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A sokoldalú orvosra, 
orvostörténészre, íróra és lírikusra 
emlékezünk a Kolos füzetek 9. szá-
mában.

Szállási Árpád életművében, ha 
nem is a legfajsúlyosabb formában, 
de megkerülhetetlen a líra. Hat 
verseskötetet jelentetett meg.

A „Napló helyett” című kö-
tetnek címadó versét a következő 
sorokkal zárja: „Amit versben – 

meg nem írok – maradjon csak – tovább titok.”
Életének 83 évének megismertetésére, értékelésére a füzet adta keret 

elégtelen, mégis kísérletet teszek a „titok” megfejtésére.
Több mind két évtizeden keresztül az átlagnál közelebbről kísérhettem 

fi gyelemmel tevékenységét, néhány esetben elsőként olvashattam írásait. 
Rengeteget tanultam tőle.

Életpályájának íve nem mindennapi. Hogyan lett a sokgyermekes egy-
szerű szatmári család hatodik gyermekéből orvos, majd vidéki családor-
vosból debreceni egyetemi tanár. Erre hazánkban nem igen volt még pél-
da. Ő persze, mint orvostörténész, külhoni példát tudott Karl Sudhoff  
személyében, akit a világ legnagyobb orvostörténészének tartott, és aki 
körzeti orvos volt Röntgen szülőhelyének közelében.

Szállási Árpád élettörténetének, életművének feldolgozása avatott 
szakemberre vár.

Közleményeinek száma meghaladja a félezret és legalább 20 könyvet 
írt.

Barátai és tisztelői a szallasi.orvostortenet.hu internetes oldalon meg-
próbálták összegyűjteni írásait.

Mi pedig a Kolos füzetek jelen számával adózunk tisztelettel - születé-
sének 85. évfordulóján - emlékének.
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PROF. DR. SZÁLLÁSI ÁRPÁD

Nyolcgyermekes nagyecsedi család hatodik gyermekeként született 1930. jú-
nius 30-án.

A családi háttér és a szatmári táj meghatározó része, élménye volt életének.
Mindig szeretettel gondolt elődeire.

...„A szikár alakot 
tőle örököltem, 
áldott nagymamával 
tudtak ők nevelni, 
e tudásban könyvből 
nem volt szemernyi”. ...– így verselt nagyszüleiről.

Elsőgenerációs értelmiségi volt, aki mindig tisztelettel emlékezett szüleire is:
...„Krasznahorka büszke vára 
 apám kedvelt dala volt 
 amit pohár ital mellett 
búslakodva eldalolt...
Nem olvasta ő Jókait,  
Ocskayról sem hallott, 
de a kurucok keserve
mindig belenyilallott.”...

80 évvel születése után így írt édesanyjáról:
…„emléke most is eleven.
Vézna gyerekét, ahogy feltette 
nyolc éhes szájnak naponta főzött. 
Élt, mint a többi sorstársa csendben, 
szomorú volt, ha messzire mentem. 
Édes jó Anyám, drága halottam.”...
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A szatmári táj, szülőhelye elvarázsolta: 

...„Szatmárért a szívem 
szaporábban dobog, 
mikor Ecsedre gondolok…
Itthon vagyok Nagyecseden, 
itt kezdődött az életem 
Újtelepen első utca
rég beépült homokpuszta.”...

Ecseden akkoriban nem volt szokás taníttatni a gyerekeket, édesapja mégis va-
lamennyi gyermekét taníttatta, a 4 polgárit mindannyian elvégezték. Ő Nagyká-
rolyban kezdte középiskolai tanulmányait. Észak-Erdély visszakerült. A háború 
után Nagykárolyt ismét Romániához csatoltál. A mátészalkai gimnáziumot vi-
szont bombatalálat érte.

Úgy hozta a sors, hogy legidősebb testvére, László Esztergomba nősült. 1944-
ben náluk nyaralt Szendrő Mihály tanár úr. Közös ötletük volt, hogy Árpád a 
prímási városban folytassa tanulmányait. 1946/47-es tanévben így lett eszter-
gomi diák. Ő volt az, aki ebben az évben március 15-én a városháza erkélyéről 
elszavalta Ady Endre: A tűz márciusa című versét. Mindig szívesen gondolt visz-
sza az esztergomi tanáraira: a félelmetes hírű Csonkás Mihályra, a jóságos Csató 
Ernőre és Sárgai tanár úrra.

Időközben Mátészalkán újra megnyílt a gimnázium és érettségi bizonyítványát 
már itt szerezte meg. Az érettségi előtt 1950-ben 2. helyezést ért el egy orszá-
gos irodalmi versenyen és így részt vehetett a következő évben megrendezésre 
kerülő írószövetségi kongresszuson, ahol kezet foghatott Illyés Gyulával, Veres 
Péterrel, Weöres Sándorral. Meghatározó élménye volt ez a fi atal diáknak. Ok-
tatói közül többen a bölcsész pályát képzelték el, ajánlották számára. Másként 
döntött: „Ahol Németh Lászlóról hallgatnom kell, Illés Béláról pedig beszélni kell, 
ott nem tudnék bölcsészkedni”. – magyarázta elhatározását, és az orvosegyetemet 
választotta.  Ugyanakkor a medicina mellett rendszeresen hallgatta, id. Hankiss 
János, Juhász Géza, Koczogh Ákos és Kardos Pál előadásait is.

Medikusként részt vett a város kulturális életében. Estéi jelentős részét szín-
házban töltötte. A debreceni színpadon akkoriban olyan egyéniségek játszottak, 
mint Mensáros László, Márkus László vagy Simor Erzsi.
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Az Irodalmi Újság 1953. november 21.-i számában Hubay Miklós tollából a 
következő sorokat olvashatjuk:

„Egyelőre a fi atalok rovatában szerepel, de nem csak onnan, hanem általában is 
kiemelkedőnek tartjuk Szállási Árpád tehetségét. Az egyik tavalyi számban meg-
jelent „Lekvárfőző este” különben szép költeményétől nagyot fejlődött a most ősszel 
közölt „Szüretig”.

1954-ben Esztári Piroska medikustársához írta:  „Ha velem vagy” című versét, 
mely a ’Túl a Tiszán’ című kötetben volt olvasható:

...„Ha velem vagy, Édesanyámat látom
 meleg fényét két barna szemének, 
Kedves szava puha omló bársony 
beleszőve szép tizennyolc éved”...

1953-ban a debreceni irodalmi folyóirat egyik szerkesztőjeként fi gyelt fel egy 
ismeretlen fi atal költőre. Javaslatára meghívták Csoóri Sándort egy irodalmi dél-
utánra. Ekkor indult egy később hol laza, hol szoros barátság. Sok évvel később, 
hogy Csoóri Sándor átmenetileg Esztergomban élt és alkotott, az ennek a barát-
ságnak is köszönhető volt.

A versek írását néhány év múlva elhagyta, de a 
líra szeretete végigkísérte egész életét.

Egyetemi évei alatt olyan oktatóktól tanulha-
tott, mint az anatómus Krompecher István, a fi zi-
ológus Went István, a polihisztor Jeney Endre. A 
klinikusok közül a belgyógyász Fornet Bélát, Pet-
rányi Gyulát és a dermato-venerológus Szodoray 
Lajost szokta kiemelni.

1956-ban „summa cum laude” minősítéssel 
kapta meg orvosi diplomáját. Még, mint szigorló 
orvos, ez év elején, február 18-án feleségül vette 
egyetemi társát, Esztári Piroskát, aki egy beszélge-
tésben így emlékezett vissza megismerkedésükre:
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„Szállási Árpáddal a gólyabálon ismerkedtem meg a központi egyetem aulájá-
ban. Árpádban az első perctől kezdve nagyon- nagyon értékeltem végtelen nagy 
irodalmi, történelmi és földrajzi tudását, jártasságát. Özönlöttek belőle a versek.”…

A diploma átvétele után személyes invitálás hatására  Jeney Endre Közegészség-
tani Intézetében kapott állást. A professzorról későbbiekben így írt:

„Jeney Endre nevét a debreceni Weszprémi Istvánéval jogos együtt emlegetni. Kü-
lönösen a maradandóság városában, ahol a kutatói örökranglistán azóta is őrzi 
vezető helyét.”

A fi atal házaspár anyagi problémákkal küzdött és Szállási Árpád kénytelen volt 
a megyei kórház gyermek osztályán állást vállalni, ahová 2 évre gyakornokként 
vették fel. Buda Károly volt a főnöke, akire mindig tisztelettel gondolt vissza. 
Két év múlva, amikor a röntgenbe akarták irányítani, ezt nem vállalta. Körzeti 
orvos barátai javaslatára és nem utolsó sorban az anyagi biztonság reményében 
körzetet választott a mátészalkai járásban.

Életének ezen  rövid szakaszában anyagi gondjai nem voltak, de a nagy evések, 
ivások, vadászatok világa idegen volt számára.

Felesége még csak V. éves volt, amikor megszületett első gyermekük, Ár-
pád.

Új alapokra kellett helyezni a fi atal 
házaspár életét. Esztári Piroska édesany-
ja és testvérei ekkor már a fővárosban 
éltek.1960 tavaszán állást hirdettek a 
Dorog melletti Kesztölcön. Szállási Árpád 
ezt az állást fogadta el. Bense Imre doktor 
vitte ki a faluba. Felesége pedig a dorogi 
belgyógyászaton kapott gyakornoki állást

Szállási Árpád 1960-tól 1968-ig volt Kesz-
tölc község orvosa.

...„Szülőfalummá fogadtam
ők is befogadtak
orvosuknak oly sok mindent
igaz szívvel adtak 
maradtam volna közöttük,
de mégis eljöttem
múltamnak egy részét úgyis 
hozzájuk kötöttem.” ...
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Egy évig Leányváron is ellátta a körzeti orvosi teendőket. Az ott élő svábok 
ugyanúgy elfogadták, mint a kesztölci szlovákok. A szlovák falu és magyar 
orvosa között soha nem volt ellentét: 

...„Bátran tanúsítom,
 egykori orvosuk, 
hogy a szlovák szíve
 magyarul is dobog.”...

Ebben a nyolc évben klasszikus körorvosi feladatokat látott el, a fogor-
voslástól a kissebészeti beavatkozásokig. Az 1963. évben ő volt a Dorogi 
Bányász SK sportorvosa is. Ekkor a bányászcsapat a vidék legjobb együt-
tese volt Buzánszky Jenő edzősége mellett. 

...„Valamikor sportorvos is voltam 
a futballba belebolondultam 
otthonom volt a dorogi pálya 
horizontom a két kapufája 
edző mellett ültem a kispadon 
többször volt az nékem kínpadom” …

Kesztölci évei alatt kezdett el komolyan foglalkozni az orvostörténettel. 1961-
ben belépett az Orvostörténeti Szakcsoportba. Egyre többször fordult meg an-
tikváriumokban, majd az Orvostörténeti Könyvtárban is. Alapító tagja volt az 
Orvostörténeti Társaságnak. Megismerkedett a kor orvostörténészeinek csak-
nem valamennyi tagjával. Elkezdett publikálni és egyre több írása jelent meg az 
Orvostörténeti Közlönyben és az Orvosi Hetilapban.

1964-ben észlelte, hogy a nemzetközi orvostörténeti kongresszusokon Ma-
gyarországot senki sem képviseli, ugyanakkor Bulgária mindig hivatalos dele-
gációval vesz részt, de képviseltették magukat a románok és a csehszlovákok is.

Bár hivatalos megbízatást nem kapott, de 1966-tól két kongresszust kivéve 
mindegyikre elutazott. Természetesen saját költségén, rokonai és barátai támo-
gatásával.  1968-ban Sienában, 1982-ben Párizsban üléselnök is volt. Akkor sen-
kinek nem tűnt fel, hogy egy esztergomi családorvos franciául vitatkozik a világ 
szakembereivel!? 1972-ben Londonban Schultheisz Emillel, 1986-ban szintén 
vele és Antall Józseff el képviselték hazánkat Düsseldorfban. Ott volt 1976-ban 
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Quebecben. A kongresz-
szus után Montreálban 
felkereste a MacGill 
egyetemen Selye Já-
nos professzort, akivel 
már korábban is levele-
zett. Montreál után az 
USA-ban ellátogatott a 
Woods Hole-i Tenger-
biológiai Intézetbe, és 
néhány órát eltölthetett 
Szent-Györgyi profesz-
szorral, akivel szintén 
levelező partneri vi-
szonyban állt. Nobel 

díjas tudósunk több művét dedikálta látogatójának. 2008-ban Mexikóban ren-
dezték az orvostörténeti kongresszust. Különleges élmény lehetett ez számára, 
hisz ezen nem csak ő, hanem fi a, ifj . Szállási Árpád is előadó volt!

A Szállási család nyolc évet élt Kesztölcön, amikor döntően gyermekük egész-
ségi állapotát fi gyelembe véve lakásépítésbe fogtak és végül 1968-ban az eszter-
gomi Aranyhegyre költöztek.

Szállási Árpádnak a körzeti orvosi munkában két meghatározó példaképe volt. 
Az egyik Esztergomban, akit „szíves Takács doktornak” tiszteltek. Az ő körzetét 
kapta meg. Elődjét igazi medicus universalisnak tartotta. Emlékét egy versében 
így örökítette meg: 

...„Hippokratész papja, 
Takács János bácsi, 
jó volt a betegnél 
közeledben állni,
valamit sugárzott
minden mozdulatod,
mely a gyógyításhoz 
titkos erőt adott”...

Schultheisz Emillel

Takács János
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A másik hasonló hatású példaképe Komoróczi  
Zoltán Nagyecsed orvosa volt, aki fi atalon 
halt meg egy tífuszjárvány leküzdése során. A 
nagyecsediek utcát neveztek el róla.

A kálvinista Rómából jött doktort a Magyar 
Sion befogadta. Ugyanakkor megváltozott 
az élete. A falusi orvos és a kisvárosi doktor 
tevékenysége egészen más. A közelben levő 
szakrendelő és a kórház nagyon sok terhet le-
vett a válláról. Megnövekedett szabadidejét az 
orvostörténet töltötte ki. Kiterjedt levelezést 
folytatott, melynek eredménye előbb-utóbb 
személyes baráti viszony kialakulása volt. Leve-
lező partnerei közé tartozott pl. Csernohorszky 
Vilmos, Haynal Imre, Miskolczy Dezső, Issekutz 
Béla, Baló József vagy Környei Béla is.

Hagyatékának ezirányú feldolgozása évekig 
adhat majd munkát a szakembereknek.

Neve, tevékenysége Esztergomon túl, országosan is egyre ismertebb lett.
Életének egy jelentős állomásának tekintette a Hiúzok Társaságának megala-

kulását. A társaságot a hetvenes évek elején Benedek István lakásán hozták létre 
orvostörténeti lexikont 
szerkesztő szándékkal. 
Az elnevezést a házigazda 
találta ki. Tagjai voltak 
Benedek Istvánon kívül 
Vekerdi László, Bírtalan 
Győző, az Orvostörténe-
ti Múzeum és Könyvtár 
akkori igazgatója Antall 
József, később csatlakozott 
hozzájuk Gazda István is. 
Szállási Árpádot az Orvo-
si Hetilap Hórusz rovatá-
nak szerkesztője Székely Antall Józseff el
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Sándor ajánlotta. 1988-ban Antall József politikai elfoglaltsága miatt kivált. A 
társaság tagjai Benedek István haláláig szoros kapcsolatban álltak egymással. A 
„hiúzok” mindegyike nagy tudású, kiváló koponya volt. Barátjáról, Vekerdi Lász-
lóról, akit egyébként debreceni éveiből ismert – Szállási Árpád így írt: „Ahány-
szor nemzetközi orvostörténeti kongresszuson vettem részt, mindig arra gondoltam: 
ha Vekerdi László itt lenne, a legerősebb csapattal mi rendelkeznénk.”

Szállási Árpád 1968-tól haláláig Esztergomban élt és dolgozott. Tevékenyen 
bekapcsolódott a város kulturális életébe. Az újjáalakult Esztergom és Vidéke 
állandó munkatársa volt.

1998. március 15-én Szent István városa díszpolgárának fogadta. A teljesség 
igénye nélkül néhány olyan nagyjelentőségű cselekedetét említeném meg mely-
lyel beírta nevét Esztergom kultúrtörténetébe.

1987-ben megjelentette a „A szegényháztól a kórházig” című könyvét, mely-
ben Esztergom egészségügyének történetét foglalta össze, Szent Istvántól 1987-
ig.

Oroszlánrésze volt abban, hogy 2005-ben közkinccsé vált Feichtinger Sándor 
önéletírása. A XIX. század legnagyobb esztergomi tudósának emléktábláján a 

következő felírat áll: „kórház és városi főorvos, 
bank, kórház és iskolaigazgató, neves botanikus”. 
Szállási Árpád minden tőle telhetőt megtett, 
hogy Esztergomban a Feichtinger kultusz el-
terjedjen.

A Kór-lap című kórházi havilapban is rend-
szeresen publikált. Ezen írásaiból két kötet 
született „Orvostörténeti mozaikok” 1 és 2 cím-
mel.

Elévülhetetlen szerepe volt abban is, hogy 
régi barátja Csoóri Sándor egy időben, Eszter-
gomban telepedett le és itt írt számos versével, 
prózai munkájával gazdagította a magyar iro-
dalmat. Barátságuk még az 50-es években kez-
dődött. Csoóri Sándornak Szállási Árpádhoz 
írt 1976-os leveléből idézek: 

„Kedves Árpád! Barcsay bácsi nagyon megha-
tott: elküldte egyik könyvét. A te mozgató keze-
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det képzelem el ismét a színfalak mögött … Jó lenne már összefutnunk … Minden-
esetre írj pár sort, vagy ha Pesten jársz, ugorj föl. Ölel Csoóri Sanyi”

A felemlített nagy festőről az „In memoriam Barcsay Jenő” című versében így 
emlékezik meg: 

„Drága Jenő bátyán, jó Barcsay Mester 
Hozzád verset írni az ember már restell
hallatlan türelmed mindig megcsodáltam, 
mikor a vásznadnál mögötted álltam” …

Meleg hangon szól a művészvilág számos kimagasló egyéniségéről is. Amíg a 
velük folytatott levelezései nem kerülnek kiadásra, a hozzájuk fűződő viszonyá-
ról a líra nyelvén kaphatunk tájékoztatót. Verset szentelt többek között Illyés 
Gyulának, Borsos Miklósnak, Weöres Sándornak, László Gyulának, Végh Antal-
nak …

Tüskés Tiborral (1930-2009) a kiváló íróval, kritikussal, irodalomtörténésszel 
is rendszeresen levelezett. Őt „ikertestvérének” tartotta, mivel születési dátu-
muk napra megegyezett.

Szállási Árpád barátainak, levelezőtársainak sora nagyon hosszú. Hiú ábránd 
lenne egy kis füzet keretein belül csak felsorolni is őket, Csernohorszky Vilmosról 
(1923-2011) mégis külön meg 
kell emlékezni. Ő a barátok leg-
belső köréhez tartozott. Isme-
retségük az 1946/47-es tanév-
ben kezdődött Esztergomban. 
Csernohorszky egy évvel Szállási 
Árpád felett járt. Önéletraj-
zi könyvében ír a diákéveiről. 
Csernohorszky így emlékezik 
vissza későbbi barátjára:

 … „Egy őszi napon a szünetben 
a folyosón állt, és nézegetett kife-
lé az ablakon az iskolaudvarra. 
Arra jött Csonkás tanár úr. Meg-
állt előtte és megkérdezte: mit néz uraságod? Árpád felelte: azt, tanár úr, milyen 
gyönyörű az ősz, ahogy az aranysárga falevelek potyognak le a gesztenyefákról. A 
tanár úr következő kérdése volt: tudja-e, ki írta a legszebb verset az őszről? Ár-

Csernohorszky Vilmossal
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pád válasza: azt hiszem, Lord Byron. – De nem tudná elmondani. – Hogy tetszik 
parancsolni, angolul vagy magyarul?” – reagált Árpád. Ezzel bekerült Csonkás 
tanár úr kegyeibe.

Árpád ilyen volt és maradt. Amikor 1970-ben nálunk tartózkodott  Homburg-
Saarban, egy német társaságnak fejből elmondta Poe: A holló című költeményét 
négy nyelven. Német kollegám és barátom, kinek ilyesmihez nagy érzéke volt, 
elképedten mondta: sagenhaft .”  

Szállási Árpád sokszor volt vendége Csernohorszky Vilmosnak.1986-ban elvitte 
hozzá a düsseldorfi  orvostörténeti kongresszuson 
résztvevő Antall Józsefet is. …

Sok évtizedes barátság kötötte Lampé László deb-
receni nőgyógyász professzorhoz is. Közösen állí-
tották össze a „Medicina in nummis Debreceniensis” 
című, szemre is tetszetős kötetet, melyet kiemelt he-
lyen állítottak ki a frankfurti Nemzetközi Könyv-
vásáron.

Könyvtára az idők folyamán úgy felszaporodott, 
hogy kénytelen volt egy másik lakást venni a köny-
vei számára. „Övé, az ország egyik legnagyobb és 
legszínvonalasabb orvostörténeti és kultúrtörténeti 
könyvtára”

Lampé László kérte fel, hogy a Debrecenben 
1994-ben megrendezett Nőgyógyász Nagygyűlé-

sen tartson egy referátumot.  Akkoriban jelent meg „Százéves a Magyar Nőorvos 
Társaság” kötet ill. faximile kiadásban Weszprémi István Bábamesterségre tanító 
könyve.  Előadása olyan sikert hozott, hogy erre felfi gyelt az egyetem vezetése 
is. Ezzel indult meg Debrecenben az orvostörténet oktatása, kezdetben speciál 
kollégiumként, majd alternatív tárgyként.

Egy esztergomi családorvos egykori egyetemén tanítani kezdett. Nem akármi-
lyen teljesítmény!

A hallgatók száma fokozatosan emelkedett és végül 200-300 medikus hallgat-
hatta élvezetes előadásait, amire minden esetben hangyaszorgalommal és nagy 
alapossággal készült.

1994-től 4 éven keresztül családorvosi munkája mellett rendszeresen vonato-
zott Debrecenbe. Ilyenkor Lampé László egyetemi szobájában lett elszállásolva. 
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Rendkívül büszke volt arra, hogy az ő nevéhez köthető Magyarországon a vidéki 
orvostörténet oktatásának megindítása.

1998-ban tette le végleg a fonendoszkópot és nyugdíjas lett.
1999-ben egyetemi magántanárrá nevezték ki. Nem csak az előadásaikor járt 

Debrecenbe. A Debreceni Orvosképzés Nagy Alakjai sorozat köteteiből 4-nek 
volt szerzője. Tevékenyen részt vett a debreceni orvostörténeti múzeum létreho-
zásában. Ezernél több könyvvel, számos eszközzel, fotóval, éremmel gazdagítot-
ta a múzeumot.

Egyik legsikeresebbnek tartott könyve a 
széles olvasótábornak írt „Magyar írók orvo-
sairól és a magyar orvosírókról” című kötet két 
kiadást is megélt. Ámulatba ejtő az a lexikális 
tudás, irodalmi ismeret, szakmai kutató mun-
ka, ami ebből a könyvből sugárzik!

„…megtaláltam az Országos Levéltárban Ba-
bits Mihály kórlapjait. Azokat előbb szaklap-
ban, majd kötetben publikáltam, így beépült a 
hatalmas Babits-bibliográfi ába.”

2000-ben félévszázados találkozóra gyűl-
tek össze az 1950-ben a Debreceni Orvos-
tudományi Egyetemre beiratkozott egykori 
diákok. Szállási Árpád erre az alkalomra egy 
30 oldalas kis füzetet jelentetett meg. Hihe-
tetlen érdekes olvasmány, kortörténeti doku-
mentum, nem csak az egykori évfolyam hall-
gatóinak!

2003-tól ő szerkesztette az Orvosi Hetilap Hórusz rovatát. Mindig is szerette 
az orvostársadalom ezen patinás kiadványát. Nem véletlen, hogy az Orvosi He-
tilap alapításának 150. évfordulójára kiadott „Emlékkönyv” egyik szerkesztője 
volt.

A méltán elismerést kiváltó „Semmelweis Ignác emlékezete” című kétkötetes 
monográfi a anyagát is ő állította össze 2001-ben, aki a nagy magyar orvosról 
az „anyák megmentője” szlogenen túl bármi valós ismeretet szeretne szerezni, az 
évtizedekig ezt a két kötetet fogja fellapozni!

2005- ben, 75. születésnapján, a Magyar Tudományos Akadémián megrende-
zett ünnepségen köszöntötték. 
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Nemcsak Esztergom, hanem szülővárosa is elismerte tevékenységét és 2004-
ben Nagyecsed Város Díszpolgára lett. Számos versben írta ki magából a szülő-
hely szeretetét: …„Idekötnek az emlékek, - fontos kedves semmiségek, - rogyadozó 
épületek, - elnyűtt régi ecsediek.” …

„II. Rákóczi Ferenc és Ecsed” című 
könyvében összegezte Ecsed és a 
Fejedelem kapcsolatát felhasznál-
va a történetírók, vártörténészek, 
helytörténészek és saját emlékeit, 
kutatásait. Szülőhelyéről szóló első 
könyvet Besey József munkáját az 
ecsedi elemi iskola első osztályának 
befejezésekor kapta ajándékul, mint 
az osztály egyik legszorgalmasabb 
tanulója. Ez a kötet haláláig volt 
egyre gyarapodó könyvtárának „fél-
tett kincse.”

2010.június 18-án népes közön-
ség gyűlt össze a MTA Debreceni 
Akadémiai Bizottsága Székházában 
abból az alkalomból, hogy köszönt-

hessék a 80 éves Szállási Árpádot. Az ünnepi tudományos ülésen ott volt Dr. 
Paragh György egyetemi tanár a DE OEC elnöke, Dr. Fésűs László akadémi-

kus egyetemi tanár a DE rektora, 
Dr. Sótonyi Péter akadémikus a 
Magyar Orvostörténeti Társaság 
elnöke, Dr. Schulteisz Emil Pro-
fessor Emeritus orvostörténész. A 
tudományos ülésen a szakterület 
legkiválóbb képviselői tartottak 
előadást.

Sótonyi professzor Szállási Árpád 
tevékenységét méltató beszédéből 
idézek néhány sort:

„ Életpályája, az orvosi elhiva-
tottsága példaértékű. Saját erőből 

Vizi E. Szilveszterrel

Karasszon Dénessel és Módis Lászlóval
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építette fel magát és 
így vált a magyaror-
szági és a nemzetközi 
orvostörténelmi ku-
tatás, helyismeret ki-
váló személyiségévé. 
Szakmai és közéleti 
tevékenységével jelen-
tős elismerést vívott 
ki magának, … Egész 
életpályája folyama-
tos, értékes szolgálat. 
Ezért érezzük, hogy 
az orvostörténet terü-
letén kifejtett mun-
kássága olyan, mint a szeretet. Minél többet adott másoknak, annál több maradt 
neki.”…

2010-ben a Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára sorozatban jubile-
umi emlékkönyv  jelet meg Birtalan Győző, Karasszon Dénes és Szállási Árpád 
tiszteletére 85-85 és 80. születésnapjuk alkalmából.

Szállási Árpád és Esztári Piroska házasságából két fi ú született. Első gyermekük 
Árpád édesapja természetét és irodalmi, történelmi tehetségét örökölte. Kezdet-
ben régész, újságíró akart lenni, de végül édesap-
ja tanácsára az orvosi pályát választotta, csakúgy, 
mint második gyermekük, Zoltán. Neki kifejezett 
érzéke volt a matematikához, a fi zikához. Árpád 
Amerikában pathológus-labororvos, mig Zoltan 
„háromlaki” (USA-Dánia-Magyarország) rákku-
tató orvos. Három unoka született, közülük a két 
idõsebb (Balázs és Dániel) az USA-ban, a legfi ata-
labb, Simon, pedig Budapesten él. 

Idős korának verseiből tudjuk fontos érze-
te volt a közelgő végre való felkészülés. Az 
egyik verseskötetének címadó költeménye 
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„Az elmúlás balladája:
„Verset írok, ez még módomban áll,  
fő ihletőm a közelgő halál 
vele én már régen megbékéltem, 
elmondhatom: nem akárhogy éltem. 
Azt sem tudom, hamvasztanak-e majd 
úgysem hizlalnám a sovány talajt, 
a születés és elmúlás között 
ki sorsával egyezséget kötött, 
nincsen oka gyászos hangulatra, 
tegyen úgy, mintha rajta mulatna 
mondja el a halotti beszédet, 
segítse az ima és a költészet.”

Hagyaték című versét így kezdi: 
Ha én majdan elmegyek, 
maradnak a gyarekek -
és persze az unokák,
mindent nekik adok át.-
Rájuk hagyom a vagyont,
csak a sok könyv lesz a gond,...

Magyar László András orvostörténész Szállási Árpád és a könyvek című írásá-
ban így búcsúztatta a tanár urat:

…„Árpád számára a könyvtár, a könyvek világa maga volt az élet, vagy annak 
legalábbis nélkülözhetetlenül fontos része, ahogy mindazoknak az életet és a re-
ményt jelenti, akiket ez a világ elvarázsolt s befogadott egyszer.

Bennünket könyv-szerető embereket ezért Árpád sohasem hagyott magunkra: 
írásai, munkái ott sorakoznak polcainkon, általuk szól ma is hozzánk. Ha sorait 
olvassuk, tisztán hallhatjuk Árpád zamatos tiszántúli tájszólását, élvezhetjük em-
lékezetes hanglejtését, szenvedélyes intonációját, láthatjuk kifejező kézmozdulatait, 
és úgy érezhetjük, ismét, vagy inkább: még mindig velünk van, velünk beszélget, 
velünk vitatkozik valahol közös emlékezetünk egyik biztonságos és meghitt, tömött 
polcokkal kerített könyvtárszobájának örök oltalmában.”

Tulassay Zsolt, Rosival László és 
Szirmai Imre professzorokkal
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