudom képzelni – tette hozzá --, és legyintve elment.”  

(Popper, 2005. 67.). 

Maga Pető sem zárkózik el a lehetőségtől, ami a gyermeket illeti, így szól a levélbe sűrített 

életrajz egyik részlete: „Néhány anya világszerte gyermeke apjának tart, én nem vitatkoztam 

és nem vitatkozom, ellenben érzéseket, kívánságokat és kötelességeket nem éreztem ebben az 

irányban soha. Amit egyesek feltételeztek és kívántak, vagy feltételeznek és kívánnak, azt én 

nem tételeztem fel és nem kívántam, nem tételezem fel és nem kívánom. Sokkal jobban 

szeretem, ha szeretni tudok, mint ha engem szeretnek.”(Pető András, Rendezetlen 

dokumentumok) 

Akiket igazán szeretett, rendszeresen vendégül látta. A Stollár Béla utca 4-es szám alatt 

sokan megfordultak, és a legtöbb visszaemlékező mesél Pető rituális és tréfát nem ismerő 

etetéseiről. Török Sándor, a Legkisebb isten című művében (39. sz. melléklet) Petőről 

mintázza a regényben szereplő „enni szerető” Főorvos alakját. Másik kötetében szintén 

megemlékszik Pető étkezéshez való furcsa viszonyáról. „Egyszer két percet késtem tőle. 

Nyolcra voltunk megbeszélve, megint csak nem járt a lift, s mire fellihegtem, két perc késés. 

Asztalánál ült a szoba közepén, külföldi szakfolyóiratok cikkeit osztályozta szét - olló, piros 



   

178 
 

ceruza, kék ceruza, ragasztó -, nem fordult hátra, csak úgy maga mögé vetette: van olyan 

ország, ahol, ha valaki két percet késik, többé nem fogadják. Nem szóltam. Nagyon szeretett. 

És én is őt nagyon. Álltam, míg a megkezdett cikket befejezi. Akkor intett, hogy leülhetek. 

Leültem. Összerakta a holmiját, füzetek, jegyzetpapírok, jelzőszalagok, mindig éppen tett 

valamit, jól tudta váltogatni a munkákat. Most hallgatott. 

Nem puhán, hanem lényeget közlően, mint már annyiszor, agresszíven és büntetésből. Két 

perc! – aztán elnevette magát, és kezet nyújtott. – Leállt a lift, - Erőszakos kedvességgel 

szerette etetni a vendéget, jó volt neki néznie, hogy én eszem – „egyél, Sanya, egyél!” - , és 

kézzel dobálta tányéromra a vastag húsokat - „edd meg mind!”(Török, 1979. 253.). 

Egyik tanítványa is elmeséli a saját étkeztetés-történetét, érzékeltetve Pető kissé patológiás 

hozzáállását a táplálékbevitelhez. „Egy alkalommal meghívott a lakására. Mogorva, 

barátságtalan házvezetőnője nyitott ajtót, köszönés helyett morgott valamit. Pető első 

szobájában két munkatársa, Hári Mari és Székely Ily néni ült. Mindketten láthatóan 

rendszeres esti vendégei voltak. Elég gyorsan jött a vacsoraidő. Több doboz szardínia és vaj 

került az asztalra. Amikor kínálni kezdtek, mondtam, hogy nem vagyok éhes. Erre Pető 

szemfehérvillantó szigorával azt mondta: Micsodaaa?! Ezután jobbnak láttam legyűrni a 

kötelező adagot. Nem mondhattam, hogy ki nem állom a szardíniát. Neki nagyon fontos volt, 

hogy etesse a környezetét. Mindig kínálta az embereket”(Büchler, 2011. 95.). 

Popper Péter szintén emlékszik a Pető-vacsorákra, az általa felvillantott epizódból láthatjuk 

azt is, hogy Pető még ebben az időben is alkalmazta a barátjával, Bernard Aschnerrel még 

Bécsben kifejlesztett alkati diétát. „Menü: valamilyen leves, rántott hal krumplipürével, 

salátával. Az étkezés végén kaptunk egy teli vizespohár meggydzsemet és egy nagy pohár 

méregerős feketekávét. A főorvos ragaszkodott hozzá, hogy azt is elfogyasszuk, mert 

szerinte mindkettő jót tesz a szívnek. Meglepett, hogy a főorvos sajátságos módon eszi a 

halat: nagy darabokat kapott be, és a szálkákat kiköpdöste” (Popper, 2005. 56-57.). 

A politikusok közül Bólló Bertalan, Bizó Gyula, Szilvágyi Lajos rendszeresen megfordultak 

Pető lakásán, Biszku Bélánál ő vendégeskedett. A többi politikai támogató, akikkel rettentő 

goromba volt, csak telefonon tarthatták vele a kapcsolatot. Méhes József említi például: „a 

miniszterhez, Ilkuhoz is úgy beszélt, hogy fölvette a telefont és: „Maga az Ilku? Na, 

idefigyeljen!”(Bánfalvy, Szauder és Zászkaliczky, 2006. 115.). Pedig Ilku Pál személyes 

segítségével, pontosabban a helyettesi szabad akarat gyakorlásával volt lehetősége arra, 

hogy kedvezőbb feltételek mellett vonulhasson nyugdíjba (40. sz. melléklet). Török Sándor is 

többször volt fültanúja a politikusokkal való hangos telefonbeszélgetéseknek: „Ezek az 

ütközések, a legfelsőbb szervek és közte, a fülem hallatára zajlottak le. Ezek mindig az ő 
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részéről voltak ingerültek, támadóak – vagyis védekezőek! --, nagyon sokszor gorombák, s 

a legfőbb főnökök megértették, elnézték neki ezt, védelmezően körülállták, mondhatni, 

gyöngédek voltak vele. Hány éles veszekedésnek voltam fültanúja; főként közéleti, politikai 

vezetőkkel, amikor patrónusaival gorombáskodott. Miközben ezek a vezetők – legnagyobb 

dicséretükre mondom – idegenek, sőt világnézetüknél fogva tagadóak voltak az ő 

képességeinek forrásával szemben. És mégis, megértve használhatóságát, hogy úgy 

mondjam, nemcsak hogy elnézően, de nemesen tűrően viselkedtek, és az Intézet minden 

zivataros ügyében segítettek. Az egésznek a hitelessége kedvéért talán megtehetem, hogy 

egy-két ilyen vezető embert sejtetek. Gy. L. például – akkor külügyi szolgálatban állott, 

nagykövet volt egy afrikai országban - , B. B., a miniszter; de talán a legzsörtölődőbb éppen 

L. J.-vel volt, azzal az L. J.-vel, aki az Intézet legfőbb felügyeleti hatóságának a vezetője 

volt akkor, szintén miniszter. Ő volt az, aki a leghatározottabban kérte, követelte, hogy írja 

le a módszert, itt az ideje a tankönyvnek! Nyilván ezek a telefonálások nem csak akkor estek 

meg, amikor én éppen ott voltam, a harc állandó volt. S rögtön egy-egy ilyen éles beszélgetés 

után, néha egy órán át is, öt-hat-tíz szelíd telefon következett, nyugtató, jó álmokat 

sugalmazó rövid beszélgetés, jórészt öreg emberekkel, főként nőkkel, akik Pető erőire 

támasztották elnehezedett életüket. Ezeket sorra felhívta, és mintegy elaltatta őket” (Török, 

1979. 254.).  

Voltak olyanok, akik rendszeresen látogatták (42. sz. melléklet), sokan levélben kértek 

tanácsot (43. sz. melléklet), mások úgy érezték, teljességgel függnek tőle. Petőnek azonban 

éppúgy szüksége volt ezekre a kapcsolatokra, mint azoknak, akik a mesterüknek tekintették. 

Az egyének számára energetizáló hatásokat nyújtott, hogy a cselekvéshez szükséges 

életerővel és önbizalommal rendelkezzenek, de a megtapasztalt függés őt is energetizálta. 

A mások életének segítése Pető számára a visszaemlékezők szerint szinte küldetés, 

valóságos misszió volt, a siker és eredmény érdekében teljes képesség repertoárját 

mozgósította. Az eljárások, technikák egy része a legitim tudomány területére tarozik, ám 

Pető életének harmadik szakaszában is számolni kell azokkal a tényezőkkel, jelenségekkel, 

amelyek a spiritizmus hatáskörébe tartoznak és Pető guru-identitásának részei. Nem lehet 

kikerülni az ezoterikus fejtegetéseket sem, de nem mint tudást, hanem mint Pető életében 

jelen lévő tényezőt. Hiszen nem zárta ki a lehetőségek sorából, és a kortársak, barátok szerint 

alkalmazta. „Pető Rudolf Steinert tanulmányozza. Régóta. Alaposan ismeri – mind 

világfelfogását, mind pedagógiáját, mind gyógypedagógiáját. Éveken át heti egy délutánt 

együtt tölt Török Sándorral – ebben az ügyben. A zsidóság, a kereszténység evidenciáit 
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magában hordja – de megnyilvánulásaiban - énelőttem legalábbis - legintenzívebben a 

buddhizmussal való kapcsolatát nyilvánítja ki. Könyveket ajánl elolvasásra e tárgykörben, 

és felhívja a figyelmemet arra, hogy a buddhizmus tanításai szerint a bodhiszatvák, bár már 

megszabadultak a lét szenvedésteli körforgásából, mégis mindig újra visszatérnek a földi 

életbe, amíg egyetlen ember is van, akinek számára még elhozhatják a megváltást” (Vekerdy, 

1992. 161.).  

Pető buddhizmus iránti erős érdeklődését, talán elköteleződését, Koronkai Bertalan is 

megerősíti a vele készített interjúban: „Ő egy nagyon sajátos ember volt, és hát mondhatni, 

hogy kiválasztott. Ez az én terminológiában bodhiszatvának számít, tudja, ezek olyanok, 

akik újra és újra visszajönnek, hogy segítsenek az emberiségen” (Koronkai, 2018). 

Pető antropozófiával való kapcsolata sokak előtt szintén ismert volt, az egyik legérdekesebb 

történet ezzel kapcsolatban Mihályi Gáboré, aki nevelőapja történetét osztja meg Pető 

spirituális lényével kapcsolatban: „A Pető-epizódok sorába tartozik, hogy mire Zoltán 1956 

[Horváth Zoltán] tavaszán kiszabadult börtönéből, a közös barát, Németh Andor már nem 

élt. Zoltán egy nap azzal tért haza, hogy az utcán találkozott Petővel, és elpanaszolta neki, 

mennyire hiányolja Bandit, azaz Németh Andort. Mire Pető azt válaszolta, éppen tegnap 

beszélgettem vele. Olyan természetességgel, mintha Zoltán egy közös, de élő barátjukat 

említette volna. Zoltánt Pető közlése viszont annyira meglepte, hogy nem kérdezte meg, 

miről is csevegtek. Én kevésbé lepődtem volna meg, mert néhány évvel korábban Baselben 

egy antropozófus rokonomnál időztem, aki elmagyarázta nekem, hogy a halottakkal való 

beszélgetés igen is lehetséges, csak nagyfokú szellemi koncentrációt igényel. Megkérdeztem 

a rokonomat, hogy ő képes-e a túlvilágiakkal kapcsolatba lépni. Azt válaszolta, hogy a 

szükséges koncentráció küszöbéig jutott el, de a küszöböt már nem tudta átlépni. De tudja, 

hogy ez nem tartozik a lehetetlenségek körébe (Mihályi, 2012. 120.). 

Koronkai Bertalan szintén sok személyes emléket osztott meg Pető „természetfeletti” 

oldaláról, a vele készített interjú során több spiritualitás-közeli téma került elő. „Pető hitt a 

reinkarnációban. Tanulságos volt a vele való találkozás, és bennem tényleg úgy él, mint egy 

nagymester, egy intuitív, főleg intuitív típusú ember. Egyszerűen ráérzett a betegre, és a 

betegségre is. Átélte a mozgássérültnek, vagy a túlmozgásosnak a lelkét” (Koronkai, 2018).  

Az Intézeti kollektív memória is megőrzött néhány „furcsa” történetet, ezek között előkelő 

helyet foglal el a „plafon-eset”: „Pető az egész csoport minden tagjának minden rezdülését 

felfogta és reagált a ki nem mondott gondolatokra, érzésekre. Mindenki emlékszik arra a 

bemutatóra, amelynek során a gyerekek egy csoportban a nagy ambulancia közepén ültek és 
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nagy intenzitással dolgoztak. Egyszer csak Pető azt mondta, tolják el a gyerekeket a terem 

széleire. A kezelők az utasításnak megfelelően a gyerekeket gyorsan eltolták, és a következő 

pillanatban leszakadt a mennyezet a terem közepén. Csak azzal tudom ezt a csodát 

magyarázni, hogy Pető valahogy megláthatta ennek előjeleit, azt, amit senki más nem látott 

meg” (Hári, 1997. 41.). Vekerdy Tamás kis eltéréssel meséli el ugyanezt: „Petőről közvetlen 

munkatársai különös történeteket meséltek. Kezdve attól, hogy bejön egy szép napon az 

akkor még pincében elhelyezett gyógyintézetébe, és a gyerekeket és az ápolókat gyorsan a 

fal mellé tereli, kiürítve ezzel a kórteremül szolgáló helyiség közepét. Éppen kérdezni 

akarják, hogy miért teszi ezt, mit csináljanak most, mikor egyszer csak hatalmas robajjal 

leszakad a mennyezet – de a fal mellett állóknak semmi bajuk nem lesz, a felszálló por 

okozta köhögésen kívül. Honnan tudta, hogy le fog szakadni? Mit gondolt magában, mikor 

a fal mellé terelte őket? Pető megvonja a vállát: Nem tudom. Így éreztem jónak. – Majd még 

hozzáteszi: - Tudtam, hogy valami baj lesz (Vekerdy, 1992. 158.).  

Arra is volt példa, hogy betegeit elküldte távoli tájakra, az akadémiai orvoslástól távoli 

gyógyítók tudására bízva. Egy ilyen esetet Popper Péter tolmácsolásából ismerünk: „Egy 

fiatalember beugrott a Balatonba, ott, ahol csak 10 cm volt a víz mélysége. Gerinctörés, 

derékon alul béna, érzéketlen, székletét, vizeletét tartani nem tudja. Eredménytelen hónapok 

a Mozgásterápiai Intézetben. A családban vezérszerepet visz a törzsanya. Az ő fia! Talán 

béna maradjon egész életére? Mert az európai orvoslás sok száz éve keresi annak a 

tudományos bilinek a kijáratát, amibe a francia felvilágosodás bepottyantotta? De ilyen 

kijárat nincs! Az intellektuális trutymóból csak felfelé, az egek irányába lehet kikapaszkodni. 

Akkor pokolba az európai racionalizmussal, okos orvoslással! Jöjjön az abszurd! Gabonba 

vitték, ott füstbe burkolták, néha átugrottak rajta, csavargatták, gyúrták a végtagjait, 

énekeltek, kántáltak, fürösztötték, növényi főzetekkel borították, maró folyadékkal itatták, 

testét tűkkel szurkálták, ütötték. Amikor visszaérkezett, az egész Mozgásterápia kivonult a 

fogadására. S láttuk, amint két bottal, kínlódva, de saját erejéből araszolt a lépcsőn. Önállóan 

tudott WC-re járni, mosakodni, étkezni. A gyógyítók figyelmeztették, hogy naponta legalább 

öt óra hosszat kell sétálnia, hogy a kialakult járásfunkció megmaradjon. És járt zihálva, 

verejtékesen lihegve, szédülve, és járt esőben, hóban, izzadtan, átfagyva, remegő térdekkel, 

torkában dobogó szívvel, járt hűségesen naponta öt elviselhetetlen órán át, ahogy a 

varázslóknak – akik visszaadták neki a mozgás üdvösségét- megígérte. Két hosszú éven át 

kínlódott. Aztán egy reggelen kivágta a két botot a csukott ablakon keresztül az utcára, és 

utánuk üvöltötte: Nem éri meg! (Popper, 2007. 115-117.). Pető sokat tanulmányozta a keleti 
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vallásokat, a keleti filozófiát, tanítványainak leginkább ez jelentette Pető különlegességét, 

varázsát.  

Pető és Török között spirituális beállítódásuk révén hetente nagy beszélgetések folytak. 

Török meglátása szerint Pető szenvedett különleges „képességei” birtokolásától, s mint 

mindennel, ezzel is küzdelemben élt. A különcséget és kívülállóságot nem csak az őt 

körülvevő társadalommal való viszonyában, hanem saját személyiségén belül is át kellett 

élnie, vagy legalábbis együtt kellett élnie vele. Annak érdekében, hogy a benne dúló 

képességeket és erőket uralni tudja, önmaga számára is stratégiát dolgozott ki. Saját 

tanításait rögtön meg is csúfolta, tudott „elérzékenyedni” és ezen „erőt venni”, és tudta ezt 

az egész folyamatot felülről figyelni akár kifigurázni. Őszinte volt, de jó komédiás. (Török, 

1979.) Ranschburg Jenő ezzel kapcsolatban a következőt jegyzi meg: „Petőt én igazán 

nagyon szerettem, miközben mindig volt bennem vele kapcsolatban valami kis gyanú. Soha 

nem tudtam közel kerülni hozzá, mert az volt az érzésem, hogy is fogalmazzam, egy 

nagyszerű emberrel kapcsolatban nagyon nehéz negatívumot megfogalmazni, az volt az 

érzésem, mintha egy kicsit rájátszana, mintha egy kicsit kimódolt lenne, és ennek 

következtében volt bennem némi tartózkodás” (Ranschburg, 2007. 42.). 

A keleti tanokkal összefüggésben említhetjük Pető egy másik, általános normáktól eltérő 

gondolkodásmódját a tulajdonról vallott nézeteit illetően. Felfogásában természetesként 

jelent meg, már a bécsi évek végétől, hogy „ameddig volt pénze, elajándékozta, s amikor 

nem volt, mástól kapta. Ilyen elv szerint került az otthoni könyvtárunkból az Éduard VII és 

a Gombrich-féle Weltgeschichte Pető könyvtárába”, írja Hári Mária (1997. 85.).  

Koronkai Bertalan ennek egy szelídebb formáját meséli el: „adott nekem egy könyvet, 

mondta, hogy kölcsön nem ad könyvet, csak örökbe. Kaptam tőle egy neurológiai, 

neuropatológiai német nyelvű könyvet, ez volt az ő hálája”(Koronkai, 2018), nem úgy 

Popper, aki a következőt osztja meg: „Az európai modor, szokás, jogérzék szemmel 

láthatóan meg sem érintette. Egyik orvosa nősült, és átépítette a lakását. Megkérte a főorvost, 

hogy három szoba bútorát elhelyezhesse az egyedül lakott cselédszoba mögötti öt üres 

szobában. Az építkezés elhúzódott. Mikor eljött a bútoraiért már egy darab sem volt meg 

belőle. Kis híján elájult. 

- Úristen, mi történt a bútoraimmal, főorvos úr? 

- Mi történt, mi történt? – dohogott a főorvos. – Elajándékoztam őket. 

- Az én bútoraimat? 
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Nem Érted? Az Erzsi nővér férjhez ment. Nem volt szekrényük. Az a nagy háromajtós pedig 

itt rohadt… Hát odaadtam nekik” (Popper, 2005. 60-61.).  

Pető élettörténetének harmadik szakaszában, annak minden fázisában a legfontosabb 

kapcsolat vitathatatlanul Hári Mária, aki mind a szakmai színtéren, mind a magánéletben 

legfőbb támasza volt, hiszen ő volt az egyetlen, aki hajlandó volt a szinte semmiért odaadni 

magát egészen. Pető számára mindenre és mindenkor igénybe vehető személy volt, és az 

évek alatt a munkájával egybe fonódó, majd eggyé váló magánéletében is támaszkodhatott 

és támaszkodott is rá. A hatvanas évek közepétől Pető életében az egyéb kölcsönös, támogató 

kapcsolatok egyre felszínesebbé válnak, a tényleges találkozások ritkulnak és Pető életének 

minden idejét a beteljesülés hajszolása veszi el. A szakmai életvonal eluralkodása a 

levelezéséből is jól látható, a kapcsolati kör tagjai szinte szóról szóra ugyanolyan tartalmú 

leveleket kapnak, melyeket Pető adott időszakonként adott napon diktál titkárának, a levelek 

között szinte az egyetlen különbség a címzés. A mindössze néhány sorból álló üzenetek fő 

mondanivalója a konduktorképzés elindulása, illetve a külföldön elért szakmai sikerek. 

Ezeken kívül Pető csak az egészségi állapotáról ír néhány szót. 

A fennmaradt dokumentumokat átvizsgálva megállapítható, hogy Pető igen sokszor írt a 

halálról, fennmaradt verseinek is ez a legtöbbször visszatérő témája, de feljegyzésein, 

céduláin rendszeresen visszatérő elem volt az L/T, az élet és halál szimbólumai. Ezzel 

kapcsolatban sokszor mondta azt Hárinak és Székelynek, a két legközelebbi munkatársnak, 

hogy ő már tulajdonképpen meghalt. Székely Ily, Pető szeretett gyakorlati szakembere egy 

másik, halállal kapcsolatos emléket is megőrzött, talán azért, mert főnökük igen sokszor 

mondta: „Marika, fogadd el, hogy abban az esetben, ha meghalok, Főnixként élek tovább 

valakiben, lehet, hogy majd épp tebenned!”(Forrai, 1999. 95.). 

Pető harmadik életszakaszát áttekintve látható, hogy Pető a környezetével rendkívül 

türelmetlen volt, leginkább ingerült és követelőző: „azt kívánta, hogy értsék meg, amit ő 

gondol, s amit köznyelvre lefordítani nem tud, vagy talán, „titokban”, nem is akar. Pető 

legnagyobb nehézségei közé tartozott, hogy nem talált az orvoslásban magához való 

partnereket, akikben pedig reménye volt, azokat sorra elvesztette (Dévai, Makk, Popper, 

Palotás, Vekerdy). Mindenki eltűnt mellőle, kivéve az előbb említett két asszony. Közülük 

Hári Mária volt az, aki, Török szavait kölcsönkérve, mintegy világi képviselőjeként, jól 

„vette” őt az értelem síkján, és inkább szívjóságával, semmint mesteréhez hasonló okkult 

képességekkel, fogadta be azt, amit egyébként „nem értett”. Pető többször használta a Tat 

Tvam Asi kifejezést, amely a védanta filozófiában az upaniszádok alapelve, az abszolút 
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létezővel való egyesülés, azaz annak a természeti törvénynek az alaptézise, hogy a 

világmindenségnek, a kozmosznak az ember alkotórésze. Hári maga is megemlékszik erről 

„Én ezt soha nem értettem. Pető azt mondta, hogy „minden jó és rossz, én is vagyok, az Úr 

Jézus, Hitler, minden jó és rossz”. Még ma sem értem ezt, és nem is tudok egyetérteni. Nem 

értettem azt sem, amikor a telefonba jelentkezve azt mondta, hogy ő Charlotte Corday. De 

volt, amit úgy éreztem, hogy értek, és egyetértek vele. Ilyen volt az a megállapítás, hogy Én 

nincsen, csak Ez van. Csak a Mű számít. Elgondolkozom a Főnök egykori kérdésén, hogy 

„mellette lennék-e, ha most hirtelen vasöntővé változna?” Azt hiszem, én az Ügy miatt 

ragaszkodtam feltétel nélkül hozzá, és a vasöntőhöz nem lett volna közöm, de igaz-e ez? A 

többi hozzá ragaszkodónak nem volt ilyen Ügye” (Hári, 1997. 86.). 

Pető erős személyisége teljességgel áthatotta környezetét, de alkotásának továbbvitele 

kérdéses volt közvetlen munkatársai számára is. Nem csodadoktor volt, de speciális 

módszere létre hozta a befelé zárt mi világát, mellyel óhatatlanul együtt járt – most már 

munkatársai számára is a kívülállás státusa. Ezt erősítette tovább a harctérként megélt 

környező világ, „és ő dühös volt az egész világra, az emberekre, a körülményekre, az 

Atyaúristenre magára – miközben szerette és hitte és használta a világot, az embereket, az 

Atyaúristent magát --, harcban állt ellenségeivel és barátaival, gyanúsítóival és odaadó 

híveivel, mindenkivel, természetesen önmagával a legtüskésebben. S a módszer? A módszer 

ezernyi cédulára írva várta, hogy leghűségesebb segítői, Hári Mária és Székely Ily 

segítségével Ákos Károly, a kitűnő orvos-író feldolgozza, kihámozza a cédularengetegből” 

(Török, 1979. 254.). 

Néhány hónappal Pető halála előtt a hozzá legközelebb állók biztonságosabbnak gondolták 

éjszakára is Petővel maradni. Felváltva vigyáztak a mesterre, szinte soha nem hagyták 

egyedül. Pető még néhány délelőttöt az Intézetben töltött és a felnőtt rehabilitáció és a 

tervezés alatt álló új épület ügyeit intézte. A kutatás során megtalált 1967-es évi asztali 

naptárjában még volt néhány bejegyzés az utolsó negyedévre. Élete utolsó harcos tárgyalása 

is tervezetten és igen hosszan zajlott, reggeltől késő délutánig. Kollégái szerint mindent 

befejezett, mindent elrendezett, mikor felsóhajtott és azt mondta: Ily, meg fogok halni. 

Belerogyott a karosszékébe, a gyógyszer, amit azonnal megkapott, már nem tudott rajta 

segíteni, túl késő volt.  

Hiába rendezett el mindent, hiába nevelte ki utódját, a pártvezetés számára Pető személye és 

összeköttetései jelentettek garanciát az eredményes működésre. Halálával az intézmény 

légüres térbe került, sokan nem is bíztak a folytathatóságban. Hári Mária hihetetlen 
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elszántsága, makacssága kellett ahhoz, hogy az alapelveknek és a terveknek megfelelően 

lehessen végezni a konduktív munkát. „Marika ment, talpalt, küzdött, a siker reménye nélkül 

is. Magam is azt a tanácsot adtam, hogy hagyja az egészet és maradjon a Villányi úton, ahol 

ő a módszert szigorú ortodoxiával, a legkisebbet sem engedve belőle, abban az állapotban 

tudja megőrizni, amivé az Pető haláláig fejlődött. Szerencsére nem hallgatott rám és 

kiharcolta, hogy az új intézmény megkezdhesse működését”(Kálmánné Dévai, 2005. 52.). 

Hári Mária 1948. május 31-én 5 órától naplót kezdett írni. A napló első lapján ez olvasható: 

„Dr. Pető Andor megelégedését kívánom megközelíteni!” Kapcsolatuk jellegét, mélységét 

nehéz leírni, egyszerűbb ismét a költőhöz fordulni. 

Rossz voltam, s te azt mondtad jó vagyok. 

Csúf, de te gyönyörűnek találtál. 

Végighallgattad mindig, amit mondtam. 

Halandóból így lettem hallhatatlan. 

 

Pilinszky János, Átváltozás 

A konduktív pedagógia ma is él, tovább él. Hári Mária elvégezte a feladatot. 

4.A kutatás eredményeinek összegzése, a kutatás további 
lehetséges irányai 
Az eredmények összefoglalása 

Jelen dolgozat Pető András (1893-1967) személyes hagyatékának feldolgozása során 

előkerült dokumentumok illetve kortársak, barátok, szakmatársak által leírt történetek, 

levéltári adatok, róla készített interjúk és álnéven megjelentetett publikációk 

felhasználásával próbálta (re)konstruálni hangsúlyosan 1911-től kezdődően azokat a 

történéseket, fordulókat, mérföldköveket, amelyek révén Pető András a ma embere számára 

konduktív nevelés alapítója. A kutatás eredményeképpen körvonalazódni látszik egy olyan 

egyedi, mégis tipikus élet, mely az életszakaszok és korszakok kényszerei mentén alakult. 

Hogyan formálódik Pető története, ha nem születik Monarchiabéli, asszimilálódott zsidó, 

kereskedő családba és apja nem betegszik meg Parkinson kórban? Ha nem karolja fel Diener 

Dénes József, akinek segítségével a Pester Lloydhoz kerül? Milyen pályát fut be, ha mégis 

az újságírást választja, és nem iratkozik be Bécsben az orvosi karra? Visszatér-e 
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Magyarországra, ha nincs Anschluss? Eljut- e a fény városába a váratlan Kloepfer-örökség 

nélkül? Mi történt volna, ha nem kap szakorvosi, majd tanszékvezetői megbízást a 

gyógypedagógia területén? Mindezek szükségszerűek voltak ahhoz, hogy életpályája úgy 

alakuljon, ahogy? Vajon ezen történések nélkül is úgy ismernénk ma, hogy a konduktív 

pedagógia kidolgozója és alapítója? 

„Petőről még életében legendák keltek szárnyra. A legendák hol szentnek mutatták, hol 

csirkefogónak” (Popper, 2005. 51-52.). Pető András nem volt szent és nem volt csirkefogó. 

Inkább, ahogy Kosztolányiné Harmos Ilona írta róla, „angyalnak és ördögnek” keveréke, 

azaz hús-vér ember. S ahogy Arany írja, „A mai kor életrajzának nem hősöket kell elénk 

állítania, hanem reálisan kell ábrázolnia azokat a hírességeket, akiket tárgyául választ. 

Természetesen, egy-egy ilyen „leleplező” életrajz, amelyik bemutatja az adott személyt 

minden erényével és gyengeségével együtt, lerombolhat kultuszokat is, de távolabbról 

szemlélve, az élethelyzeteken, kényszereken és döntéseken keresztül kirajzolódhat az az 

emberi nagyság is, ami az embert igazán emberré teszi” (Arany, 2012. 42-43.). 

A múlt örök, melyet a jelen folyamatosan gyarapít, ezáltal a történelem kifogyhatatlan és 

ingerlő intellektuális forrás, melyre vonatkozóan mindig fel lehet tenni újabb és újabb 

kérdéseket. Nézőpontunkat változtatva találhatunk új információkat, melyeket ezeknek 

megfelelően értelmezhetünk, és elkészíthetjük saját, lehetséges olvasatunkat. 

Pető András életpályájának felrajzolásában, élettörténetének összeállításában a megértés 

motivált. Szándékom annak kibontása volt, hogy melyek lehettek élete adott történéseinek 

okai, igyekeztem megérteni döntéseivel, cselekedeteivel együtt.  

Kutatásom célja a fentiek értelmében egy olyan munka elvégzése volt, melyben a választott, 

módszer kombináció, az archetipikus cselekményértelmezés és az életpálya elmélet 

segítségével egyszerre válhatott értelmezhetővé és elbeszélhetővé Pető András élettörténete.  

Az életpálya vizsgálata Pető esetében nem jelenthette és jelentheti azt, hogy megtudhatjuk, 

mi is történt valójában. A kortárs tapasztalat nézőpontjaihoz visszatérve, csupán arra volt 

esély, hogy a jelen távlata mellett foglalkozzam Pető Andrással, aki cselekvéseikor nem látja 

sem az időbeli, sem a társadalmi struktúrákat, amelyek keretében élt, cselekedett, döntött 

(Hatos, 2018.). 

Munkám során a kutatás első, anyaggyűjtési szakasza során feltárt forrásokból 

megpróbáltam egy eseménysort összeállítani, majd a retorika és az esztétika segítségével – 

nem utólag, hanem folyamatában – azokat történetté alakítani, azaz önmagukban jelentéssel 

nem bíró anyagokat szervezett egésszé alkotni, amelyben a korábban függetlenül létező és 

fontos elemek jelentést kapnak. A hangsúlyt a jelentésadásra helyeztem, de a jelentés csak 
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az egyes tények egészbe illesztésével jöhetett létre, kölcsönhatásba lépve az összes többi 

elemmel. Az eseménysor összerendezését követően már kirajzolódhatott az a mintázat, mely 

alapján eldönthetővé vált, hogy az archetipikus cselekményértelmezés típusai közül melyik 

lesz az, amely Pető András élettörténetéhez illeszthető. Pető András élettörténete a kutatás 

során feltárt és rendezett forrásanyag és az azokból levont következtetések és tipizálási 

folyamat szerint az Arisztotelész - Frye - Elsbree által végiggondolt és leírt mintázatok 

alapján egy küzdelmek folyamán alakuló elszigetelődés történetként határozható meg, s 

ennek értelmében a tragikus Frye-i kategóriába tartozó történet, melyben az egyes 

életszakaszoknak különböző jelleget kölcsönöznek a bennük megfigyelhető cselekmény 

típusok. A tragédia egy vezéralak elbukásának a története, aki bukásának legfőbb oka, hogy 

elszigetelődik az őt körülvevő társadalomtól és ezáltal heroikussága az ironikussággal 

elegyül. A tragikus hősnek ugyan kellően elszántnak és rettenthetetlennek kell lennie, de 

bukása összefüggésben áll egyfelől a társadalommal fennálló viszonyának érzékelésével, 

másfelől a természeti törvények mindenhatóságának érzékelésével. Motívumainak 

megfelelően Pető alakja a tragikus hősé, aki, magasabb rendű, mint a többi ember, de nem 

emelkedik a természeti környezete fölé. Olyan vezér, aki nagyobb „tekintéllyel, 

szenvedéllyel és kifejezőerővel bír”, mint embertársai, de a társadalom bírálata és a 

természet törvényei tetteire nézve meghatározóak. A fennköltség és a hétköznapiság 

általában egyszerre jellemzi, a visszaemlékezésekből egyértelműen megállapítható, 

kortársai valahol az isteni és a „nagyon is emberi” között helyezik el személyét. Amikor 

mesélnek róla, amikor magukkal hasonlítják össze, azt érzékeltetik, hogy Pető alakja feléjük 

magasodik, de ugyanakkor tudják, hogy a világmindenséghez képest - tapintható nagysága 

ellenére - ő is csupán egy apró pont. A Petővel kapcsolatos történeti emlékek igazolják, hogy 

az emlékezők és a transzcendens között az archetipikus cselekményértelmezés rendszerében 

Pető, mint a tragikus hős a közvetítő, aki a „sorskerék legmagasabb pontján foglal helyet”, 

félúton a talaj szintjén elhelyezkedő emberi társadalom, és a transzcendens tartományba 

értendő erők között. 

Az elemzés során az élettörténetben három nagyobb életszakaszt lehetett elkülöníteni, ezek 

a következők voltak: 1. az avatás és világmegváltás, 2. küszöbszakasz, 3. a harc és a 

szenvedés elviselése.  

A kutatás végére láthatóvá vált, hogy párhuzamot az első és a harmadik periódus között lehet 

felfedezni, hiszen mind szerepei, mind szakma trajektóriái tekintetében hasonlóságot 

mutatnak. 
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Ezzel ellentétben a középső, vagy második életszakasz e két szempont tekintetében 

jelentősen eltér, így Gennep általi küszöbszakaszként írható le. Az életpálya teljes ívére 

rátekintve a küszöbszakasz Petője jelentős mértékben különbözik az első és a harmadik 

szakaszban megismert szereplőtől. Motívumai, cselekedetei elmozdulnak, eltolódnak a 

szélsőséges tartományba, sőt sokszor érintik az ellentétes végpontot.  

A rendezés során két nagyobb szakaszból álló életpályaívet illetve egy rövidebb átmeneti 

szakaszt különítettem. Az első szakasz az archetipikus cselekményelmélet alapján az avatás 

és világmegváltás szakasza, melyet a családi gyökerekből kiindulva - de azt részletesen nem 

elemezve – kezdtem kibontani, s amely tovább folytatódott a bécsi évekkel, érintve a 

Bécsben élő emigráns magyarok közösségét, illetve a baloldali szellemi-művészi elitet, 

melynek Pető is tagja volt. A kutatás alapján egyértelművé vált, hogy ezen szakasz szakmai 

identitásképző kontextusa az életreform mozgalom, azon belül a Heilkunst által 

meghatározott orvosi tevékenységek és a spiritizmus voltak. Az életpálya első szakaszához 

levéltári dokumentumok, egy Petőtől származó önélet ihletésű novellarészlet, illetve az 

Osztrák Nemzeti Könyvtár állományában megtalált korabeli bécsi újságcikkek álltak 

rendelkezésre forrásként, valamint írott visszaemlékezésekre hagyatkozhattam. Az életpálya 

ezen része Pető életének negyvenöt évét ölelte fel, az elemzés során megmutatkozott, hogy 

a kényszer, a feszültség, mely a szakasz dinamikáját adta: az „Épater le bourgeois”. A 

kifejezés Németh Andortól, a legigazabb baráttól származik, aki szerint Pető életcélja nem 

volt más életének fiatal-felnőtt éveiben, mint a világ, az őt körülvevő környezet 

megdöbbentése. 

A következő életszakasz a küszöbszakasz elnevezést kapta, ide tartozott az elemzés alapján 

a viszonylag rövid, és trónfosztási - menekülési epizóddal induló budapesti néhány hetes, 

majd párizsi periódus, végül a liminalitást lezáró budapesti terminus. Az életszakasz 

kényszere az elemzés alapján a küszöbhelyzet megélése, melyben a pálya, összesen kilenc 

év, igen heterogén képet mutatott. A szakmai életvonal tekintetében az orvosi tevékenység 

mellett hangsúlyosabban jelenik meg benne a kereskedelmi tevékenység is, vélhetően 

gazdasági indikáció miatt. A szakaszhoz kapcsolható források viszonylag korlátozottak 

voltak, leginkább a Petőt említő visszaemlékezések szolgáltak információkkal, illetve két 

archív sajtódokumentum, egy újságcikk és egy hirdetés, azonban talán ezekből is 

érzékeltethetővé vált az elemzés során az erre az időszakra jellemző, sajátos életvilág. Az 

életpálya teljes ívére rátekintve az átmeneti vagy gennepi értelemben vett küszöbszakasz 

Petője jelentős mértékben különbözik az első és a harmadik szakaszban megismert 

szereplőtől. Motívumai, cselekedetei elmozdulnak, eltolódnak a szélsőséges tartományba, 
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sőt sokszor érintik az ellentétes végpontot. Szakaszbéli szerepeit tekintve átalakulásai 

sokszor színpad-szerűen következnek be, a második életszakaszban három ilyen 

szerepváltás figyelhető meg. Az első a „bohém” figura, aki a világmegváltás reményének 

elúszása miatti kényszerű álarcot veszi magára. Van ebben valami szánandó és kétségbeejtő 

annak ellenére, hogy a szerep megformálását lehetővé teszi egy váratlan örökség. A második 

szerep az aszkéta álarcot kívánja meg, de valószínűleg nem is tehet másként, hiszen 

rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. Miután azonban anyagi helyzete rendeződik, 

ismét előtör a könnyelmű énje, szinte állatias jegyekkel, ami a női nemhez való viszonyát 

illeti. A hajszolt életmód fő helyszínei ebben a periódusban a kávéház és a bordélyház, erről 

több visszaemlékezés is tanúskodik. A fellelt történetekből kiolvasható, hogy a párizsi 

hónapok leginkább a pénzszórás, a dorbézolás és az élvezetek hajszájában teltek, ekkor is 

jellemző az első szakaszban beazonosított lüktetés, pulzálás, nyugtalanság, de a folyamat itt 

nem építő, hanem ellenkezőleg, szinte destruktív. A kötelességek teljesítésére, a 

kötelezettségek betartására, a módszeresen végzett munkára oly igényes Pető napról napra 

él, s valójában cél nélkül, hiszen valódi praxist állampolgárság híján nem tud építeni. A 

második életszakasz utolsó periódusa a Párizsból való visszatérés és a II.világháború vége 

közötti időszakot öleli fel, melyben az egyén és a történelmi idő harcának lehetünk tanúi, 

ahol az identitásfenyegetettség totálissá válik és Petőnek súlyos, élettörténetére nézve tartós 

veszteségeket kell elszenvednie. 

Az élettörténet harmadik szakasza két periódusra bomlott az az elemzés során az 

archetipikus cselekményértelmezés szabályszerűségeit figyelembe véve, az útkeresés fázisát 

követően, a bécsi években megalapozottakat folytatva a konduktív pedagógia 

kifejlesztéséhez, megalkotásához kapcsolódott. Az első időszak esetében még kísérleti 

jelleggel, később egyre inkább differenciálódva jelent meg az élettörténetben az „Ügy”, a 

konduktív pedagógiáért vívott harc. Az 1963 utáni időszak már a teljes szervezeti 

önállóságé, azonban társadalmi körülmények tekintetében továbbra is a diktatúra és az 

ideológia kontrollja alatt. A kutatás során megállapítást nyert, hogy a harmadik szakasz 

archetipikus cselekménye a harc és a szenvedés elviselése, kényszere pedig a bizonyítás 

vágya az adott politikai és szakmai lehetőségek között. A periódus tekintetében 

információértékkel bírt az is, hogy biográfiám főszereplője mennyire tudta összeegyeztetni 

saját értékrendjét, világképét és szakmai hitvallását az adott történelmi korszak eszméivel, 

illetve mennyire volt képes állást foglalni azok ellenében. A legfontosabb forrásként ebben 

a szakaszban a személyes levelezést, írásos visszaemlékezéseket, korabeli újságcikkeket -

ehhez kapcsolódóan néhány képi forrást, levéltári dokumentumokat és azokat az interjúkat 
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használtam fel, amelyek Petőt, mint barátot, munkatársat, mint feljebbvalót, rendszeralkotót 

mutatják be. Az interjúk azokkal a különböző tudományterületeken tevékenykedő 

szakemberekkel készültek, akik az 1945-1967 közötti időszakban a professzorral 

munkatársként, szaktársként vagy tanítványként kapcsolatban álltak. A professzor közvetlen 

munkatársaival felvett beszélgetések, valamint az újraértelmezett és újra rendezett szóbeli 

és írott visszaemlékezések segítségével azt szerettem volna bemutatni, hogy Pető közvetlen 

kollégái milyen képet alkottak, milyen képet őriztek/őriznek egykori vezetőjükről, 

munkatársukról, illetve hogyan fogalmazódik meg számukra a Pető –féle speciális elvárás 

rendszer, munkastílus, munkamorál. Az interjúkból beemelt, az interjúalanyok által jóvá 

hagyott idézetek a levéltári forrásokkal és személyes dokumentumokkal összefűzve, 

összevetve tették és teszik megérthetővé ezt a huszonegy évet felölelő életszakaszt. S ugyan 

ehhez a szakaszhoz tartoznak a hagyatékban található versek, drámák és novellák, valamint 

a „filozófiai” írások, de ezek elhelyezése az életpályában túlterjeszkedett volna a kutatás 

keretein. 

A teljes élettörténeten három hangsúlyos tematikus szál futott végig. Az első a rejtőzködés 

vagy felvállalás, a második a misztikum vagy racionalitás, a harmadik a kívülállás versus 

beilleszkedés. Mindhárom szálra jellemző az egyensúlyozás, a küzdelem és a versengés 

egyaránt. Melyik erő lesz az egyes szálakat tekintve, amely végül győzedelmeskedik? Az 

életszakaszokban hol az egyik, hol a másik tört előre, és ez adta Pető András élettörténetének 

dinamikáját, de arisztotelészi értelemben vett tragikus jellegét, „müthoszát” is. 

Northrop Frye A kritika anatómiája című kötete magyar nyelvű kiadásának borítóján 

Vaszilij Kandinszkij Törtvonal című képe látható. A kép, melynek szimbólumai a vörös 

korong és a két, szinte párhuzamos egyenes által közre fogott tört szakasz, számomra Pető 

élettörténetének, három életszakaszának metaforája. A párhuzamosok közötti törés nagyon 

lényeges, hiszen ez az átmeneti, próbatételnek tűnő, helykeresés-, csapongás-, szerepkeresés 

szakasz szükséges ahhoz, hogy Pető majd a harmadik szakaszba léphessen, és az első 

szakaszhoz hasonló stabil struktúra létre jöhessen.  

Az elemzés során láthatóvá vált, hogy Pető élettörténete az egyes szakaszokban 

összefűződik olyan emberekkel, csoportokkal, akik valamely szempontból hasonló 

helyzetben vannak, hasonló az élmény- és tapasztalatviláguk, ennek értelmében egy 

kohorszba tartoznak. Témám tekintetében azonos kohorszba tartoztak azok a fiatalok, akik 

az I. világháború előtt Bécsben próbálták megtalálni boldogulásukat, illetve azok a közel 

egykorú férfiak és nők, akik a Tanácsköztársaság utáni időkben emigrációba kényszerültek, 

de kohorszot képeznek a párizsi magyar emigránsok vagy a budapesti baráti kör zsidó 
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származású tagjai. A kohorszokra jellemző, hogy stratégiákat alakítanak ki azokra a sajátos 

körülményekre, amelyekkel szembetalálkoznak. Pető és kortársai is megpróbáltak 

stratégiákat alkotni a történelmi idő szülte gazdasági illetve egyéb kihívásokra egymás 

segítésével, kölcsönös támogatások biztosításával. 

Az életpálya elmélet alapján Pető András életében számos átmenetet vagy szerep- és 

státuszbeli változást lehetett azonosítani, amelyek a korábbi szerepeihez és státuszaihoz 

képest határozott eltérést jelentettek. Pető életpályájából a vizsgálódás során sikerült 

kiemelni a legfontosabb átmeneteket, dolgozatomban hangsúlyosan az első munkába 

állással, és az ebből végül nem következő egyetemi tanulmányok megkezdésével, majd a 

munka világában való mozgással, a Petőt körülvevő baráti-szakmai kisközösséggel 

foglalkoztam az első életszakaszban. Az első átmenet egy igen fontos döntéssel indul, a bécsi 

orvoskarra való beiratkozással. Az egyetem elvégzése fontos átmenet Pető életében, hiszen 

megnyitja a lehetőséget a jövőbeni státuszai és szerepei előtt. Pető számára az egyetemi 

tanulmányokkal kapcsolatos átmenet igen hosszúra nyúlik, de esetében a képzési idő alatt 

státuszemelkedés figyelhető meg, így sikeresnek mondható ennek alakulása. Az első 

életszakasz a kis közösségek alakulása tekintetében rendkívül érdekes és mozgalmas, 

egyrészt a már említett kommün-emigráció miatt, másodsorban a bécsi szellemi élet 

pezsgése és az életreform mozgalom hatása végett. Az első munkába állás és a gyakori 

munkahelyváltások – főleg 1928 után szintén hatnak a szerep és státusz állapotára.  

Az átmenettel járó változások Pető életpályájában különállóak és körülhatároltak; amikor 

végbemennek, az élet egy régebbi fázisa véget ér és megkezdődik egy új fázis. Az életpálya 

vizsgálata során azonban számolni kellett azokkal a tényezőkkel is, amelyek hosszabb távon 

tették láthatóvá a stabilitás és változás hosszú távú mintáit Pető élete során, ezeket az 

életpálya elmélet fogalmát használva trajektóriáknak, szinonimaként életvonalaknak 

neveztem. A munkavállalás, a házasság, a betegség megjelenése Pető életében egy átmenet, 

de olyan átmenet, amely hosszú szakmai, kapcsolati, egészségi útvonallal járt együtt, amely 

némileg stabilnak mondható, de az út során más átmeneteket is magával hozott. Az 

átmenetek életvonalakba ágyazódtak be, melyek ugyan nem voltak egyenletesek, de 

irányukat tekintve folytonosság volt kimutatható. Pető András élettörténete több szférában 

zajlott, életét több, egymást keresztező trajektória alkotta, úgymint tanulmányok, családi 

vagy közösségi-társasági élet, egészség és munka. Ezeket az egymáshoz kapcsolódó 

trajektóriákat szándékoztam megjeleníteni az élettörténeti szakaszokban és a teljes 

élettörténetben. 
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A hosszú távú minták mellett Pető pályája bővelkedett számos életeseményben is. 

Élettörténetét sajátos, ugyanakkor nem egyedi események uralták. A kezdetekre nézve igen 

fontos apja kialakuló Parkinson-kórja, majd halála, a külföldre távozás, amely ugyan nem 

menekülés-emigráció, hiszen 1911-től Bécsben él, de mégis meghatározó. A következő 

fontos életesemény az Anschluss-szal összefüggésben történő súlyos nyilvános megalázás, 

majd a menekülés Párizsból, a nyilas terrorral összefüggésben partnere megölése, majd anyja 

gettóba hurcolása és halála, majd a Farkas Vízgyógyintézetben való elhelyezkedés. Ezek az 

első és második szakaszhoz kapcsolódó életesemények. Az élettörténet harmadik szakasza 

szintén bővelkedik meghatározó és viszonylag váratlanul bekövetkező, hosszantartó 

következményekkel járó, komoly változásokat okozó jelentős történésekben. Az első ilyen 

a Gyógypedagógiai Főiskolára kerülés, és a Mozgásterápiai Intézet megépülése, mely 

pozitív előjelű, de ezzel szinte párhuzamosan két nagyon erősen negatív esemény történik, 

az egyik egy gondatlanságból elkövetett emberölés, a másik egy rágalmazás és szakmai 

megkérdőjelezés. Ezt követi Németh Andor halála, ami igen nagy veszteség Pető életében, 

majd két nagyon súlyos betegség és végül szakítás a gyógypedagógiával. Élete utolsó 

időszaka egy sikert is tartogat, a London Times Pető módszerét is megemlíti az eredményes 

rehabilitációs eljárások között.  

Az életpályában meghatározott életesemények közül némelyik fordulópontként kerül 

megnevezésre. Pető életútjában négy fordulópontot sikerült azonosítani. Az első, a Pester 

Lloydnál elnyert bécsi ösztöndíj ellenére az orvosi egyetemre való beiratkozás, mely későbbi 

saját értelmezése szerint megteremti az I. világháború túlélésének lehetőségét. A következő 

sorsfordító esemény, az Anschlusst követő menekülés, és az addigra nehezen felépített 

egzisztenciájának feladása. Az életpálya harmadik fordulópontja a Gyógypedagógiai 

Tanárképző Főiskolára történő kinevezés, majd az utolsó az attól való elszakadás. 

Az életpálya elmélet fő témái közül Pető élettörténetében három domináns és egymással 

összefüggő témát lehetett azonosítani. Ilyen volt az emberi élet és a történelmi idő 

kölcsönhatása, amely azt jelentette, hogy a teljes életpályát történelmi kontextusban kellett 

értelmezni. A másik szempont az egymáshoz kapcsolódó vagy interdependens életek 

feltérképezése volt, ezzel kapcsolatban fel kellett tárni, hogy a Pető körül elrendeződő 

személyek milyen viszonyban, milyen minőségben kötődtek a professzorhoz. Végül ki 

kellett térni a vizsgálódás során arra a területre, mely az ember szabad akaratának 

lehetőségeit mutatja meg a döntéshozatalban, amelyek az egyén életútja a történelem és a 

társadalmi körülmények adta lehetőségeken és kényszerűségeken belül hozott választásai és 

cselekvései alapján épültek fel.  
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E témák jelentését vizsgálva Pető András élettörténete szempontjából elmondható, hogy az 

emberi élet és a történelmi idő kölcsönhatása területén a történelmi idő kohorsz-hatást 

váltott ki, melynek tagjaként Pető és sors/kor társai életútjuk azonos pontján részesültek 

bizonyos formáló hatású tapasztalatokban, és ezek tartós befolyással voltak rájuk. Pető 

esetében látható, hogy az I. világháború huszonévesen, a II.világháború negyvenöt évesen 

éri. Utóbbi esetében már tudja, mit veszíthet. Zsidó származása miatt sem lehet egyenrangú 

a két esemény az életében. Az életpálya kutatások számára jelentőséggel bír, hogy milyen 

életkorban történnek az egyénnel bizonyos életesemények és átmenetek, ezt az életek 

ütemezésének nevezik. Pető élettörténetében a legtöbb esemény „jó” időben történik, így az 

ütemezés szempontjából nem kellett normától való eltéréssel számolni, életpályája 

tekintetében inkább a váratlanság és a tragikusság adott hangsúlyt egy-egy epizódnak.  

Az életpálya elmélet hangsúlyozza az emberi életek kölcsönös függését egymástól, és az 

emberek kölcsönös, különböző szinteken megvalósuló kapcsolódásának módjait. Az 

teóriában különös figyelmet kap a család, mint legfontosabb interdependens 

viszonyrendszer, de a kutatás során Pető életében kevéssé találtunk élő családi 

kapcsolatokat. Apja korai elvesztése, anyja elhurcolása és halála nem jelenik meg 

közvetlenül a róla szóló visszaemlékezésekben. Az is beszédes, hogy kisebbik öccsével – 

akivel jó viszonyt ápolt - való levelezésben is alig definiálódik a „családság”. A függőségi 

kapcsolatok és a történelmi idő vonatkozásában érdemes még megemlíteni, hogy a 

kutatásból jól látható, a Pető famíliára is hatással van a huszadik század Európáját jellemző 

gazdasági és ebből fakadó társadalmi feszültség, mely miatt megbomlik az idősebb felnőttek 

és felnőtt gyermekeik kölcsönös támogatásának mintája.  

Az életpálya elmélet szerint ezt a mintát az életesemények és az átmenetek alakítják az életút 

során, mely alapvetően változik meg, amikor a családok olyan történelmi kríziseken mennek 

keresztül, mint a háborúk, népirtások vagy forradalmak. A generációk közötti támogatás 

hagyományos mintáját, miszerint egy idő után a gyermekek támogatják a szülőket, gyakran 

megzavarja, amikor egy generáció a történelmi események következtében kivándorol, a 

másik pedig hátramarad. A Pető család életében mindhárom fiú külföldön keresett 

boldogulást. Pető András 1939-ben végleg visszatért Magyarországra, anyját 1944 

júniusában elveszítette, testvérei Franciaországban maradtak. Levéltári adatokból tudjuk 

csupán anyja gettó-névjegyzékbe vételének tényét is, Pető erről dokumentumaiban nem tesz 

említést, de a kutatás során fellelt, professzorhoz köthető novella részletben megjelenik egy 
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kemény anya karaktere. Idősebb öccsével szintén ambivalens a kapcsolata, tőle származó 

leveleket a hagyatékban egy kivételével nem találtunk.  

Barátaival, pácienseivel azonban sűrűn és intenzíven érintkezett, sokan érezték magukat 

erősen függőnek személyétől, de sokaktól ő maga is függött. Közülük a megállapított fikciós 

mód szabályai szerinti legfontosabb alak: Hári Mária, aki hol rabszolgaként, hol angyalként 

vesz részt a cselekmény alakításában. Pető történetében ő a kontraszt figura, a gyengének 

tűnő nőalak, aki sok esetben az elesettség és magányosság látványát nyújtja. Rendkívüli 

alárendeltsége lesz az, ami a történet tragikus hangulatát fokozza, mert bár, hűségéhez nem 

férhet kétség, mégis azt a társadalmat képviseli, amelytől Pető András eseményről 

eseményre egyre inkább elszigetelődik. Számára Hári, vagyis az, amit lényével kifejez, 

valójában a mindenkori társadalmi norma, amellyel hübrisze szembe kerül. 

Az életpálya feltárásának folyamatában szót kell ejteni az Pető lehetőségeiről arra nézve, 

hogy a döntési helyzetekben milyen stratégiát követ. Az előbbiekben már említésre került, 

hogy Pető András a várhatótól eltérően úgy határozott 1911-ben, hogy az újságírás helyett a 

medicinát választja és a bécsi orvosi karra iratkozik be. Ez a döntése jelentősen befolyásolta 

mind a saját, teljes életútját, mind pedig kiterjedt baráti-páciensi körének trajektóriáit. 

Olyan döntést hozott, amely alapvetően megváltoztatta az életét. Részt vett saját életútjának 

alakításában az emberi szabad akarat gyakorlása révén, hogy elérje célját. Pető életében a 

helyettesi szabad akarat is beazonosítható, ez leginkább politikai támogatóira 

vonatkoztatható, akik sokszor léptek közbe érdekében, ezek közül többek között az Elnöki 

Tanács felmentő ítéletét, a tanszékvezető tanári kinevezést, az új és önálló intézet 

rendelkezésre bocsátását lehet kiemelni. A harmadik típusú döntéshozatali változatra, a 

kollektív szabad akarat érvényesítésére jó példa lehet az 1952-es Gyógypedagógiai 

Kongresszus, ahol együttes fellépésre volt szükség ahhoz, hogy a magyarországi 

gyógypedagógia ne essen áldozatul a szovjet ideológia ámokfutásának. Az emberi szabad 

akaratnak azonban nyilvánvalóan vannak határai. Az egyének döntéseit korlátozza az adott 

történelmi korszak strukturális és kulturális berendezkedése. Pető választási lehetőségei sem 

voltak korlátlanok, bizonyos esetekben két „rossz”lehetőség közül választhatott. 

Eredményként értékelem, hogy a kutatás segítségével megmutathatókká váltak azok a 

nézőpontok, összefüggések – az egyes életszakaszokhoz köthető szellemi és szakmai 

kapcsolatok Pető munkásságának alakulásában, melyek mentén döntéseinek, választásainak, 

kényszereinek lényegéhez jutunk. Pető cselekedetei, reakciói sokszor különböztek a 

konvencionálistól, s mint ahogy a dolgokat másképpen látta és cselekedeteiben 
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kompromisszumokra nem volt hajlandó, hosszú és keserves küzdelmet vívott a tradícióval, 

politikával, ideológiákkal és önmagával. A tragikus fikciós mód hősétől azonban ezek a 

tulajdonságok nem állnak távol, hanem óhatatlanul hozzájárulnak bukásához. Az említett 

személyiségjegyek az elszigeteltség folyamatos érzésével szintén összefüggenek, annál is 

inkább, mert a hős nem hajlandó rajtuk változtatni. 

A kutatás előrehaladtával szekvenciáról szekvenciára beazonosíthatóvá váltak az életpálya 

azon történései is, amelyek elvezettek oda, hogy az alkotó eggyé váljon az alkotásával, majd 

lénye egyre inkább elhalványodjon, és végül feloldódjon életcéljában, a nagy Mű 

létrehozásában. Pető András életpályájának bejárásán keresztül megismerhettük azt a 

környezetet, amelyben alkotása, a konduktív pedagógia, mint szellemi Hungarikum létrejött, 

illetve a mű felől nézve, annak formálódását ismerve, de azt szándékom szerint nem 

elemezve belehelyezkedhettem annak az életébe, aki létrehozta. Milyen élet élése, milyen 

tapasztalatok kellettek ahhoz, hogy ő Ő legyen, s megteremtse Azt?  

A kutatásból kirajzolódó összefüggések mára kultúrtörténeti, orvostörténeti és 

politikatörténeti jelentőséggel is bírhatnak, hiszen a korabeli társadalmi élet több fontos 

egyéniségére vonatkozóan is találhatunk adatokat. A kutatás eredményeképpen 

körvonalazódni látszik egy olyan egyedi, mégis tipikus élet, mely az életszakaszok és 

korszakok kényszerei mentén alakult úgy, ahogy. 

1967 szeptember 11-én, születésének napján Pető András elhunyt, az ősz müthosza ekkor 

véget ért. A tragikus fikciós mód szerint a ciklus befejeződött, a kör bezárult, a születés 

összeért a halállal. A Pető életében oly fontos nyomhagyás megvalósult, a világraszóló 

alkotás elkészült, de a hős ereje elfogyott, alkotása (f)elemésztette teljesen. Attól a ponttól 

kezdve, amikor megkezdődött a konduktív nevelés „utazás” szakasza, mely a múltból a 

mába érve fázisról fázisra tart a jövő felé, sajátos történésszekvenciákon, kalandokon 

keresztül, fikciós módjának megfelelően, Pető története tovább íródik. 

Bízom benne, hogy a dolgozatban bemutatásra kerülő új nézőpontok és keretek lehetővé 

teszik, hogy a jövőben más, új kérdéseket szegezhessünk életművének. Ezzel is oldva, de 

nem tagadva azt a kissé misztikus jelleget, ami ma is hatással van arra, ahogy róla az utókor 

gondolkodik. 

A kutatás további lehetséges irányai 

Kutatásommal összefüggésben és együttműködésben a Semmelweis Egyetem Hári Mária 

Kari Könyvtár és Forrásközpont munkatársaival elnyert pályázati forrásból sikerült 
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digitalizálni a rendezetlen Pető hagyaték számos elemét, különös tekintettel a levelezésre, a 

részletekben meglévő feladattárakra, illetve az Arcanum Digitális Tudománytár 

adatbázishoz kapcsolódva a konduktív pedagógia szakirodalmára. Ennek a munkának 

folytatásaként kerülhet sor a különböző forrástípusba tartozó dokumentumok rendezésére, 

kutathatóvá tételére. 

Az Österreichische Nationalbibliothek sajtórészlegének segítségével sikerült fellelni az 

ismerteken kívül számos új Pető Andrásra vonatkozó forrást, azonban remény lehet arra, 

hogy az adatbázis további elemeinek közzététele során újabb számunkra releváns 

információk lesznek elérhetők 

Az Arcanum Digitális Tudománytár, a Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest Főváros 

Levéltára és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára dokumentumai között szintén 

számos, eddig nem, vagy csak részben ismert információt tártam fel, melyek egy része a 

jelen dolgozatba is beemelésre került. Azonban már a kutatás során is kirajzolódott néhány 

olyan kapcsolati kör, főként az irodalmi élet és az orvostársadalom vonatkozásában, amelyek 

részletesebb, mélyebb vizsgálata további eredményekhez vezethet a Pető - kép árnyalása 

tekintetében. A disszertációhoz elkészítésre került Pető András személyes és szakmai 

kapcsolatainak névmutatója, mely alapot jelenthet a professzor kapcsolati hálójának 

összeállításához és felrajzolásához várhatóan egy következő OTKA-kutatás keretében. 

Bár a dolgozatban kompetencia hiányában nem vállalkozhattam Pető András prózai, 

filozófiai és lírai műveinek bemutatására, a következő években szeretnék lehetőséget találni 

arra, hogy az életpályában ezen alkotásai is elhelyezésre kerülhessenek.  

Kutatásom részeredményeit az elmúlt években nemzetközi és hazai szakmai konferenciákon 

illetve tanulmánykötetekben, folyóiratokban sikerült bemutatni, legfontosabb közülük az 

Életreform OTKA Kutatás keretében megvalósult „Továbbélő utópiák- reformpedagógia és 

életreform a 20. század első felében” szakmai szimpózium és tanulmánykötet, melyben Pető 

András életreform kötődését tárgyalom személyes kapcsolatain keresztül. Szintén ehhez a 

sorozathoz kapcsolódik egy másik írás, illetve konferencia előadás „Pető András és a 

Heilkunst”címmel, amely a professzor Bécsben eltöltött időszakával foglalkozik, 

középpontba állítva a gyógyítás művészetéhez fűződő viszonyát. Az életreform mozgalmat 

teljességében bemutató „Rejtett történetek” ELTE PPK és Műcsarnok közös szervezésében 

létrejött kiállításon szintén lehetőségem volt a természetes gyógymódok témakörben 

megmutatni Pető András munkásságát. Ezt a témát tovább bontva újabb kutatási irány 

jelölhető meg, ez Émile Jacques Dalcroze és Pető András esetleges kapcsolatára vonatkozik. 
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Névmutató 

ÁKOS KÁROLY (1918-2003) orvos, pszichológus, szerkesztő. A misztikus tudat és a vallás 

kérdéseivel, az egyéni tudat keletkezésének mechanizmusaival foglalkozott, új, eredeti 

magyarázatát adta a tudat létrejöttének. Majd az emberi magatartás törvényszerűségeinek 

vizsgálata, az emberi érzékszervek működése, pszichológiai és fiziológiai vonatkozásainak 

feltárása felé fordult.  

ANCSEL ÉVA (1927-1993) magyar filozófus, költő, esszéíró, egyetemi tanár, a Magyar 

Tudományos Akadémia tagja. Fontos szerepe volt a középiskolai filozófiaoktatás 

létrejöttében és az általános filozófiai műveltség elterjedésében. 

ASCHNER, BERNARD (1883-1960) osztrák nőgyógyász, szülész, endokrinológus, történész. 

BALASSA KLÁRA (1925-?) A Rajk per egyik elítéltje: a „sleppet” sújtó mellékperben 15 évre 

ítélték, mint Lazar Brankov titkárnője. 

BALKÁNYI SÁRA (1921-1983) A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oktatója. 

BÁRCZI GUSZTÁV (Kratina Gusztáv) (1890-1964) magyar orvos, gyógypedagógus. 

Munkásságát az értelmi fogyatékosok és nagyothallók gyógyító nevelésének, illetve a 

gyógypedagógus-képzésnek szentelte. Ő fektette le a gyógypedagógia elméleti alapjait. 

1935-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium gyógypedagógiai referense lett. 1936-

tól a Gyógypedagógiai Nevelőintézet tanára, 1937-től igazgatója lett. 1942-től 1963-as 

nyugdíjba vonulásáig a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola igazgatója volt, 1946-tól 

egyúttal tanszékvezetőként is tevékenykedett. 1953-tól országgyűlési képviselő volt.  

BERNOLÁK BÉLA (1875-1954) belgyógyász, törvényszéki szakértő.  

BIRÓ VIKTORNÉ (Biró Katalin, Gáspár Katalin) (1932-) tanszékvezető főiskolai tanár, 

neveléstudományok kandidátusa. A Táncsics Mihály Tanítóképző Középiskola tanára 

(1955-), Művelődési Minisztérium Tanító- és Óvóképző Osztályának főelőadója (1957-), 

Budapesti Felsőfokú Tanítóképző Intézet tanára, vezető tanára, szakcsoport vezetője (1960-

), MTA Pedagógiai Kutató Csoport tudományos főmunkatársa (1973-), ELTE TTK, BTK 

egyetemi docense (1981-), Mozgássérültek Pető András Nevelőképző- és Nevelőintézetében 

tanszékvezető, főiskolai tanár, tantervfejlesztő (1990-). 
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BISZKU BÉLA (1921-2016) Magyar kommunista politikus, „a puha diktatúra legkeményebb 

ökle”, az MKP, az MDP majd az MSZMP tagja és vezetője. Belügyminiszterként (1957–

1961) az 1956-os forradalom utáni megtorlás egyik irányítója, miniszterelnök-helyettes 

(1961–1962), az MSZMP KB titkára (1962–1978). 1989 után haláláig a politikától 

visszavonultan élt. 

BIZÓ GYULA (1916-1996) pedagógus, a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium igazgatója, majd 

a budapesti pedagógiai főiskola tanszékvezető docense. 

BOBATH, KAREL (1906-1991) neurológus és BOBATH, BERTA (1907-1991) német 

gyógytornász házaspár a Bobath módszer kidolgozója. A módszer középpontjába az 

agykárosodás okozta izomtónus normalizálását állították speciális gyakorlatok segítségével.  

BOLLÓ BERTALAN (?-?) Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola főiskolai docense. 

BÖLÖNI GYÖRGY SÁMUEL (1882-1959) magyar író, újságíró. Jogot tanult. 1902-től a 

Magyarország című újság párizsi tudósítója lett, itt kötött barátságot Ady Endrével. Az 

őszirózsás forradalmat követően Hollandiába akkreditált követként szolgált a Károlyi 

Mihály-kormány számára. 1923-tól 1945-ig Párizsban élt, a Párizsi Hírlapot szerkesztette. 

Intenzív kapcsolatban állt a kor párizsi szellemi életének több kiemelkedő személyiségével 

is. 1945-ben az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe választották, 1948-ban elnyerte a Baumgarten-

díjat, majd kinevezték Magyarország hollandiai nagykövetévé. 1950-től az Irodalmi Alap 

vezetője lett. 1957-től az Élet és Irodalom főszerkesztője, és az Irodalmi Tanács és a Magyar 

PEN Club intézőbizottságának az elnöke.  

BRÓDY DÁNIEL (?-?) A Gutenberg könyvkiadó tulajdonosa, vezetője. Feleségével, BRÓDY 

DÁNIELNÉVEL (?-?) Pető András főbérlői. 

BÜCHLER JÚLIA (?-?) pszichológus. Pető András első betegeinek egyike a Mozgásterápiai 

Intézetben, ahová gyermekbénulással került 1948-ban. 

COTTON, ESTER (?-?) angol fizioterapeuta, Spastic Soceity alapító tagja. 

CSILLAG IMRE (?-?) Az Egészségügyi Minisztérium alkalmazottja az 1950-es években. 

CSOMOR GUSZTÁV (1915-1983) gyógypedagógus, szakfelügyelő, igazgató, Országos 

Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tanács Oktatási Állandó Bizottságának titkára. 
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DARVAS JÓZSEF (Dimitrás József) (1912-1973) író, publicista, politikus, a népi írók 

mozgalmának egyik legjelentősebb tagja, Kossuth-díjas. Állami Tanítóképzőt 1932-ben 

végezte. Napszámosként, könyvügynökként, lapkihordóként, és kovácssegédmunkásként 

kereste kenyerét. Korán kapcsolatba került a kommunista diákmozgalommal, majd a népi 

írók mozgalmával. 1934-től újságíróként dolgozott. Írásai miatt később többször is 

letartóztatták. 1942-ben részt vett a Magyar Történelmi Emlékbizottság szervezésében. 

1945-től haláláig országgyűlési képviselő volt, 1945-1956 között a Nemzeti Parasztpárt 

alelnöke, 1947-1956 között több tárca élén is állt. 1957-ben belépett az MSZMP-be, 1960-

tól a Hazafias Népfront alelnöke, 1971-től az Elnöki Tanács tagja volt.  

DELACATO, CARL HENRY (1923-2007) amerikai neurológus. Delacato és csoportja által 

kidolgozott kezelés lényege az, hogy lehetővé tették a gyermekek számára, hogy a mozgás 

szintjén újra éljék életüknek egy korábbi szakaszát. Ezzel az érésben elmaradt területek 

lehetőséget kaptak a deficitek ledolgozására, a hiányok pótlására.  

DÉRY TIBOR (Álnevei: Dániel Tibor, Verdes Pál) (1894-1977) Kossuth- és Baumgarten-díjas 

magyar író, költő. Az első világháború után, tagja lett a Kommunista Pártnak, a 

Magyarországi Tanácsköztársaság ideje alatt pedig beválasztották az Íródirektóriumba. 

1920-ban emigrációba vonult. A Bécsi Magyar Újság, a Ma és a berlini Sturm munkatársa 

volt. 1924-ben Párizsban telepedett le, majd 1926-ban az olaszországi Perugiában. 1926-ban 

visszatért Magyarországra. 1956- kizárták a pártból. 1956–1957 telén a Forradalmi Munkás-

Paraszt Kormány ellen lépett föl, ezért 1957-ben kilencévi börtönbüntetésre ítélték. 

Büntetését 1961-ben felfüggesztették, majd teljes amnesztiát kapott. 

DIENER DÉNES JÓZSEF (Diner Dénes) (1857-1937) szociáldemokrata politikus, 

művészettörténész, író, újságíró, lapszerkesztő.  

DOBSZAY LÁSZLÓ (1914-1983) gyermekorvos, c. egy. tanár (1948), kandidátus (1969), az 

újszülöttkori endokrinológia szakembere. 1946-52 között pedig a budapesti Gyermekvédő 

Intézet igazgatója. Emellett 1946-48-ig a Népjóléti Minisztérium Anya és Gyermekvédelmi 

Főosztályát is vezette. 1954-56 között Bp.-en a XX. ker. Gyermekpoliklinika főorvosa, 

illetve igazgatója volt. 1956-tól 1976-ig a Heim Pál Gyermekkórház rendelőintézetét 

vezette. 

 DOMAN, GLENN (1919-2013) amerikai gyógytornász. 
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EISLER, HANNS (1898-1962) német zeneszerző, zeneteoretikus, egyetemi tanár, baloldali 

aktivista. 

ERDEY GRÚZ TIBOR (1902-1976) Kossuth-díjas kémikus, egyetemi tanár, a Magyar 

Tudományos Akadémia főtitkára, 1970-től haláláig elnöke, 1952 és 1956 között előbb 

felsőoktatási, majd oktatásügyi miniszter.  

FAGG, GRAHAM (?-?), angol gyermekorvos. 

FARKAS ENDRE (1902-1944) orvos, Korányi Klinika orvosa annak bezárásáig, 1936-ig. A 

Farkas Vízgyógyintézet tulajdonosa és vezetője. 1944-ben munkaszolgálatra vitték, ahonnan 

nem tért vissza. 

FEJTŐ FERENC (Fischl Fülöp Ferenc) (1909-2008) francia-magyar történész, kritikus, 

Széchenyi-díjas író, baloldali publicista.  

FÉNYES LÁSZLÓ (?-?) orvos, Pető András munkatársa a Mozgásterápiai Intézetben. 

FOCHER LÁSZLÓ (1892-1975) idegorvos a Budapesti Magyar Királyi Állami 

Gyermekmenhely lélektani laboratóriumának vezetője. 

FEKETE NAGY ÉVA (1916-1994) és BÉLA (1905-1983) Képzőművész házaspár. 1938-

tól Párizsban éltek, a II. világháború kitörésekor hazatérte. 1944-től észt vettek az 

embermentésben. 

FODOR SÁNDOR (?-?) Orvos, neurológus. Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 

férfi Funkcionális Idegosztály vezetője Mária Béla igazgatása alatt. 

FOERSTER OTFRIED (1873-1941) német neurológus, idegsebész.  

FOGARASI BÉLA (Fried Béla) (1891-1959) Kossuth-díjas filozófus, egyetemi tanár, a Magyar 

Tudományos Akadémia tagja.  

FÖRSTER VERA (1924–2012) Gyermekpszichológus, Mérei Ferenc munkatársa. 

FÜST MILÁN (1888-1967) Kossuth-díjas (1948) magyar író, költő, drámaíró, esztéta. A 

magyar szabadvers megteremtője. 2000-ben a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz 

tagjai közé választotta. 
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GARA LÁSZLÓ (Goldmann László, francia nyelvű művein Ladislas Gara, fordítói álneve: 

László Imre) (1904-1966) magyar író, újságíró, műfordító, irodalomtörténész, szerkesztő.  

GEGESI KISS PÁL (1900-1993) Kossuth-díjas orvos, gyermekgyógyász, 

gyermekpszichológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A magyarországi 

gyermekgyógyászati kardiológia jelentős alakja volt, de számos eredmény fűződik a nevéhez 

a gyermekkori agydaganat, cukorbetegség és fertőzéses eredetű szervi elváltozások 

kóroktani feltárása és belgyógyászati kezelése kapcsán is. Munkássága iskolateremtő 

hatásúnak bizonyult a gyermekpszichológia területén is. 1946-tól 1971-ig volt a 

Semmelweis Orvostudományi Egyetemen és jogelődjein a gyermekgyógyászati tanszék 

vezetője, illetve az I. számú Gyermekklinika igazgatója. 

GELLÉRI ANDOR ENDRE (1906-1945) magyar író, novellista. 

GIDE, ANDRÉ (1869-1951) francia író, esszéista. 

GORDOSNÉ SZABÓ ANNA (1928-2012) magyar gyógypedagógus, a Gyógypedagógiai Szemle 

alapító szerkesztője. 

GÖNCZI LÁSZLÓ (1901-1945) orvos, a harmincas években rövid időre Bécsbe majd Párizsba 

emigrált. 1939-ben tért vissza Magyarországra. Felesége GÖNCZI LÁSZLÓNÉ LÉNÁRD 

MÁRIA (1904-1995) férje halála után az USA-ba emigrált. 

GÖRÖG ERZSÉBET (?-?) A párizsi magyarok lapjának, a Magyar Szemlének a 

szerkesztőbizottsági tagja. 

GRAINER, THERESIA (?-?) Bécsi Pszichiáter. 

GÜNZLER MÁRIA (?-?) Bécsi Steineriánus orvos. 

GYÖMRŐI EDIT (névváltozatai: Gelb, Rényi, Glück, Ujvári, Ludowyk) (1896-1987) magyar 

pszichoanalitikus, költő, író.  

GYŐRFY PÁL (?-?) Gyógypedagógus, munkásságát a siketnémák nevelése területén fejtette 

ki. 
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HÁRI MÁRIA (1923-2001) orvos, gyógypedagógus, a Mozgássérültek Pető András 

Nevelőképző és Nevelőintézetének igazgatója. Érettségi vizsgája (1943) után 

Mozdulattanító-tanfolyamot végzett. Különböző munkahelyeken fordult meg, például 

szövőgyárban, majd egészségügyi intézményekben (Semmelweis Kórház, Eötvös Loránd 

Rádium és Röntgen Intézet, stb.). 1945-ben megismerkedett Pető Andrással és az ő 

mozgáspedagógiai módszereivel, és munkatársakként tervezték és hozták létre a későbbi 

Pető Intézetet. 1952-es orvostudományi doktori szigorlata után Hári Mária egész életét a 

Pető Intézetben töltötte, a konduktív pedagógiai módszerek kidolgozásán és a főiskolai 

szintű konduktorképzés megvalósításán munkálkodott. A Pető Intézetben szervezői, alorvosi 

teendőket látott el, majd adjunktusi beosztásba került, 1967 őszétől Pető András halála után 

ő látta el az igazgatói teendőket. 1994-ben vonult nyugalomba, de a tanítást és a tudományos 

munkát nem hagyta abba. Soha nem ment férjhez, hivatásának élt. 

HATOS GYÖRGY (?-?) Egészségügyi Minisztérium mb. főosztályvezetője. 

HATOS GYULA (1932-) gyógypedagógus, címzetes főiskolai tanár, a speciális pedagógia 

doktora. 

HATVANY BERTALAN (Deutsch Bertalan, Hatvani Deutsch Bertalan, Hatvany-Deutsch 

Bertalan) (1900-1980) báró, magyar orientalista, író, műfordító, mecénás.  

HAUSWIRTH MAGDA (1903- 1999) magyar karikaturista, újságrajzoló, grafikus, illusztrátor. 

Női energiakör egyik tagja.  

HECHT, VICTOR (?-?) osztrák orvos, a Sanatorium Palace igazgatója.  

HERMANN IMRE (1889-1984) orvos, pszichiáter, pszichológus. A Magyar Pszichoanalitikus 

Társaság tagja, és a budapesti pszichoanalitikus iskola egyik legmeghatározóbb 

személyisége. 

HEUMANN LÁSZLÓ (?-?) Szombathelyi belgyógyász, röntgenológus. 

HORÁNYI BÉLA (1904-1986), orvos, ideg- és elmegyógyász, egyetemi tanár, az 

orvostudományok doktora (1952). 1946-ban, mint nyilvános rendes tanárt az egyetemi Ideg-

és Elmeklinika igazgatójává nevezték ki. 1950-ben nyugdíjazták, és az Országos Ideg-és 

Elmegyógyintézetben kapott osztályvezető főorvosi beosztást. 1956. okt. 1-jén 
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rehabilitálták, újra egyetemi tanárrá nevezték ki. Az MTA 1950-ben „kiemelt tudóssá” 

nyilvánította. 1945-től 1951-ig alelnöke volt az Igazságügyi Orvosi Tanácsnak, tagja a 

Közegészségügyi Tanácsnak. Három éven át főszerkesztője az Orvosi Hetilapnak. 

HORVÁTH LÁSZLÓ (1925-2004) Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán 1950-ben óraadó 

tanár. 1953-ban az Anatómiai és Élettani Tanszék vezetője, főiskolai tanár. 1956-ban egy 

ideig a Főiskola forradalmi bizottságának elnöke volt. 1961-ben megszervezte a Schöpf-

Mérey Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ terhes patológiai ambulanciáját, és 1967 

októberétől főorvosként vezette azt.  

HORVÁTH ZOLTÁN (1900-1967) újságíró, műfordító, történész. 1916-ban lépett be a 

Magántisztviselők Országos Szövetségébe és az MSZDP-be. 1919-ben Bécsbe emigrált és 

részt vett a Világosság-csoport tevékenységében. A húszas évek végén hazatért és 

újságírással, műfordítással, valamint történelmi munkák írásával foglalkozott. 1938–41-ben 

Franciaországban, 1942-től ismét Budapesten élt és a Népszava külső munkatársa volt. 

1947-től a Világosság főszerkesztője volt. 1946-ban az MDP Központi Vezetőségének 

tagjává választották és a Népszava felelős szerkesztője lett. 1949-ben koholt vádak alapján 

letartóztatták és bebörtönözték. 1956 nyarán rehabilitálták és ismét kinevezték a Népszava 

főszerkesztőjévé. 1956- végén nyugdíjba vonult és csak történetírói munkásságot fejtett ki. 

ILKU PÁL (1912-1973) magyar kommunista politikus, vezérőrnagy. Jelentős része volt az 

1956-os forradalom leverését követően a Kádár János vezette Magyar Forradalmi Munkás-

Paraszt Kormány konszolidálásában fontos szerepet játszó karhatalmi erők (a „pufajkások”) 

megszervezésében. Később helyettes honvédelmi miniszter, majd művelődésügyi miniszter 

lett.  

ILLYÉS GYULÁNÉ (Kozmutza Flóra Emília) (1905-1995) gyógypedagógus, pszichológus, 

francia-német-magyar szakos középiskolai tanár. A magyar gyógypedagógiai pszichológia 

művelője, megújítója, működési körének kiszélesítője, rendszerbe foglalója, az író Illyés 

Gyula felesége. 

JAUREGG, WAGNER VON (Julius Wagner-Jauregg) (1857-1940) osztrák pszichiáter. 1927-

ben elnyerte a fiziológiai Nobel-díjat terápiás módszeréért, melyben úgy gyógyította a 

szifiliszes betegeket, hogy maláriával mesterségesen megfertőzte őket. 

KABAT, HERMAN (1913-1995) amerikai neurofiziológus. 
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KÁLLAI GYULA (1910-1996) magyar kommunista politikus, országgyűlési képviselő, 

miniszter, 1965 és 1967 között miniszterelnök. 

KÁLMÁNNÉ DÉVAI JÚLIA (1913-2015) magyar orvos, radiológus. 

KANIZSAI DEZSŐ (1886-1981) magyar gyógypedagógus, a neveléstudományok kandidátusa 

(1958), a pszichológia tudományok doktora (1972). Budapesten az izraelita siketnémák 

intézetében tanított (1907-), később ugyanitt igazgató (1926-). Nyugalomba vonulásáig a 

Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Logopédiai tanszékének vezető tanára (1951-1962). 

KARDOS BÖSKE (1887-1957) grafikusművész. 

KASSAI GYÖRGY (1922-) nyelvész, műfordító. Németh Andor nevelt fia. 1939 és 1949 között 

Franciaországban élt, itt végezte középiskolái és egyetemi tanulmányai egy részét. 1949-ben 

visszatért Budapestre, ahol az Idegen Nyelvek Főiskoláján tanított, majd a Corvina kiadó 

számára fordított. 1962-ben ismét Franciaországba távozott. Nyelvészeti tanulmányokat 

folytatott, 1974-ben a Sorbonne-on összehasonlító stilisztikából doktorált. 1967 óta a 

Francia Nemzeti Kutatási Központ tudományos munkatársa. 1970 óta a párizsi egyetem 

megbízott előadója.  

KENYERES IMRE (1911-1962) író, irodalomtörténész. 1934-ben szerzett tanári és 

bölcsészdoktori diplomát. 1934-től 1940-ig az irodalomtörténeti tanszéken tanársegéd. 

1935-től az Egyetemi Nyomdában is dolgozott, ahol a Diárium c. folyóiratot szerkesztette 

1948-ig. 1937-től 1944-ig az Officina Képeskönyvek sorozatát szerkesztette Trencsényi 

Waldapfel Imrével. Az 1940-es években kialakuló betegsége 1948 nyarától mozdulatlan 

bénaságra ítélte haláláig. 

KENYERES ÁGNES (Kenyeresné Bolgár Ágnes) (1911-2012) lexikográfus, filológus, az 

Egyetemi Könyvtár munkatársa. 

KERESZTURY DEZSŐ (1904-1996) Széchenyi-díjas író, költő, irodalomtörténész, kritikus, 

műfordító, egyetemi tanár, az MTA tagja, a Goethe Társaság magyar tagozatának elnöke. 

KERPEL FRONIUS ÖDÖN (Kerpel-Frónius Ödön) (1906-1984) Kossuth-díjas orvos, 

gyermekgyógyász, fiziológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A 20. századi 

magyarországi gyermekgyógyászat kiemelkedő jelentőségű, világszerte elismert alakja volt. 
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Három évtizeden keresztül, 1946 és 1976 között volt a Pécsi Orvostudományi Egyetemi, 

majd a Semmelweis Orvostudományi Egyetemi gyermekklinikák és gyermekgyógyászati 

tanszékek vezetője.  

KERTÉSZ EDIT (?-?) orvos, mozgásterapeuta. 

KERTÉSZ OLGA (?-?) orvos, mozgásterapeuta. 

KISZELY GYÖRGY (1909-1997) orvos, a Szövet- és Fejlődéstani Intézet munkatársa. 

Magántanári habilitációt 1944-ben szerzett a fejlődés szövettana tárgykörben. 1944 

májusától katonai szolgálatot teljesített 1945 áprilisában fogságba esett. 1946-ban állását 

elvesztette, fényképészinasként dolgozott. 1947-ben visszakerülhetett az egyetemre. Tanított 

a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. 1963-tól Szegeden vette át az Orvosi Biológiai 

Intézet vezetését. 1977-ben vonult nyugdíjba.  

KLEIN, OTTO (?-?) A Humboldt Egyetem tanára. A németországi gyógypedagógia 

megszervezésének egyik szorgalmazója. 

KLOEPFER, MARIA (?-?) Hitler ellenes aktivista. Apja révén nagy vagyont örökölt, ebből 

finanszírozta az ellenállási mozgalmat Ausztriában, Németországban, Olaszországban és 

Svájcban. 

KOESTLER ARTHUR (Kestler Artur) (1905-1983) magyar-brit regény- és újságíró, 

társadalomfilozófus. 

KOLNAI AURÉL (Stein Aurél) (1900-1973) filozófus, közíró.  

KOMOLY JUDIT (Ungárné) (1933-) pedagógia-pszichológia szakos tanár, pedagógiai 

szakpszichológus, OR-ZSE, professzor emeritus, rektorhelyettes, szakfelelős, 

tanszékvezető. 

 KORONKAI BERTALAN (1925-2019) orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta, neurológus, 

Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület örökös, tiszteletbeli elnöke. 

KOSZTOLÁNYINÉ HARMOS ILONA (Schlesinger Ilona, írói álneve: Görög Ilona.) (1885-1967) 

színésznő, író.  
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KOZMA ERZSÉBET (?-?) Zongoratanár, tanulmányait a Zeneakadémián végezte, ahol annak 

titkáraként dolgozott a II. világháborút követően. 

KÖNIG, KARL (1902-1966) osztrák gyermekorvos, orvos-gyógypedagógus, antropozófus és 

szerző, a nemzetközi Camphill mozgalom alapítója. Bécsben végezte iskoláit, orvosi 

diplomát szerzett. Szakmai kapcsolatban állt Ita Wegmannal, az antropozofikus orvoslás 

alapítóinak egyikével. Megismerte a Waldorf-pedagógiát. 1938-ban Bécsből Skóciába 

emigrált, ahol 1939-ben megalapította a Camphill-mozgalmat. 1940-ben Karl Königet 

internáló táborba vitték, de egy év múlva szabadon engedték, ismét folytathatta orvosi-

pedagógiai és kutatói tevékenységét. 

KUN MIKLÓS (1908-2005) pszichiáter. 1932-től az illegális kommunista párt tagja. 1937-től 

a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola lélektani laboratóriumának munkatársa, ahonnan 

a zsidótörvények miatt elbocsátották. 1942-1944 között többször munkaszolgálatra vitték. 

A nyilas uralom alatt a Nemzetközi Vöröskereszt orvosa, a szervezet keretében zsidó 

gyermekek számára gyermekotthonokat szervezett. 1945-től gyermek egészségügyi 

szervezőmunkát vállalt, majd orvosként és oktatóként dolgozott. 1957-1980-ig az Országos 

Ideg- és Elmegyógyintézet osztályvezető főorvosa. 

LÁZÁR GYÖRGY (Lám Leó) (1924-1978) szerkesztő, tanár, műfordító. 1945-ben görög-latin 

szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1945-től rövid ideig a Fővárosi Könyvtár egyik 

fiókkönyvtárában tiszteletdíjas, majd 1948-ig Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettesi 

titkárságának vezetője. 1948-ban kezdeményezte az Apáczai Csere János Kísérleti 

Gimnázium létrehozását a NÉKOSZ keretén belül, melynek megszervezője, 1950-ig 

igazgatója volt. 1958-60-ban – állás nélkül – műfordításokból élt. 1964-től haláláig az 

Akadémiai Kiadó Lexikonszerkesztőségében felelős szerkesztő volt.  

LAZÍCZIUS GYULA (1896-1957) posztumusz Kossuth-díjas nyelvész, nyelvjáráskutató, 

irodalomtörténész, a nyelvtudomány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes 

tagja. 1938-tól 1950-ig töltötte be a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem általános 

nyelvészeti és fonetikai intézetének tanszékvezető igazgatói tisztét, tanított a 

Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. 

LIEBERMANN LUCY (Pátzai Pálné) (1899-1967) klinikai pszichológus. A Gyógypedagógiai 

Tanárképző Főiskolán végzett (1926), itt dolgozott Szondi Lipót Gyógy- és Kórtani 
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Laboratóriumában és a Beszédhibásak Állami Intézetében (1928–37). Az MTA tudományos 

munkatársa (1959-67); közben a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán tanított (1945-48). 

Kezdetben beszéd- és mozgászavarok (dadogás, ataxia) kórlélektani hátterével foglalkozott. 

A Magyar Pszichológiai Társaság alapító tagja. 

LOCZKA BÉLA (?-?) orvos, gyógypedagógus. 

LÓRÁND IMRE (?-?) Egészségügyi Minisztérium alkalmazottja az 1950-es években. 

LORSY ERNŐ (Ernst vagy Ernest Lorsy, teljes nevén: Lorsy Móric Ernő) (1889-1960) magyar 

újságíró, műfordító, történész. Kezdetben a Pester Lloyd munkatársa, a Károlyi-kormány 

idején külügyminisztériumi tanácsos, a Magyarországi Tanácsköztársaság alatt a 

Közoktatásügyi Népbiztosság államtitkára. A bukás után emigrált, az emigrációban 

újságírással foglalkozott, és sajtó alá rendezte Károlyi Mihály emlékiratait. Az 1930-as 

években hazatért, ám a belpolitikai változások miatt 1938-ban emigrálni kényszerült 

Franciaországba. A nácik előretörése elől Észak-Afrikába menekült, ahonnan 1941-ben az 

Amerikai Egyesült Államokba utazott, ahol újságírással és műfordítással foglalkozott. 

LOVÁSZ TIBOR (?-?) gyógypedagógus. A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola igazgatója, 

a „Fényes szelek” egyik tagja. 

LUGOSSY JENŐ (?-?) művelődésügyi miniszterhelyettes 1962-1970 között. 

LURIJA, ALEKSZANDR ROMANOVICS (Александр Романович Лурия) (1902-1977) szovjet 

pszichológus, neuropszichológus, egyetemi tanár, az orvosi és a pedagógiai tudományok 

doktora, akadémikus, a klinikai pszichológia és a defektológia (oligofrénpedagógia) kiváló 

művelője. Vlagyimir Mihajlovics Behtyerev, Ivan Petrovics Pavlov és Sigmund Freud nagy 

hatással voltak rá. A reflexológia és a pszichoanalízis inspirációit ötvözve alakított ki egy 

kísérleti módszert konfliktusok feltárására. Lev Szemjonovics Vigotszkij iskolájának tagja. 

Lurija kidolgozta a magasabb pszichikus funkciók agyi képviseletének modern elméletét.  

MADAUS, GERHARD (1890-1942) német gyáriparos, a Biologische Heilkunst c. természetes 

gyógyítást népszerűsítő lap tulajdonosa, főszerkesztője. 
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MAKK LÁSZLÓ (?-2011) 1953-ban gyógypedagógus hallgató, aki esetfeldolgozást készített 

Palotás Gábor hallgatótársával a konduktív nevelés eredményességéről. 1956-ban 

Ausztriába menekül, majd az USA-ba emigrál, ahol orvosként dolgozik haláláig.  

MÁRAI SÁNDOR (márai Grosschmid Sándor Károly Henrik) (1900-1989) magyar író, költő, 

újságíró. Az 1930-as évektől korának egyik legismertebb és legelismertebb írói közé 

tartozott, a magyar polgárság irodalmi képviselője. Életműsorozatának újra kiadása halála 

után, 1990-ben indult el. Ugyanebben az évben posztumusz Kossuth-díjjal jutalmazták.  

MARGITTAI SÁNDOR (?-?) orvos, Schiemert Gusztáv homeopata orvos tanítványa, kollégája, 

az 1935-ben megrendezett Nemzetközi Homeopátiás Orvosi Liga X. kongresszusának 

szervezője, melyet a Gellért Szállóban és a Lloyd Palotában tartottak.  

MÉHES JÓZSEF (1920–2009) gyermekorvos, Vakok Iskolájának igazgatója, főiskolai tanár, a 

Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének egyik alapító tagja, elnöke, a Tiflopedagógia 

Tanszék, majd a Szomatopedagógia Tanszék vezetője. 

MÉREI FERENC (1909-1986) pszichológus, pedagógus, hálózatkutató. A párizsi Sorbonne-on 

tanult. 1930-ban belépett a francia kommunista pártba. Államellenes szervezkedés vádjával 

1958 októberében letartóztatták és tíz év szabadságvesztésre ítélték. 1963-ban szabadult, az 

Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézetben állt munkába, ahol az általa alapított Klinikai 

Pszichológiai Laboratórium vezetője lett. 1976-tól vezette a Magyar Pszichológiai 

Társaságot és a pszichodramatikus képzést.  

MÉREI FRERENCNÉ (Mérei Vera, Molnár Veronika) (1916-2007) logopédus, 

gyógypedagógus, főiskolai tanár. 1938-ban végzett a Gyógypedagógiai Főiskolán. Később 

Szondi Lipót Gyermek- és Neveléslélektani Intézetében dolgozott. Itt ismerkedett meg 

Mérei Ferenccel, aki a Fővárosi Lélektani Intézet, valamint az Országos Neveléslélektani 

Intézet vezetője lett. 1985-ig a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 

logopédiai tanszékén tanított. 

 MESTERHÁZI ZSUZSA (1936-) magyar gyógypedagógus, az ELTE Neveléstudományi 

Doktori Iskola gyógypedagógiai programvezetője. 1954-1958 között gyógypedagógiai 

tanulmányokat folytatott a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, ahol többek között 

Bárczi Gusztáv, Horváth László és Pető András tanítványa volt. A diploma megszerzése 

után értelmi fogyatékos gyermekekkel kezdett el foglalkozni. Tagja a Magyar 
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Gyógypedagógusok Egyesülete Elnökségének, a Magyar Pedagógiai Társaságnak, a Magyar 

Rehabilitációs Társaságnak, alapító tagja az Internationale Assoziation für 

Waldorfpädagogik in Mittel- und Osteuropának.  

MIHÁLYI GÁBOR (1923-) színikritikus, irodalomtörténész, az irodalomtudományok 

kandidátusa. 1950-ben szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karán. 1961-től a Nagyvilág munkatársa volt, 1991-től a Lettre 

Internationale felelős szerkesztője.  

MIKLÓSVÁRY SÁNDOR (?-?) Művelődésügyi Minisztérium Pedagógusképző Osztály 

osztályvezetője, minisztériumi főtanácsos. 

MOLNÁR IMRE (?-?) Tanulmányait a Zeneakadémián végezte, majd a Gyógypedagógiai 

Tanárképző Főiskolán eufonetikát tanított. 

MOLNÁR JÁNOS (1927–1990) miniszterhelyettes, történész, politikus. 

MORENO, JAKOB LEVY (Jacob Levy) (1889-1974) bukaresti születésű amerikai orvos, 

pszichiáter, a pszichodráma alapítója, szociológus, a szociometria egyik első kidolgozója. 

MÜLLER, DAGOBERT (?-?) Humboldt Universität Charité Psychiatrische und Nervenklinik 

(Berlin) gyermekneurológiai részleg vezetője. 

NAGY ETEL (1907-1939) mozdulatművész. Kassák Lajos nevelt leánya, anyja Simon Jolán 

színésznő. 1935-ben Vas István felesége lett. 1928–29-ben Bécsben Gertrud Krausnál 

modem táncművészetet tanult. Bécsben került szorosabb kapcsolatba a kommunista 

mozgalommal. Visszatérve Budapestre mozdulatművészeti iskolát nyitott, amelynek 

működési engedélyét a rendőrség 1936-ban megvonta. Agydaganatban halt meg.  

NÉMETH ANDOR (1891-1953) magyar író, költő, műfordító, kritikus. Az érettségi után 1909-

ben a Kolozsvári Újság fizetés nélküli újságírója volt, itt ismerkedett meg Osvát Ernővel és 

Adyval is. Szolnokon tanárként dolgozott. A budapesti egyetem bölcsészkarára járt. Kassák 

lapjaiban jelentek meg versei. 1914-ben Párizsban akarta folytatni tanulmányait. Az új 

francia költők társaságát kereste, Apollinaire-t is megismerte. A Magyarországi 

Tanácsköztársaság ideje alatt a bécsi magyar követség sajtóattaséja volt. A rendszer bukása 

után nem térhetett haza, 1919-től 1926-ig egy berlini kiküldetést kivéve bécsi emigrációban 
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élt, kritikusként dolgozott. Barátságot ápolt Pető Andrással, Déry Tiborral és József 

Attilával.  

A második világháborút Franciaországban vészelte át. A magyarországi szociáldemokraták 

1947-ben hazahívták, az egyre inkább kommunista Csillag folyóirat főszerkesztője lett. 

1950-ben nyugdíjazták.  

NYÍRŐ GYULA (1895-1966) orvos, elme-ideggyógyász, egyetemi tanár, az orvostudományok 

kandidátusa (1952). 1928-tól a Lipótmezei elmegyógyintézet főorvosaként dolgozott, 1951-

től a Budapesti Orvostudományi Egyetemen pszichiátriát tanított.  

ORTUTAY GYULA (1910-1978) magyar néprajzkutató, politikus, az MTA tagja. Politikusként 

1942-től a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Pártban tevékenykedett, 1945 után 

pedig a kisgazdaként tölthetett be több vezető művelődéspolitikai funkciót. 1945–1947 

között a Magyar Központi Híradó elnöke, 1947–1950 között vallás- és közoktatásügyi 

miniszter, 1958-tól haláláig az Elnöki Tanács tagja volt, s hosszú éveken át részt vett a 

Hazafias Népfront, valamint a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat vezetésében. 

ORTUTAYNÉ KEMÉNY ZSUZSA (Ortutay Zsuzsa, Kemény Zsuzsa) (1913-1982) 

mozdulatművész, táncművészeti szakíró. Ortutay Gyula felesége. Szentpál Olga 

mozdulatművész iskolájának növendéke volt, majd 1932-től oktatási feladatokat is ellátott. 

Ortutay Gyulával kötött házassága (1938) után előadói és pedagógusi tevékenységét 

befejezte. Az 1948-ban megalakult első Táncszövetség elnöke, majd 1951-től a 

Táncművészet c. szaklap felelős szerkesztője a lap 1956-os megszűnéséig. 1954-től 

nyugdíjba vonulásáig a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének munkatársa, főként 

családvédelemmel foglalkozott. 

OSZTROVSZKY GYÖRGY (1914-1988) vegyészmérnök, az MTA tagja, főtitkára. 1950-1953 

és 1960-1963 között az Országos Tervhivatal elnökhelyettese, 1955-1959 között a KGST 

moszkvai képviselő helyettese volt. 1964-ben nevezték ki az Országos Műszaki Fejlesztési 

Bizottság elnökhelyettesévé, majd 1967-1970 között titkárként működött a KGST moszkvai 

titkárságán.  

PALOTÁS GÁBOR (1927-1993) Gyógypedagógus, orvos, c. főiskolai tanár. A 

Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán a Mozgásterápiai Tanszék, majd a Logopédiai 

tanszék oktatója. 
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PÁN IMRE (Mezei Imre) (1904-1972) művészeti író, költő. 1924-ben IS címen dadaista 

folyóiratot indított. 1926-tól a Színházi Élet munkatársa, majd filmrovatvezetője. 1931-ben 

ismét avantgarde lapot szerkesztett INDEX címmel. Írásai jelentek meg a Dokumentum és 

a Munka c., Kassák Lajos által szerkesztett folyóiratokban. 1937-től Sztár címmel 

filmmagazint indított. 1945-ben Kis Pállal, Mezei Árpáddal, Kállai Ernővel és Kassák 

Lajossal megalapította az Európai Iskola nevű művészcsoportot. 1957-ben elhagyta az 

országot, Párizsban telepedett le.  

MARGARET PARNWELL (1935-2014) angol foglalkozási terapeuta. 

PERNYE ANDRÁS (1928-1980) Erkel Ferenc-díjas zenetörténész, szakíró, egyetemi tanár. 16 

évesen gyermekbénulás áldozata lett. 1975-ben Erkel Ferenc-díjat kapott. Öngyilkos lett.  

PIAGET, JEAN (1896-1980) svájci pszichológus és ismeretelmélet-teoretikus később a 

pszichoanalízis után kezdett el érdeklődni, és Franciaországban dolgozta ki a genetikai 

episztemológiával kapcsolatos elméleteit. 1921-ben tért vissza Svájcba, ahol kinevezték a 

genfi Jean-Jacques Rousseau Intézet igazgatójává. 1929-ben elfogadta az International 

Bureau of Education igazgatói posztját, és egészen 1968-ig töltötte be ezt a pozíciót. 1929 

és 1975 között a genfi egyetem pszichológia professzoraként dolgozott. 1955-ben 

megalapította a Genetikai Episztemológia Nemzetközi Központját, amelynek haláláig volt 

az igazgatója.  

PIRY JÓZSEF (?-?) A Budapesti Tanítóképző Intézet tanára, pedagógiai szakcsoport vezetője. 

POPPER PÉTER (1933-2010) pszichológus, klinikai gyermek-szakpszichológus, 

pszichoterapeuta, egyetemi tanár. Kutatási területei a pszichoterápia, társadalmi 

beilleszkedési zavarok, valláspszichológia.  

RABINOVSZKY PÁL MÁRIUSZ (1895-1953) magyar művészettörténész, tánctörténész, 

főiskolai tanár, kritikus. A művészettörténeti tudományok kandidátusa (1952). 

Tanulmányait Münchenben, Berlinben és Budapesten végezte; 1918-ban diplomázott. A 

Pester Lloyd munkatársa volt. 1944-ben részt vett a második világháborúban. 1948-tól a 

Képzőművészeti Főiskola művészettörténet tanára volt. Művészeti folyóiratokban publikált.  

RADNÓTI MIKLÓSNÉ GYARMATI FANNI (1912-2014) magyar nyelvtanár, oktató, férje, 

Radnóti Miklós hagyatékának rendezője, őrzője, közrebocsátója.  
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RÁKOSI MÁTYÁS (Rosenfeld Mátyás) (1892-1971) 1945–56 között a Magyar Kommunista 

Párt, illetve a Magyar Dolgozók Pártja fő-, majd első titkára. 1952–53-ban a Magyar 

Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. 

RANSCHBURG JENŐ (1935-2011) pszichológus, a pszichológiai tudományok kandidátusa. 

1961-ben végzett a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, majd 1964-ben az ELTE 

bölcsészkarának pszichológia–magyar szakán. 1963–1965 között az MTA Pszichológiai 

Intézetének tudományos munkatársa volt. 1965-1977 között az ELTE BTK pszichológiai 

tanszékének adjunktusa, majd docense lett, 1977-től az MTA Pszichológiai Intézetének 

osztályvezetőjeként dolgozott. 1977-1997 között tudományos osztályvezető volt az MTA 

Pszichológiai Intézetében. 2002-2011 között főiskolai tanárként dolgozott a Szolnoki 

Főiskolán. 2007-2011 között professor emeritus volt a Károly Róbert Főiskola (Gyöngyös) 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának Humántudományi Tanszékén.  

RAPAPORT SAMU (1888-1970) belgyógyász, pszichoanalitikus, József Attila első analitikusa. 

RATKÓ ANNA (Bíró Károlyné) (1903-1981) szövőnő, szakszervezeti vezető, népjóléti- majd 

egészségügyi miniszter. 

REICHARD JÓZSEF (1903-1977) orvos, ortopédsebész szakorvos. Tagja volt a Galilei Körnek 

és 1929-től az SZDP-nek. Orvosi diplomájának megszerzése után 1928-tól 1931-ig a 

Szabolcs utcai Kórház belgyógyászati osztályán, majd sebészeti osztályán működött. 1931-

től 1946-ig a Nyomorék Gyermekek Kórháza és Otthonában mint segédorvos, alorvos, 

adjunktus. 1946-tól 1973-ig működött a Semmelweis Orvostudományi Egyetem. I. sz. 

Gyermekklinikáján. 1951-től 1971-ig igazgató főorvosa a Nyomorék Gyermekek Állami 

Kórházának, 1964-től osztályvezető főorvos az Apáthy Gyermekkórházban. A klasszikus 

gyermekortopédia terén új módszereket dolgozott ki korai kezelés és korai műtétek 

elvégzésére.  

REMPORT ELEK (Vathy Elek) (1895-1984) pedagógus, író, költő.  Klasszika-filológiát tanult, 

magyar-latin-görög szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett, majd megszerezte a 

doktori fokozatot is. Az 1921-22-es tanévben a Fasori Evangélikus Gimnáziumban óraadó 

helyettes tanárként majd kinevezett tanárként dolgozott.  

RÉVAI JÓZSEF (Lederer József) (1898-1959) kommunista politikus, író, a Rákosi-korszak 

meghatározó kultúrpolitikusa és ideológusa, a teljhatalmú „négyesfogat” tagja volt. 
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ROBOZ PÁL (1903-1955) gyógypedagógus, gyermekorvos. 

ROOD, MARGARET (1909-1984) Amerikai fizioterapeuta. 

ROSSMANN GÉZA (?-1977) bécsi orvos.  

ROSTÁS ILONA (1904-1997) (Chicago, USA) családterapeuta. 

Roth, Alex (?-?) Karl König munkatársa. 

RÖTHLER ISTVÁN (?-?) Az 1950-es, 60-as években Egészségügyi Minisztériumi tisztviselő. 

A népegészségügy és a gyermek egészségügy a szakterülete. 

RUFFY PÉTER (1914-1993) Pulitzer-emlékdíjas erdélyi magyar újságíró, író, az irodalmi 

rangú újságírás művelője, riporter.  

SÁRKÖZI MÁTYÁS (1937-) József Attila-díjas magyar író, kritikus, műfordító, szerkesztő. 

1945-ben bátyjával együtt a Gaudiopolis, - Sztehlo Gábor által megálmodott Örömváros - 

lakói voltak. 1956-ban a budapesti Hétfői Hírlap munkatársa volt. Az 1956-os forradalom 

után Angliában telepedett le. 1956-1963 között Londonban újságíró volt, majd a BBC 

magyar osztályán dolgozott. 1963-1966 között a müncheni Szabad Európa Rádió, 1966-

1977 között ismét a BBC magyar osztályának munkatársa, 1981-1984 között a Londoni 

Egyetemen irodalmat és történelmet tanult. Szerkesztette az Angliai Magyar Tükör című 

folyóiratot.  

SCHUSDECK, KARL (1894-) Németországi könyvkiadó. 

SIMONOVITS ISTVÁN (1907-1985) orvos, haematológus, egyetemi tanár, miniszterhelyettes, 

az MTA tagja. 1932-től az Appony Poliklinika belgyógyászati osztályán díjtalan kinevezett 

osztályos orvosként gyógyított. 1940-45-ben orvosi magánrendelőjében végzett orvosi 

munkát, valamint a munkás sportegyesületekben működött sportorvosként. A II. világháború 

idején mentőorvos volt. 1945-1963 között az Egészségügyi Minisztériumbanban dolgozott. 

1954-től miniszterhelyettes. 1960-1978 között a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 

Egészségügyi Szervezési Intézetének tanára. 1959-ben elnyerte az orvostudományok 

kandidátusa, 1976-ban az orvostudományok doktora címet.  
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STEINER, RUDOLF (1861-1925) osztrák polihisztor, filozófus, a Waldorf-pedagógia atyja, író, 

dramaturg, tanár, a spirituális mozgalom, az antropozófia megalkotója. 

SUBOSITS ISTVÁN (1929-2009) 1962-től 1972-ig főiskolai adjunktus, 1972-től 1975-ig 

főiskolai docens, 1975-től 1995-ig főiskolai tanár a Gyógypedagógiai Tanárképző 

Főiskolán. 1972 és 1987 között a Fonetikai és Logopédiai Tanszék vezetője.  

SZEGVÁRI ISTVÁN (?-?) 1903-1921 között a Mozgásjavító Iskola kórházi részlegének 

igazgatója. A Deák Páholy tagja.  

SZÉKELY ILY (1924-2009) A Mozgásterápiai Intézet vezetőkonduktora. 

SZENTGYÖRGYI GUSZTÁV (Fanderlik) (1885-1972) gyógypedagógus. 1938-ig a Siketnémák 

Országos Tanintézetében tanított Vácott. A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 

tudományos munkatársa, könyvtárosa, szakfordítója és az igazgatói adminisztráció vezetője.  

SZENTPÁL OLGA (1895-1967) mozdulatművész, pedagógus, szakíró. 1919-ben nyitotta meg 

iskoláját, melynek növendékeiből alakult a Szentpál Tánccsoport. Rabinovszky Máriusz 

felesége. 

SZILVÁGYI LAJOS (?-?) gyógypedagógus. A Gyógypedagógia c. folyóirat felelős 

szerkesztője, a Miklós téri Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon igazgatója, 

Művelődésügyi Minisztérium tisztviselője. 

SZINETÁR GYÖRGY (1905-1974) író, költő, rendező. 1926-1932 között Berlinben élt, az UFA 

filmgyár munkatársa volt. 1932-től 1938-ig Budapestenen újságíró, 1938-ban Párizsban 

újságíró. A II. világháború befejezése előtt tért haza; ezt követően büntetőtáborba került. 

1945 után az újjáéledő magyar filmgyártásban tevékenykedett, mint a Színház- és 

Filmművészeti Főisk. tanára, a Hunnia Filmgyár és a Honvédfilm dramaturgja. 

TAMÁS LAJOS (?-?) A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola magyarázórajz tárgyának 

oktatója. 

TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY (1905-1980) költő, szakíró. 1930-ban Párizsba utazott. 1933-ban a 

Cercle François Villon tagjaként ismeretséget kötött néhány avantgárd művésszel. 1936-ban 

súlyosan megbetegedett, ezért hazatért. Átmeneti javulása idején az Orion Rádiógyár 

számára írt reklámszövegeket. Népszerűségét gyermekversei alapozták meg.  
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TORAI SÁNDOR (?-?) Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola tanára. A „nyomorékok” 

oktatása, nevelése tárgy gyakorlati oktatója. 

TÖRÖK SÁNDOR (1904-1985) író, Baumgarten díjas (1933), József Attila-díjas (1974). 1923-

tól az Ellenzék, 1924-től az Újság, 1925-től a Temesvári Hírlap munkatársa, 1929-től a 

Szegedi Napló felelősszerkesztője, 1931-től a Magyarság és az Újság munkatársa. 1945-

1948-ig a rádió Ünnepi levelek c. sorozatát szerkesztette. 1951-től a Tankönyvkiadó 

szerkesztője, 1959-1966-ig a Család és Iskola c. lap felelős, majd főszerkesztője.  

TURÁN PÁL (1910-1976) matematikus, egyetemi tanár, az MTA tagja. 1949-től haláláig az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora volt.  

VAJDA LAJOS (?-?) Pesti Vakok Intézetének igazgatója 1945-1950-ig. 

VAS ISTVÁN (1910-1991) Kossuth-díjas magyar költő, író, műfordító. 1926-ban Kassák 

Lajos lapja, a Dokumentum munkatársa volt, majd 1928-ban beiratkozott a bécsi 

Kereskedelmi Intézetbe. 1933-1935 között írt a Független Szemlébe. 1933-ban verseit 

kezdte közölni a Nyugat, később a Válasz is. 1939- ben a numerus clausus miatt 

elbocsátották. 1946-ban a Révai Kiadó lektora lett. 1949-1953 között nem publikálhatott, 

ekkor műfordításaiból élt. 1956-1971 között az Európa Könyvkiadó lektora volt.  

VEKERDY TAMÁS (1935-) magyar pszichológus, író. 1959-1969 között a Család és Iskola 

külső, majd belső munkatársaként dolgozott. 1969-1972 között a Színház- és Filmművészeti 

Főiskola óraadó pszichológia tanára volt. 1972-1983 között a IX. és a III. kerület Nevelési 

Tanácsadó pszichológusa, 1983-tól az Országos Pedagógiai Intézet főmunkatársa, 1990-től 

tudományos tanácsadója, 1995-től 1998-ig szeniora volt. 1992-1998 között a Miskolci 

Egyetem neveléstudományi tanszékén docens. 1998-tól a Pedagógus-továbbképzési 

Módszertani és Információs Központ alternatív továbbképzési igazgatója. 1987-1991 között 

Solymáron a magyarországi Waldorf-óvoda és -iskola megszervezésében vett részt. 2018-

tól a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia címzetes tagja.  

VÉRTES O. JÓZSEF (1881-1953) pszichológus, gyógypedagógus és magyar-német szakos 

középiskolai tanár, címzetes rendkívüli egyetemi tanár. A Ranschburg Pál által vezetett 

Gyógypedagógiai Pszichológiai Laboratóriumban volt asszisztens, majd megszervezte és 

vezette az Ideges Gyermekek Alsó- és Középfokú Állami Intézetét (1909-1920). 1922-ben 

nyugdíjazták. 1932-ben a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen egyetemi 
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magántanárrá habilitálták. A második világháború után Budapesten a Gyógypedagógiai 

Tanárképző Főiskola tanáraként dolgozott.  

WEGMAN, ITA (Maria Hendrika Wegman) (1876-1943) holland orvosnő, masszázs terapeuta. 

Rudolf Steinerrel az antropozófus orvoslás megalapítója. Rudolf Steinerrel előállította 

rákellenes készítményüket az Iscadort. 1921-ben megnyitotta magánklinikáját 

Arlesheimben, ahol 1940-ig praktizált. 1922-ben Gyermekklinikát alapított Arlesheimben, 

majd 1935-ig munkatárs volt a Weleda gyógyszergyárban, Arlesheimben. 1923 

decemberében az Általános Antropozófiai Társaság vezetőségi tagja lett. 1923-1924 között 

Rudolf Steinerrel együtt írta könyvüket a gyógyítóművészetről, az antropozófiai 

gyógyászatról.  

WERKNER JÁNOS (?-?) orvos, A Medicus Universalis  főszerkesztője. 

ZINNER NÁNDOR (1893-1957) orvos, egyetemi tanár, az orvostudományok kandidátusa. 

1917-1922 között a Zsidó Kórház orvosa, 1922-től a Nyomorék Gyermekek Kórháza 

igazgató főorvosa. 1948-tól az Ortopéd Klinika igazgatója.  

ZSEBŐK ZOLTÁN (1908-1984) orvos, radiológus, egyetemi tanár. 1945-48-ban a Népjóléti 

Minisztériumban államtitkár.  

ZSOLT BÉLA (1895-1949) költő, publicista, író. 1944 tavaszán munkatáborba vitték, onnan 

Bergen-Belsenbe, majd Kastner Rezső segítségével Svájcba jutott. Innen tért haza. 1945 után 

haláláig a Haladás c. polgári radikális hetilapot szerkesztette.  

ZSÓTÉR PÁL (1912-1980) tanár, gyógypedagógus, gyógypedagógiai szakíró. 1964-től a 

Mozgásjavító Általános Iskola és Nevelőotthon igazgatója volt.  
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A tematikus interjú kérdéskörei 

Találkozás, kapcsolat jellege 

- Személyes, egyéni alkotóelemek 
- Szakmai alkotóelemek 

Kapcsolat alakulása, meghatározó élmények 

- Kapcsolat hossza 
- Kapcsolat dinamikája 
- Szerepek 
- Dependencia 
- Interdependencia 
- Kapcsolat jelentősége, minősége 
- Személyes, meghatározó emlékek 

Információk az egyes életszakaszokról 

- Gyermek- és ifjúkor 
- Bécs, Párizs 
- II. világháború időszaka 
- Konduktív pedagógia kidolgozásának időszaka 
- Családi és társasági vonatkozások 
- Szakmai kapcsolatok 
- Politikai kapcsolatok 
- Spiritualitás 
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Interjú minta (részlet) 

Dr. Koronkai Bertalan (1925-), az interjú készítésekor 93 éves. 

Magyar C.G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület alapítója, a Magyar Pszichiátriai 
Társaság vezetőségi tagja, 1959-1967-ig Pető András munkatársa. 

Interjúkészítés ideje: 2018. március 1. 10.00-11.30. 

Hogyan ismerte meg Pető Andrást? 

Úgy kezdődött, hogy én a Völgy utcai idegosztályon dolgoztam akkor, és ott az én főnököm 

a Fodor Sándor jóban volt a Petővel, azt nem tudom, hogy honnan származik az 

ismeretségük. 

Fodor Sándornak mentora volt a Pető. Tehát a Petőt ilyen idolnak tekintette, és miután nála 

dolgoztam és meg volt velem elégedve, együtt dolgoztunk a relaxációs pszichoterápiával, 

meg a csoportterápiával. Petőnek megemlítette a nevemet. Most a Pető elég nehéz 

természetű ember volt és a konziliáriusokkal nem volt sose megelégedve. Tehát, váltották a 

konziliáriusok egymást két-három évenként. Mondjuk ki, kirúgott mindenkit egy idő után. 

Velem meg volt elégedve, sőt mondhatni, hogy szeretett. Persze, lehet, hogy ez túlzás, de jól 

kijött velem. Tudta, hogy szeretek kertészkedni, és érdekes módon kikérte ezzel 

kapcsolatban is a tanácsaimat, mert a Villányi úton volt egy szép kis kert az intézet előtt, és 

hagymás növényeket, meg ilyeneket javasoltam ültetni. Ilyen módon is tudtunk 

kommunikálni, nem orvosi dolgokról és én mondtam neki, hogy így és úgy kellene a kertet 

alakítani. Egyszer csak kijött parancsban, hogy ezt így csinálják, ahogy én mondtam. 

Milyen munkát végzett Pető András mellett abban az időben? Milyen volt Pető András 

munkatársának lenni? 

Minden héten egyszer voltam ott, egy-másfél óra volt alkalmanként, és az új betegeket akkor 

meg kellett vizsgálnom. 

Ez neurológiai vizsgálat volt. Ezzel is valahogy meg volt elégedve, nem tudom, az előző 

konziliáriusok miket írtak, én ugye vidéken kezdtem el, tulajdonképpen öt évet dolgoztam 

Miskolcon, ott rendes kórlapokat kellett írnunk, volt benne gyakorlatom. Úgy látszik, ez 

Pesten nem volt divat. Petőnek pesti konziliáriusai voltak, volt olyan konziliárius is, akivel 

össze is veszett és be is perelte. Erről biztos tud. Indulatos ember volt, de ezt én személyesen, 
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magammal kapcsolatban sosem tapasztaltam. De híre volt maximalizmusának. Aki nem 

felelt meg, mehetett. Ellenségeket is szerzett magának bőven. 

Egyszer visszavonták a diplomáját, és egy hosszú, kínos vizsgálat folyt, a Nyírő volt 

megbízva, hogy vizsgálja meg a dolgokat, és addig ő nem járt be. Hári Máriának kellett 

intézkedni. Nem tudom, nem emlékszem, két évig tartott-e vagy háromig, de hosszú idő volt. 

Közben, tudja neki volt egy nagyon súlyos heresérve. Ezzel kapcsolatosan, vagy ettől 

függetlenül ezt nem akarta megoperáltatni, mert ő abszolút bizalmatlan volt az orvosokkal. 

Nem ment kórházba kezeltetni a betegségeit, csak néhány orvos barátjának engedte, hogy 

megvizsgálják. Pedig súlyos bajai voltak a szívével is, válságos is volt az állapota többször.  

Ilyen módon ki jöhetett számításba? Fodor Sándor és Fodor Sándor köre. Ennek kapcsán én 

kezeltem egy ideig, mert krónikus csuklása is volt. 

Kétszer-háromszor voltam nála a lakásán, és ott beszélgettünk. Én injekcióztam, meg 

infúziót is kapott és a Völgy utca látta el, a Völgy utcai nővérek jártak ki infúziót adni. neki. 

Hári Mária is kezelte, de az kevés, hát akkor a Völgy utcai nővérek segítettek be….. 

És ez ment egy elég hosszú időn keresztül és volt alkalmunk beszélgetni. Ő egy nagyon 

sajátos ember volt, és hát mondhatni, hogy kiválasztott. Ez az én terminológiában ez 

bodhiszattvának számít, tudja, ezek olyanok, akik visszajönnek, hogy segítsenek az 

emberiségen. Ez nagyon furcsa dolog volt, ő akkor jött haza, amikor a legvadabb 

antiszemitizmus ment itt, meg minden, de kapott egy értesítést, egy ilyen belső hang jött, 

hogy neki haza kell jönni. És akkor hazajött és akkor itt bujkált tulajdonképpen, amíg itt a 

rendszer fennállt, a Szálasiék, és a háború után pedig valamilyen módon pont az 

összeköttetései, úgy látszik, megnyitotta ezt a Villányi úti intézményt és elég jól ment, és 

világhírű lett. Hát még most is az. 

Miből gondolta, hogy Pető András kiválasztott? 

A magatartásából és olyan volt, mint egy nevető Buddha, ha jó kedve volt. Tudott nagyon 

kedves lenni, de igen sokszor szigorú volt. Elég nagy fluktuáció volt a nővérek, vagy minek 

nevezzem, konduktorok. Munkaidőt nem ismert, nem viselte, hogy valaki négy órakor el 

akar menni. Ezt nem mindenki tolerálta, így aztán elég sok fluktuáció volt.  

Tulajdonképpen senkiben nem bízott, csak a Hári Marikában és volt egy főnővér, nem tudom 

már mi volt a neve. 
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Székely Ily? 

Igen, a másik a Jucika, nem tudom mi volt a neve, olyan titkárnő-szerűség volt. Ezekben 

bízott, Jucikában nem annyira, de a Székely Ilinek eljárt a lakására. Ő meg a Hári Marika 

takarítottak, mert ő nem engedett be egyébként senkit a lakásába. A lakása első látásra 

sivárnak tűnt, mert nem volt semmi tulajdonképpen, volt az ágya, volt egy asztal, idáig rakva 

könyvekkel, polc nem volt, csak az asztal és folyóiratok meg könyvek. Mint az utazók. Igen, 

olyan volt. Adott nekem egy könyvet, mondta, hogy kölcsön nem ad könyvet, csak örökbe. 

Kaptam tőle egy neurológiai, neuropatológiai német nyelvű könyvet, ez volt az ő hálája. 

Aztán elmúltak ezek a vészes dolgok, tisztába jöttek a diplomák, Hári Marika ment ki 

intézkedni, mert keresték a diplomáját, hát bőrgyógyász volt tulajdonképpen, ez volt a 

diplomájában, ez volt a szakmája. 

Tulajdonképpen nálunk is így van, mert valaki szemész, és valamilyen módon elkerül a 

sebészetre, és szemsebész lesz vagy hasonló. Ez a fluktuáció nem, hát nem akart 

bőrgyógyászaton dolgozni. Sok olyan van, hogy elvégez valamit és rájön, hogy ez őt nem 

érdekli. 

És hát nem is volt ortopéd orvos. Ez volt a baj, mert az orthopéd klinika utálta, és általában 

az ortopédek nem tartották igazán szakembernek. Hogy is mondjam, tudja, jog szerint 

tényleg nem volt szakember, de értett a dolgokhoz, de egy intuitív ember volt, azért 

mondom, hogy ő egy kiválasztott, mert ezt nem tudja bárki utánozni. Nem vizsgált beteget 

tulajdonképpen, hanem bement a kórterembe és leült és csak figyelt. És akkor egy idő után 

megmondta, hogy milyen gyakorlatot kell csinálni, egyénileg. Mindenkit megnézett, új 

beteget, és megmondta, hogy ilyen gyakorlatot kell csinálni. Persze a betegnek mozogni 

kellett, megmondta, hogy most üljön föl, meg ilyesmi volt, olyan mindenféle beteg volt ott, 

túlmozgásos, bénulásos, nyílt gerincű. A legkülönbözőbb fajta, hogy is mondjam, részben 

örökletes, részben pedig szülési, perinatális dolgok. Elég szomorú társaság volt. Azért is 

szeretett engem, mert én nem irtóztam ezektől a betegektől. Sok ember nem szereti, és pár 

év után ilyen csömör, vagy kiégés lép föl, mert ugye ezek nem nagyon gyógyulnak, 

gyógyulásról nem igazán van szó, csak inkább javulásról. 

A javulások viszont voltak, nagyon szépen voltak, volt, aki egyetemet is végzett közben 

műlábakkal, vagy ilyenféle szerkentyűkkel, meg operációk után. Na, most ő nem volt 

operáció-párti és ezért utálták őt nagyon. Az ortopéd professzor kimondottan utálta. 
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Mennyi időt töltött Petőnél a Mozgásterápiai Intézetben? 

1959-től egészen hogy is mondjam csak 76-ig. 

És akkor közben Pető meghalt 67-ben. 

Érdekes volt, ahogy meghalt. 

Szeretném, ha mesélne erről! 

Én is csak elmondásból tudom, hogy ő ott volt, tervezték a Kútvölgyit. Ott voltak ezek a 

mérnökök, tanácskoztak, ez egy délelőtt volt azt hiszem, amikor ezek elmentek, elbúcsúztak, 

akkor egy idő után bement hozzá a Székelyné, vagy nem tudom kicsoda, és látták, hogy Pető 

az asztalra borulva ott van, meghalt. 67-ben volt? 

1967-ben. Aznap volt a születésnapja.. 

Ezt nem tudtam……. 

Felidézne egy személyes emléket Petővel kapcsolatban? 

Érdekes személyes emlékem az, és erre támasztva a mandala-elvet, hogy ő tanácsolta nekem, 

vagy tanította, lehet mondani, mert azt lehetett  tanulni a beszélgetések során, hogy hogyan 

kell előadásokat lerajzolni. Tehát egy mandalát, nem tudom, mennyire tudja, hogy micsoda? 

Tehát a központi témát le kellett írni középre, és köréje pulzív írással északi-déli-nyugat, 

négyféle, vagy nyolcféle, attól függ, milyen hosszú volt az előadás, több körbe kellett írni, 

milyen volt az előadás. Azóta is fölhasználtam és fölhasználom, ezt neki köszönhetem. 

Igazából a tanítás értelmében nem tanított, hanem beszélgetés közben ezeket elmondta.  

Akkor volt alkalmunk beszélgetni, amikor kezeltem, mert egyébként nem mindig 

találkoztunk, én délután mentem, délelőtt dolgoztam, délután mentem 5 óra körül, nem 

mindig, volt amikor bent volt, de 6 óra után nem nagyon volt bent. Főleg az ő lakásán 

történtek ezek a beszélgetések, de közben volt, amikor tényleg bent volt estig.  

Nagyon, hogy is mondjam, karizmatikus ember volt. Karizmatikus ember volt, és 

kétségtelenül hatása volt az emberekre, vagy pozitív vagy negatív, mert sokan szerették, és 

sokan pedig nem szerették.  
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A legnagyobb problémája az idegklinikáról volt egy konziliárius, az egy ilyen ezt mi félig-

meddig sánta ember volt, ilyen járógépe volt, vagy nem tudom én micsoda, de irtó 

rosszindulatú pasas volt. Nem tudom már a nevét, de rendeltem vele a Maros utcában együtt, 

borzasztó volt, csak dőlt belőle a rosszindulat, és mindenkiről rosszat mondott. Ő jelentette 

fel a Petőt tulajdonképpen, hiszen azt állította, ő egy kuruzsló. Igen, aztán visszakerült a 

klinikára, ott könyvtáros lett, az idegklinikán, hosszú ideig, aztán mi lett vele nem tudom, de 

rendelt itt a Maros utcában annak idején. Én is rendeltem, együtt, de nem volt jó vele 

beszélgetni. Nem is nagyon lehetett, igazán. 

Sokan említik, hogy Pető jártas volt az alternatív orvoslásban, a keleti tanokban, a 

természetes gyógymódokban. Mesélne erről? 

Hogyne. Igen, a buddhizmust nagyon szerette. És egészen másképpen volt orvos, mint a 

körülötte lévők. Belelátott az emberbe, ilyen képességgel bírt. Ezt nem értették meg, de nem 

is érthették. Az más, a tudomány. Ez a kozmosz törvény Pető szerint. Sok ilyen témájú 

könyve volt, a lakásán, ezeket tanulmányozta. Ezekről lehetett vele beszélgetni, tanácsot is 

adott, ha szükségét érezte. A képességeivel gyógyított, ezek szellemi erők, egészen más 

dimenziók…… 

Na, most, de mondom még, hogy kijárt a Völgy utcába időnként, és az olyan betegeket hívta 

Fodor konzíliumra, akikkel nem tudtunk mit csinálni. Na, most ilyenkor megnézte ezt a 

beteget, és gyógyszert ajánlott, de nem mondta meg micsoda, ilyen kis üvegcsében, 

octopusnak nevezte, octopus és akkor csöpögtetve kellett adni a betegnek, és ezek a betegek 

gyógyultak. Érdekes módon. És soha nem mondta meg, hogy ez milyen összetételű, ezek a 

gyógyszerek, volt amikor tablettában is volt, de legtöbbnyire csöppekben adta ezeket. 

Homeopátiás készítmények lehettek? 

Igen, biztos homeopatás gyógyszer lehetett. Úgy gondoltam, tulajdonképpen más betegen is 

megpróbáltuk egyébként, én magam is megpróbáltam, de semmi hatását nem éreztem. Nem 

volt benne hatóanyag tulajdonképpen, csak a homeopatizmus értelmében, tartalmazza a 

hatóanyag nélküli, magát a gyógyításnak a szellemét vagy nem tudom micsodát, az egy 

bonyolult dolog a homeopatizmus. 

Hitt a reinkarnációban is. Úgy is voltunk közös hullámhosszon, mert ő tudta, hogy én 

gyűjtögetem ezeket a keleti dolgokat, mert ezekkel foglalkoztam úgy mellékesen, egy 

hullámhosszon voltunk e tekintetben. Meg ezért is kedvelt engem. 
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Tanulságos volt a vele való találkozás, és bennem tényleg úgy él, mint egy nagymester, egy 

intuitív, főleg intuitív típusú ember volt. Egyszerűen ráérzett, ahogy mondja, ráérzett a 

betegre, és a betegségre is. Átélte a mozgássérültnek, vagy a túlmozgásosnak a lelkét, vagy 

nem is tudom micsodáját, és ennek megfelelően tudott neki adni gyakorlatokat. Minden 

betegnek személyes külön gyakorlata volt, elég megterhelő volt a konduktoroknak. Ez így 

volt. 

Beszélt Önnek a fiatalkori éveiről, a háború alatti idószakáról?  

Erről nem mesélt sose, ezekről a bujkálásokról, de a Kun Miklóst ismerte, az egy rendes 

ember volt, a Lipótmezőn dolgozott ő is. Én nem tudtam eredetileg, csak később, hogy ők 

jóban vannak. Se a Kun Miklós nem említette, se a Pető a Kun Miklóst. 

…………… 

Érdekes volt az ő, hogy is mondjam, a betegekkel való kapcsolatában, hogy nem volt szabad 

párnát használni, illetve ilyen minden betegnek ilyen fapriccsen kellett feküdni. 

Ez most is így van. 

A szobájában a vizsgálóasztal, fölhajtható volt, és amikor vizsgáltunk le kellett mindig venni 

onnan. 

Tudta, hogy ezen a vizsgálóasztalon Biszku Béla nagyon sokat megfordult? 

Hát a Biszku Béláról nem tudok, az unokahúgáról igen. Én úgy tudtam, a Petőtől 

tulajdonképpen, hogy a Biszku mentette meg, illetőleg sugallta, hogy ne piszkálják tovább a 

Petőt, mert az unokahúgát, vagy testvérét, nem tudom biztosan, de úgy tudtam, hogy a 

testvérét kezelte.  

Krónikus fájdalmai voltak, és hetente egyszer vagy kétszer járt Petőékhez és Székely Ily 

végezte a kezelését. Csodálatos keze volt a Székely Ilynek, engem is masszírozott néha, ha 

rendeltem és fáradt voltam. Na, most Székely Ilynek volt egy fiútestvére, aki ott ilyen mindes 

volt. 

Székely Ferenc. 

A Feri mindent csinált, én csak találkoztam vele a villamoson egyszer, és úgy tűnt, nem 

egészen tiszta, olyan zavartnak tűnt. Aztán többet nem találkoztam vele, furcsa volt a fiú. 
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Mesélne a Villányi úton tapasztaltakról? Milyen volt az élet akkoriban a Mozgásterápiai 

Intézetben? Hogyan látta neurológusként a működést? 

Én a gyakorlatokat, csoportgyakorlatokat nem láttam, elég sok beteg volt és azokkal 

foglalkoztam csak, végigmentem, különösen az új épület, egy új épület mikor megépült, azt 

végignézegettem, de a kezelést hogyan csinálták, a csoportos kezelést, azt nem tudom. 

Viszont a vegetatív tornát, amit csináltak, azt mi alkalmaztuk a Völgy utcában, csináltuk 

neurotikus betegeken. Az ment a mi terápiás tervünkben, ez nagyon jól reagálták a betegek. 

A légzésgyakorlataik Petőéknek különösen jók voltak, a tüdőnek a kiürítését, a teljes 

kiürítését a teljes feltöltődésig, azok nagyon jók voltak, ez a „hi-he-há-ho-hu”, ez volt a híres 

kilégzés, maximalizálódás, és azt kellett mondani, mikor az ember kifújta a legkisebb 

levegőt is, a tüdő teljes kitisztulásához vezetett és az átlégzéshez a tüdőcsúcsok, ahol 

leggyakrabban tapad meg a tbc, is teljesen kitisztult, nem pang a tüdejük a betegeknek. És 

ez a neurotikusoknak is nagyon jó volt. 

A „pranajama”-nak milyen nagy szerepe van a jógában, akkor tán összefüggésbe hozható. 

Mert hát az oxidáció ott megy végbe, az anyagcsere a tüdőben lényegileg. Az oxigéncsere 

feltétele az anyagcserének, tehát a jóga teljes légzése szinte teljes mértékben megfelel a Pető-

félének, csak nem mágikus szavakkal. Meg, ez a „hi-he-há-ho-hu”, ezek majdnem olyan, 

mint az „omm mani padme hom” Ott is a hasi közép és a felső légzés teljesen kiüríti a tüdőt 

igazából, de ezt nem írhatta le, mert így is eléggé támadták, és akkor azt mondta, hogy „hi-

he-há-ho-hu”. 

A szavaknak, a betűknek is van szuggesszív ereje. 

A számolást meg a hipnózisnál is használjuk, ezt az ötig számolást, és Petőnek a hatása, 

hogy csak ötig, mert van, ahol tízig számoltatnak, de ez az öt olyan, mint egy mandala, ötös 

kocka. A Petőnek ez, ma már, amikor a tv-ben is megy az asztrológia, meg különböző 

ezoterikus dolgok, különböző színes lapokban, nem büntetendő dolog, ha valaki ezoterikus. 

Hát nagy kár, hogy Pető is meghalt, mielőtt még a új intézetet láthatta volna. 

Tudta, hogy Pető és Moreno együtt dolgoztak Bécsben? 

Azt hallottam. Ő magáról nem nagyon beszélt ezekről, hogy hol dolgozott, azt sem tudtam, 

hogy Bécs körül különböző osztályokon dolgozott, ami nem bőrgyógyászat, ezeket én nem 

tudtam. 
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Meg hogy fiziko-dietetikus szanatóriumokban dolgozott, vezetett is ilyen típusú 

szanatóriumot, később Budapesten is fürdő-szanatóriumokat. Ezekről akkoriban nem mesélt 

nekem. Ezekről nem mesélt semmit.  

Meglepődtem magamon utólag, amikor visszahallgattam az interjúkat, amiket velem 

csináltak, hogy miért hagytam ki a Petőt. Utólag nem értettem, hogy hogy nem került szóba. 

Egyébként a tanítványaimmal sokat beszélek a Petőről, mert ajánlom, hogy olvassák el a 

könyvet, amit megírtak, meg a Petőről sok anekdotát, amiket most elmondtam, elmondtam 

nekik is. Szóval Petőt mindenki ismeri, aki még tanítványom volt, mindegyiknek 

emlegettem a Petőt, és nem értettem, valami kihagyás lehetett, valami nem tudom miért 

hagytam ki, pedig hosszú időt töltöttem ott. 

Vannak, amit az ember így utólag vesz észre, vagy utólag konstatálja, hogy valamilyen 

gátlás, vagy valami. Nem mondhatnám, hogy is mondjam, hogy Petőt irigyeltem volna, hogy 

magasabb szinten van, mint ahogy magamat megítéltem, nem voltam irigy rá, biztos, hogy 

nem.  

Nem tudom, hogy miért, valamilyen módon mégis csak a mestereim között szerepel. Elég 

furcsa, hogy nem beszéltem róla. Persze az a kérdezőtől is függött, hogy miket kérdezett. 

Megnéztem ilyen szemmel az interjúkat, és úgy éreztem, hogy lett volna rá lehetőség, hogy 

megemlítsem. Például, amikor azt mondom,, hogy visszajöttem Miskolcról. Ott én valahogy 

a Völgy utca és Budakeszi között gondoltam volna, hogy felmerül Pető, de nem jött elő. 

Biztos van valami oka….. 

Nem tudtam rájönni, hogy miért. És csak most az utóbbi időkben jutott eszembe, a legutolsó 

interjú kapcsán, amikor a 90-es évfordulón a könyvemet kiadták a három könyvet 

összekötve, amikor ezeket elolvastam, az életrajzi dolgokat, hogy hol a Pető? Biztos itt benn 

van a Pető. Nem tudtam beszélni róla, úgy látszik. 

……………….. 

Minden mindennel összefügg. 

Köszönöm, hogy eljött és volt alkalom, hogy végre beszélgessek a Petőről, és nyoma lesz 

valahol.  
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Amikor a Pető meghalt, a Hári Marika akkor engem is felkért, több előadást is tartottam a 

konduktoroknak akkor. Még akkor is, amikor már nem dolgozhattam náluk. Azért volt, mert 

a beosztás nem engedte, a Minisztérium nem engedte, hogy két helyen is dolgozzak 

mellékállásban, mert pszichoterápiás rendelést is csináltam a Kapás utcában és azt 

megengedték, és a Petőt le kellett mondani. 

Még a 80-as években, a 80-as évek elején, akkor én már kint voltam Pomázon és 

megengedték, hogy előadásokat tarthassak, de azt nem hogy státusban legyek ott ilyen 

mellékállásban. 

Ez egy élet periódusomnak egy nagyon pozitív, nem tudom, most már hány éve, úgy 

tekintem, hogy ez meghatározó volt az élet további pályafutásomban, megerősített. 

Akkoriban ezt gyanúsan kezelték ezt a buddhista-dolgot, a misszióban is bajok voltak, meg 

a Hetényit is lemondatták, aki a buddhista-missziót vezette, és akkor volt egy ilyen átmenet. 

Meg a buddhista főiskolának a helye is olyan bizonytalan volt annak idején, úgy hogy Pető 

megerősített abban, hogy ki kell tartani, nem szabad együtt úszni a közvéleménnyel. 

Árral szemben kell. 

Ismert esetleg valakit a Pető-társaságból, a kapcsolataiból? 

 Igen különös kapcsolatai voltak. Egy érdekes dolgot elmondanék, hogy a Pető, hogy is 

mondjam csak, milyen ember volt, kvázi látó, nem tudom micsoda. Fodor Sándor, aki 

nagyon jóban volt vele, vesekővel bent volt a Péterfyben, és nem bírta a kórházat, érdekes 

módon először bekerült, nem tudom, a Szent Istvánba, vagy hova, ott nem adtak neki 

megfelelő gyógykezelést, legalább is ő úgy látta, és akkor átment a Péterfybe, és ott egy idő 

után szintén elégedetlen volt, és Petővel beszélt telefonon, és a Pető mondta neki, hogy akkor 

majd ő megmondja, hogy  mit csináljon. És engem felhívott, hogy menjek el a Péterfybe 

taxival és hozzam haza a Fodor Sándort. Nem hiszem, hogy ő telefonált volna Fodor 

Sándornak, hogy én jönni fogok. Majdnem biztos vagyok benne, hogy nem. Megérkeztem a 

Péterfy elé a taxival, még ki se szálltam, Sándor jött ki a kapun. Érdekes volt. Akkor ezt 

teljesen úgy érzékeltem, hogy ez egy ilyen nem magyarázható dolog. 

Ez volt a Pető. Volt valami különleges tulajdonsága, vagy adottsága. Erre születni kell. Azért 

mondom, hogy kiválasztott volt. 
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Adatlap 
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Engedély 

 


