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Ilalált hozó olvasás
ON DEF3 CSABA

Halált hozó hiiinózis

A Lónyay grófok kastélya Tuzséron a századforduló idején

szeptember 14-én az esti órákban Tuzséron, a
Lónyay grófok Szabolcs vármegyei kastélyában
• olyan tragikus esemény történt, amely utólag
két szempontból is kuriózumnak tekinthető. Az egyik orvosi, és már az akkori világban szenzációszámba ment. A másik
irodalmi, és leginkább a magyar irodalomra volt hatással. Az
orvostudomány történetében itt esett meg ugyanis az első re-

Imfl

gisztrált „haláleset, amely hipnózis közben történt."[ Itt készített riportjai alapján pedig ekkor fedeznek fel „a magyar irodalomnak egy kiváló novellistát", vagyis Krúdy Gyulát.2 De
lássuk az első egykorú híradást az esetről:
„Saldmon Ella úrhölgy, dldpi Saldmon Tíódor buszonkét éves leáriyd flolyó] . bó 14-én este a t;uzséri kdstélybdyi Vrd,gassy, a bécsí

mentőegyesületuohiga,zgató-ftoruosdjelenlétébenhypnotizálvd
lett. A hypnoúkus álomból való fijlébredése utdm Neukomm
suggestiója aldtt, Neukomm tdvo[léi)ő tüdőbeteg te§tuérének
kórisméjét ím le Vrdgassynak, d,mikor egyszerre csdk i'idgyot

„Neukomm kúftró riyomában az ihd,tó uizek módjára fakad

fie;wdd:]#s.éf#nMú##%#,%f,nh::tő#nsaa#d!bósf%mh#:°nm#ea#_

sikohott, s élettelenúl rogyott össze. Az élesz;tési kísérletek si-

kertelennek bizonyultdk, maga Vragassy, íimit csdk egy oruos
megiebetett, mindent megiett, de haszontaldnul, a ledny halott
uolt. Vragdssy a haldl okául szíuszélhűdést konstd,Í;dlt."
`=, (A4l€g7ig7z47z'#ó' Á74Á2'/€ÍGf, Kisvárdai Lapok,1894. szeptember 16. 2. =

KGyöM Publicisztikai 50 i.)3

A nagyobb magyarországi és budapesti lapok ezt követően
naponta közölnek tudósításokat és riportokat az esetről, sorra
küldve újságíróikat a helyszínre. Az egykorú média felfokozott
érdeklődését nyilván több, egymással összefüggő ok inspirálta.
Mint például az eset ÁÓ./#/77%'7gj/f%. (gazdag grófi család az érintett); é/#jz'772ézz.ícz'gtz éf ##gz.Á#77e4 (gyógyíthatatlan hajadon, an-

nak életéért küzdő apa, aki végül halálának okozójává válik);
Árz.772z.72úÍ/z.fzz'rcz (ölhet-e a hipnózis és/vagy a hipnotizőr?); 7#c'g-

7%g);éz7zz'zÁ7ézízzf/4í7e volta (Salamon Ella csodás látomásai, azaz

test és lélek elválasztásának bizonyíthatósága) ; 4fzp4.Á#r volta (a
hipnotizált halála, rendkívüli körülmények egybeesése). Mind
közül a legfontosabb talán mégis az ártalmasság lehetett, hiszen ekkoriban a hipnózis ó/z.ettzíor társadalmi gyakorlatként
egyszerre volt laikus rutin4, és ragályos betegség (szenvedély)5

- mindenféle korlátozás nélkül bárki gyakorolhatta, klinikai
hathatóssága pedig még korántsem volt kidolgozott.6
A hipnózis divatosságának és ,,cirkuszi produkciós" jellegének illusztrálására elég csak a Kisvárdai Lapok egy korábbi
számából idézni:

A pályake%dés écvei

lítue, dr. Sz,ikbíssy Ldjos úr tett érdekes kísérleteket e tdrgybdm

[. . .] egy több tagból álló társdság előtt egy úzenhat éues leányt

merítettmagnetikusálomba,sdzzaldjelenuoltszolgabírónéelueszett melltűjét ígyekezett megkerestetrú [. . .] . T;agadhatatlan,
bogy egyes produkciókat, mint i]éldául bdlba kész;jÁlés örömeí,

d fiogftjás gyötrelmeit meglei)ő köuetkezetességgel medidhatta,
ri,em csekély meglepetésére a nagyobb számú »ri,em híuő« jelen
vohakndk:'.
-.-(f7j!?7m}z.z772# /14lÁz'%ó/oÁo7?, Kisvárdai Lapok, 1894. május 6. 3. =

KGyöM Publicisztikai, 500-501.)

A „nem éppen új keletű hypnotizálással való foglalkozásnak divatja" az újság szerint a vármegye területén kutakat
fúró Neukomm Ferenc, verseci vállalkozóhoz kötődik, akiről
két évvel korábban már a Nyíregyházi Hírlap is mint sikeres
műkedvelő hipnotizőrről tudósított. Ne`ukomm Nyírbátorban egy Borsod megyei földbirtokoson végzett sikeres mutatványokat, melyek után a nézők egyike (nyilván a „nem hívők
közül"), összejátszást vélelmezve, párbajra hívta a vállalkozót.
(f7zP7mfz.ztz'42'f /Vyz'r44'for4Áz7z, Nyíregyházi Hírlap, 1892. július 21. 5.) Hogy a becsületsértési ügy szerencsés véget érhetett, azt a lap egy hónapokkal későbbi tudósítása igazolja.,

amelyből már arról értesülhettek az olvasók, hogy Neukomm
a városi főorvos jelenlétében a nyíregyházi huszárok között
végzett sikeres bemutatót:

„Igen érdekes kísérletek történteb a hyiinotiz;mussal kedden este
a belybeli ndgy kaszd:imydbdn. Az; ítt ídőző Neukomm Ferenc a

„Veszedelem a Tiszán. Nyíregybázdról írja leuelezőnk, bogy

tisz,tíkar felkérésére dr. Trd,jtler uárosi ftoruos kíséretében ment
ki a laktanyába, hol a úsz:tíkar tagjdi köz;úl többen udltak be
mínt alkalmas médiumok [...], §őt ami dnndl i§ érdekesebb,

szán kompon akd,rtak dtkelmi a ud§d;fos emberek, s míkor már
vagy nyolcuan ember §zekerekkel, louakkal a kompon volt, a

maga d udrosi ftoruos úr is hypnotízált, mégpedig §ikeresen.

ta be a nebéz kompot a megdradt Tíszába. Az emberek sorsáról
eddig még nem tudnak Nyíreg)/házán, de dz;t hiszík, hog)/ senkí
§em menekúh meg."

Ugyanazokd,tamutdtvdnyoka,tcsíndhamegazdhalaelahatott
egyéneken, mint maga Neukomm. Mínt halljuk, a ftowos úr
gyógyításí kísérleteket szándékoz;ik tenní a hyi]nozissal. Tudvaleuő dolog, hogy Kmffi-Ebing és sok má§ kiváló gyógyá§z sikeres
gyógyításokat e§zközöl hypnozissal." 7

teg]'id,p reggel Miden borzasz;tó szererMsétlenség t;ört;ént. A Tí-

dúhöngő szél elszdkította a kötelet és irtóza,íos z;uhd,nással c§aii-

A következő számban az iroda újabb részletekkel szolgált a
katasztrófáról:

. (fzj(?7%#.cG4r Őfc'/y óz Áfflz4'77Üű4úr72. Nyíregyházi Hírlap,1892. ok-

tóber 20. 3. = KGyőM Publicisztikai, 499-500.)

Az eset jól illusztrálja a hipnózis egykorú orvostudományi
státuszának rögzítetlenségét és társadalmi gyakorlatát. Hipnotizálni látszólag könnyű8; vele a laikus értelem számára nehezen
magyarázható dolgok művelhetők, melyek egyben szórakoztató produkciók is. Trajtler doktor, a városi főorvos tudós ember,
aki maga is megismétli az amatőr Neukomm mutatványait,
tétova védekezésképpen a gyógyításban való hasznosítást említi
lehetséges folytatásként.
Nagyjából ilyen előzmények és társadalmi megítélés között
érkezik Neukomm Ferenc Tuzsérra, ahol hipnotizőri ténykedése ,,magasabb" értelmet nyer: a krónikusan beteg Salamon
Ella jobban lesz, mi több, kivételes médiumnak mutatkozik,
aki által test és lélek elválasztása nyerhet empirikus igazolást,
majd az utolsó szeánszon holtan esik össze. Többféle iránya
is lehetne eme ügy bemutató feldolgozásának. A magunk részéről egy karrier „csodálatos" indulására vagyunk kíváncsiak,
melynek során egy ismeretlen 16 éves nyíregyházi fiatalember
vidékre utazik, hogy onnan íróként és fizetett újságíróként
térjen vissza.

A Nyíi.egyházi Sajtóii.oda
De előbb röviden szólnunk kell az előzményekről, amelyek szintén nem

mindennapiak. A gimnázium utolsó éveit ekkor
szülővárosában, Nyi'regyházán töltő ifjú Krúdy
(néhány diáktársával) saját
újság létrehozásába fog.
Az iskolai fogadtatás felbuzd'tja, a szűk lokalitás
viszont további motivációt szolgáltat, ezért Fúúdy
saját sajtóirodát alapít, az
1892-1893 között műkjödó Nyíregyház;í Sdjtóz'7ioéáá. Központi távirati iroda hiányában ekkoriban a lapokat
beszervezett állandó levelezők tudósították a fontosabb eseményekről. Krúdyék is elsősorban híreket küldtek a fővárosi lapoknak (Pesti Hírlap, Pesti Napló, Egyetértés stb.) Nyi'regyházáról és
Szabolcsból. A lapok 5-10 krajcárt fizettek a beküldött hírekért.
Ha nem volt hír, akkor a sajtóiroda maga állította elő a szenzációka.t. A Pesti Napló 1894. július 3-i számában például a következő
hír látott napvilágot a JYyz'7t'gy4&z. S4/.}o'z.mczg tudósítása nyomán:

„Híud,talosan még nem tudják, lngy háMy ember i]usz,tult el a
habokban, de úgy sz,dmítd,nak, hogy riyolcua,m, vagy száz lebet
az áldozatok szd;ma. Csak amyí bízonyo§, hogy senki nem menekúlt meg d kompról, § d,nndk a nag)i tömeg embemek még
hír'i!nondójd sem mdrad;t, riúnd bele'i)eszett a Tisz;ába. T;okd,jnál
egy holttestet kif iogiak a Tiszdból."

A fiktív hírgyártás két nappal később lepleződött le. ,,Ma kisült - írta az egyik pesti lap -, hogy nemcsak nem történt ilyen
tragédia, de nem is létezik Mid ne\ű flu." Meglepő, hogy a
leleplezés ellenére tovább folyt a fiktív hírek gyártása. Szé7i€/77%.

J/y// JY/tz'#g)/Á4'2ű'7e címmel egy kalandos, revolveres leányszöktetésről szóló fantasztikus történet jelent meg a sa.jtóiroda tudósítása alapján a Pesti Hírlapban. A Nyíregyházi Hírlap 1894.
szeptember 27-i számában a következőket olvashatjuk az esettel kapcsolatban: „[. . .] az egész kalandból egy szó sem igaz, az
egész nem más, mint egy szenzációban utazó vidéki tudósító
stylgyakorlata, melynek csak az a célja, hogy 4, vagy 5 krajcár-

jával számítva sorát, mennél többet hozzon jeles szerzője konyhájára... A tisztesség, igazság és jó ízlés nevében tiltakoznunk
kell a helybeli tudósítók ezen botrányos viselkedése ellen. Tiltakoznunk kell, s egyszersmind kijelentjük, ha még egyszer találkozunk a fővárosi lapok hasábjain a városunkban történtekről
írt ilyen alaptalan tudósításokkal, nem fogunk habozni nyilvánosságra hozni a beküldők neveit." Eme komoly fenyegetést a
főkolompos cégalapító ifjú Krúdy Gyula valószínűleg már nem
olvashatta. Ugyanis már 25-én éjjel vonatra ült Nyíregyházán,
hogy a mintegy 60 km-re lévő Tuzsérra utazzon, „igazi" újságíróként szerezve magának országos hírnevet. . . (Ezek után már
csak azon csodálkozhatunk, hogy a Debreceni Ellenőr szigorú
főszerkesztője, Gáspár lmre, Krúdy későbbi mentora, mikép-

pen is bízhatott meg a Nyíregyházi Sajtóiroda munkatársában,
aki Tuzsérról küldött számára cikkeket. . .)

Ki.údy GyuLa i.ii)oi.tjai Tl]zséi.i.ó[
Az ifiú Krúdy saját neve alatt négy jelent meg 1894. szeptember
27. és október 9. között a Debreceni Ellenőr hasábjain. Ebből
három klasszikus helyszíni riport Ír%zfé''7.z. 7zúípoÁ, 4 f%zférz. f7#
gp'Zz.4 Á7ó'fé'z., 4 f%zfé''rz. íg'r724'//, a negyedik egy visszatekintő cpiló-

gus (4 f#zfé''rz. f7t2gg'Jz.ÁÍ. EPz./o'd, amelyben a sajtóvisszhangokra

is kitér.9 Mivel nincs tudomásunk arról, hogy Krúdytól vettek
volna át riportokat akár hazai, akár külföldi lapok, így cáfolható az a legenda, miszerint az ifiú Krúdy írásai révén kapott
volna világhírre eme eset. Írásai keletkezését megelőzően szinte
már minden tudott volt: az ügyet részletesen tárgyalták a lapok,
minden szóba jöhető szakértőt megkérdeztek. Krúdy írásaiból
ezért nem is derül ki az eseménytörténet, a tudott dolgok ben-
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nük nem ismétlődnek. Ha
Krúdy motivációit kutatjuk,
akkor az esetet leginkább a
háborúhoz tudnánk hason-

Krúdy szeretne bejutni a kastély urához, de elutasítják, amin
elképed, s némiképp meg is sértődik.
Később átutazik a szomszédos Mándokra, amelynek fogadója a tarkabarka riporterhadak főhadiszállása, ahol a helyi

lítani, amikor az .ügyesség,
a bátorság és a rátermettség

postamester átkozza az elektromosság feltalálóját, mivel hajnalokba tartóan neki kell a rengeteg riportot távírón lekopognia. Mándokon székel az ügyet vizsgáló bizottság is, „kicsiny
kabriolettel" kocsiznak át a tuzséri kastélyba, „hol néma megadással fogadja őket a lesújtott apa, és a most is hívő hipnotizőr mogorva arccal". Akik, „ha feljő a hold és hűvös szellő
karikázik végig a tuzséri rónán, egymás karjába kapaszkodva
zarándokolnak ki a halott kedves sírjához [. . .] , a bokrok között

gyors előmenetelt biztosít
a fiatal katonatiszteknek a

ranglétrán. Krúdy Tuzséron
válik „hivatalosan" is újságíróvá, hiszen végre doku-

mentumot kap tevékenységéről. A tragédia résztvevőinek ekkor.folyó nyilvános
kihallgatása pedig alkalmat

pedig gyönge neszelés támad, és egy cinikus riporter bukkan

szolgáltat arra, hogy - újabb
információk szerzése mellett
- megrajzolható legyen eme

A ti.agédia hősei

elő a levelek közül..."

Mialatt az ifjú Krúdy a levelek közül figyeli a két férfiút, s mielőtt a kihallgatás során, immár napvilágnál jobban szemügyre
alakok portréj a. Krúdy írásai
vehetné
őket, érdemes röviden bemutatni az ügy többi érinműfaji értelemben oknyotettjét
is.
A tuzséri birtok ura, J#. g7iofzo'#y#y A4l€#yÁérJ a szommozó, helyszíni riportként
szédos Mándokról hozott feleséget kastélyába, gróf Forgzz'c4
értékelhetőek, amelyekben sokkal inkább az eset következményei, a helyszíni környezet, a kihallgatás leírása, s leginkább /14l#gz.mt. Első három gyermekük még az ötéves kort sem érte
meg, utolsó gyermekük, Zo'#j/Ázj/ Pzz'/77g4 1880-ban születik meg.
az eset szereplői kerülnek a középpontba. Figyelemre méltóak
A
gróf négy éwel később, 35 éves korában, Abbáziában, agyKrúdy irodalmi eszközei, későbbről jól ismert stílusa, plasztirázkódásban meghal. Felesége újra férjhez megy; 44zpz. S4!4z7#o7z
kus hangulati leírásai, pontos megfigyelései, apró jellemrajzai
7őó7o7.hoz, aki magával hozza házasságába lányát, az 1872-ben
és szellemes iróniája, amelyek révén cikkei kiemelkednek a korszületett Sáz4z77zo# E//4't is. (Salamon Tódor 1899-ben hal meg
társ publicisztikák közül (nem véletlenül nevezi %oz/é'//z.í}zz'7z4Á
Tuzséron, felesége sokáig él még özvegyen a tuzséri kastélyban
Krúdyt emiatt Gáspár lmre). De figyelmet érdemelnek az okoPálma lányával és családjával.]°) Salamon Ellánál már 15 évekat fiirkésző kíváncsiság mellett az esetet magyarázó meglátásai
sen súlyos agybetegséget prognosztizálnak. Fejfájásai és görcsei
is. Az ifjú Krúdy különös és meglepő módon -szinte mindenki
miatt álla.pota kritikus, gyógyítására irányuló minden orvosi
mástól eltérően - nem a hipnózisban leli fel a haláleset magyarázó okát, hanem a tudni vágyásban, és a helytelen o/cJ4íÁfban. beavatkozás eredménytelen marad. Kínjait egyedül Jvé'#Áo77e#
De kezdjük az elején:
„Becsd,i]ódott a hdtd,m mögött a kupé djtdja, é§ éri tűz;zel dekldrálíd;m bensőmben..

- A trdgédla színterére . . .
Mozdulrú kezd;tek alaw;unk a kerekek, és uíg hjszoláHal iramodiak nekí a uégielen sínpdfoknak. Hamgos köhögéssel kai]aszkodott előre d gép. Ezeket a la,f)os nyírí buckákat úgy híuják, hog)i Sudjci óriás, a gyorsuond,iokfl,t pedig kávédardlónak
csúf iolják ezen a uidéken.

Fé'7i€7% verseci (Dél-Bánság) vállalkozó tudja csillapítani. A csak

németül beszélő Neukomm artézi kutakat ffir, az ő vezetésével
készültek Nyíregyházán és a vármegyében az első mélyfúrású
szivattyús kutak. Hobbija a hipnózis. Neukomm azonban ahogyan arról Salamon Tódor, a reményt visszanyerő édesapa
beszámol - nem csak cirkuszi produkciókra volt képes. Salamon Ellában ritka és kivételes médiumra találva „be akarta bizonyítani a lélek mindentudását és nagyságát s a testtől való
elválaszthatóságát."1l

lgen fontosak tehát a motivációk mindhárom főszereplőnél.
Salamon
Tódor feltehetően nem divatból, hanem azért válik
Oddkünn le§z;állott dz éjszaba teljes gyá§zábam. [. . .] egyea
hipnózis
hívévé, mert lehetőséget lát benne halálosan beteg
dúl ualék a kupébcin, gydsdú:tyolt ölte tehdt kedélyem, ahog)/d:m
lánya
gyógyulására.
Neukomm Ferenc Ellában találja meg a
illik. [. . .]
régóta
keresett
médiumot,
akivel bizonyíthatja az őt leginkább
-Tuzsér!
foglalkoztató dolgot: test és lélek elválaszthatóságát. Salamon
Kiszá[lottd,m. A i]iciriyhe á[hmáson uoh egy mdny§a,Pkd§ ftrfiú
Ella pedig büszke kivételes médium voltára. Eme motivációkat
és egy rnásik fiérfiú, kí piszkos kék kötémyel derekdn ohogd,ttd a
az ifjú Krúdy jó érzékkel ragadja meg, allegorikus figuráld€á
ldmi)dka,t [. . .] Az d,mysd,Pkds f iéif i dllomásf iőnöhnek szólíttdtta magát és búszkén szalutált a tovarohanó uond,tndk [. . .]. A
kék kötériyes féifi ne'i!n §zalutáh, §e'i!n nem fisz;ítette kezeit zse-

bébe, mert ő szerény uolt, és két hatosért elvezetett d filu elejéig.

Az;tdn egyszerre benne uoltunk udld,mi i]drkban, hol szabályos
karihákban és riyolcszögekben nő d ft meg mindenfiéle uirág.
[Lónydy Pdlma kastélya] zöldessárga épület, a közei)e ftldszintes, két uége i]edig félemelettel uan e[ldtua. Vdfoshelyen talán
mindössze jókora lakóházndk mondÁinák, f tlun i]edig kdstélynak híuják és a kömyezetet udvarnak.»

alaki'tva a főszereplőket elbeszéléseiben.

Neukomm Ferenc így valóságos @oífo/ lesz Krúdy portréja
alapján, aki szenvedélyesen hisz a. hipnózisban, tolmács által
fordított beszéde közben ,,szemeiből rejtélyes fény" gyullad ki,
úgy beszél, „mint egy apostol, mint egy misszionárius, ki emberevő, kegyetlen vadak közé kerülve az életét véli a hitre térítés
által megmenteni."
Salamon Tódor a magyart alig beszélő gg#f4z77%, a kastélya termeiben bolyongó megtört király: nincs benne semmi
romantika, eléggé földhöz ragadt, egy dolog érdekli: a lánya
egészsége, gyógyulása. Egyedül emiatt karolja fel „a világfelforgató hatalmat", a hipnózist.

A pályc.kefődés écvel

Azügy„koronatanúja",Ellakapjaalegnagyobbfigyelmet.Őt
a nagyközönség leginkább apja beszámolójából ismerheti. Alapi
Salamon Tódor a Pesti Naplónak küldte meg a leányával történt
hipnotikus esetek hiteles beszámolóját, s a lap 1894 áprilisában
közölte is írását (majd, a halálesetet követően, szeptember 19én ismét közreadta azt)]2. A tragikus szeptember 14-i szeánszot
megelőző eseményeket, Neukomm tuzséri tevékenységének
részleteit, Ella médiumként véghezvitt cselekedeteit innét bárki
megismerhette. Neukomm a már ismert koreográfiálmak megfelelően, kisebb-nagyobb társaság előtt produkáltatta Ellát és egy
másik kisasszonyt Ott Paulát. Elfelejtették az anyanyelvüket,
nem tudtak háromnál tovább számolni, egyik sem bírt felemelni
egy kávéskanalat az asztalról. Az édesapa szerint mindez „a két
médium egészségére a legjobb hatással volt": Paulának elmúlt
az idült gyomorkatarrusa, Ella pedig megszabad.ult a főfájástól.
Ezen túlmenően Ella képes volt hipnózis alatt eltűnt tárgyat fellelni, méghozzá Forgách Elza grófnő broch-tűjét, mi több, nem
sokkal később egy esti szeánszon, Mándokon (éppen egy eltűnt
órát kerestettek Ellával) a fiatal lány hirtelen felsikított, majd
részletesen előadta, ahogyan jelen időben egy tolvaj éppen belopózik a tuzséri kastélyba, s ott fosztogat. A vendégeskedésből
hazahajtató család konstatálta a lopást (családi ezüst tűnt el), a
másnap kiérkező csendőröknek viszont Ella már nem volt hajlandó elárulni a lopott holmi hollétét, holott állítólag tudta azt.
Mindezt szociális szempontokkal indokolta: nem ki'vánta leleplezni a szegény, kolduló tolvajt.
Az igazán meglepő esetek azonban csak eztán következtek.
Ella „csodatételei" közül a legkirívóbb az volt, amikor hipnotikus álmában megadta annak a két vadorzónak a személyleírását
és rejtekhelyét, akiket Somogy megye egész csendőrsége addig
hasztalanul keresett. Kund Béla orvul meggyilkolt vadász gyilkosait a somogyi csendőrök Ella látomása alapján nemsokára
elfogták, s a vadorzók nem tagadták tettüket.
Az ifiú Krúdy előadásában Ella nem különleges médiumként,
hanem 4 Jzázfc''#. Á#fg'/y #7€Á?'7itként jelenik meg. Krúdy, a halál
okait fiírkészv€, a boncjegyzőkönyv alapján előbb azt mutatja
meg, amire tulajdonképpen mindenki kíváncsi: Ella Áí;g);jz'} (a fiatal nőt egyszer exhumálták és kétszer boncolták). Leírása meglehetősen morbid és bizarr:
„[...] elébem adták a bondegyzőkönyu ddzi;tait, módombdm
uoh azokd,t elolvasní, de mily rett:entően leuerő az egy ambíci-

Portréjában az a legmeglepőbb, hogy Salamon Ella halálának okait kutatva az ifiú Krúdy többször s egyértelműen 4
fzíéJ7zz. #zz'g)/4Í'ff, €'í Ázzí o/#zzíáf nevezi meg a halál okaként - s nem

a hipnózist (habár némi következetlenséget felfedezhetünk lásd az előző idézetben a hipnózis agyat tönkreroncsoló hatásáról). Krúdy szerint Salamon Ella nőként sokat, de nem fiatal
lányoknak való könyveket olvasott:
„Saldmon Ella már dzelőtt nag)/ izgdlommal olvasta dyja
köriyutárának kincseit, a nagy ftancia encíkloi]édjstdk munkáit, kúlönösen Rou§§ea,u-t, az újak közúl Fldmma,rion Ka;míll
volt kedvenc írója. Mdjdmem körryu nélkúl tudia az Uráníát. . .
Hogy is mondja Sudermd,n?
- Ne udgyjumk a csi[ldgokra!

Salamon Ella a csi[lagokrd udgyott, nagyori okos szeretett uolna
lenní> felál dkd,ft mínden emberi elmén kerekedni, felhői régíókbdn utazoti, míkor d ftldön jdft és bukdácsolt a göröngyeiben. [Míért kellett meghdlnía 22 éuesen3 - t;esú fiel a kérdést a
16 éves Kfúdy.]

Míért?
Mert nő voh és tud;ni aka,rt!

Most mdr tud mindent!"
Salamon Ella kamasz korától súlyos beteg, nyilvánvalóan vá-

gyik a gyógyulásra, keresi betegségének okait - a világ tudományos megismerése, így talán betegségének okai, és talán a halál
utáni világ képzeteire való válaszok is fellelhetőek az olvasmányok alapján. Ella a felvilágosodás híve, tudományos alapon
ki'ván állni, de Flammarion olvasása elragadja. „Flammarion
Camille rendkívül nagy érdekű dolgokat ír nekünk - mondja

az ifiú Krúdy -, de nem fiatal leányoknak."

FLammai.ion Kamill,
akinek olvasása Krúdy szerint nem fiatal leányoknak való, s aki
Ella halálát okozta, francia csilla.gász volt. Az egykorú Pallas
Nagylexikon szerint 1842-ben született Montigny-le Roiban
[és 1925-ben hal majd meg]. Ő alapította meg a Francia Csillagászati Társaságot, 1878-ban megjelent kettős-csillag katalógusa pedig a maga korában alapvető munkának számított.
Számos nagysikerű csillagászati, légkörtani és geofizikai ismeretterjesztő munkát írt, generációk nőttek fel népszerű csilla-

ózus fia,talemberre, mikor tudmi szeretne, és nem tudba,t. Ott gászati könyvein, amelyeket számos nyelvre lefordítottak. Sok
állítása másrészt ma már a fantasztikum világába tartozik (nem
olvastdm: dz agynak egyik oldala ua§tagabb uoh, az oruosok
véletlen, hogy írt sci-fit is), miszerint a Mars bolygó vörös szíazt mondták rd> bogy d rossz; fikuésétől uan a hullának, de
mást írattdk be d jegyzőkönyuekbe. Apró díirabjdírd metéhék d,z nét a rajta lévő növényzetnek lehet tulajdonítani, hogy felületét
csatornák hálózzák be, hogy lakói egy sokkal fejlettebb civiliag)ivelőt, hegyes tincettdkkal turkáhak ebben d kocsoriyarMmű
dnyagban, mondhd,mdm Pa,rányira bontottdb dz,t, é§ az,tán éiJ- zációhoz tartoznak, hogy a marslakók már többször is megi)en nema sokkal többet tudtak meg ők, mínt én, egy laikus,
dkí éppen dbbdn különbözik többí dr. né[kúli kd,rtdf §dtól, hogy
eg)inébány boncoldsnál mdr jelen uoh, és az ebédnél nyelvcsettentéssel fiogddja a i)uha beefiteaket, ha eléggé összetapoga,Sott
már egy csomó emberi gyomrot."

Majd Ellából szinte mesebeli alakot formál a filubeliek szÓbeli közlései alapján:

próbálták felvenni a kapcsolatot a földlakókkal, hogy a Jupiteren légnemű halmazállapotú lények élnek, hogy valamennyi
égitestnek az a rendeltetése, hogy értelmes lények lakóhelyéül
szolgáljon. Flammariont a pszichikai jelenségek is izgatták. Azt
gondolta, hogy a szellemvilág rejtélyeit kizárólag tudományos
módszerekkel lehet megfejteni, mert a vallási megközelítés valamennyi formája illúzió. Ella „majdnem könyv nélkül tudta"
Flammarion népszerű U#j2'7zz'áz című regényét, amelyet magyarul is olvashatott. Az L/7ijz'73z.4 második része egy ragyogóan te-

hetséges francia tudós és egy norvég lány egzaltált szerelmének
„Gydkran sétálgq;tott a nép gyeir'i'nekei között, jó Sz;ívéről meséket regél a nép, sok helyen, mínden kís pa,rds2:tuískóbdn meg- a történetét mondja el, sok önéletra.jzi elemmel. Georges és
§irdtták, megkömyez,ték a tuzsérí kdstély ündérét;. Nem volt lklea egy léghajón emelkednek a felhők fölé, hogy az észalri
vdld;mi rendkíuúlí Szép§ég, csdk kedves uolt, gyakram a,zoribd,n fény jelenségét tanulmányozzák. A ballon azonban műszaki
hiba miatt lezuhan, és mindketten életüket vesztik.
íngerlébeny, índulatos, kömyen hmagra lobbd,mó . . . "
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IRODALMI MAGAZ"

I)oSSZIÉSalamon Ella a szellemvilág rejtélyeiről olvas. Nem hisz a vallási
magyarázatokban. A felvilágosodás (Rousseau és Montesquieu)
híve, és Flamma.rion után úgy gondolja, hogy a szellemvilág rej-

El,ilógus

A hatósági vizsgálatok eredményeképpen megállapítást
nyert, hogy Salamon Ella
hipnózisai a test és lélek elválaszthatóságát bizonyítják számára.
Krúdy tehát úgy véli, ha egy fiatal, művelt, de eleve érzékeny tünetei alapján feltehetően
hiszterio-epilepsziában szennő fogékonnyá válik a spiritizmus tudományos vizsgálhatósávedett,
agyödémában halt
gára, amit Flammarion
képviselt, az tragédiához meg, nem a hipnózis okozta
a halálát, de a körülmények
vezet. Salamon Ella szűz
volt, profán emberi dol- elősegítették annak hirtelen
lefolyását. Az eset után nem
gokkal nemigen foglalítéltek el senkit gondatlansákozott. Sokat olvasott és
álmodozott. A csillagokgért, az apa nem emeltetett
ba vágyott és azon is túl, vádat, nem történt bűncselekmény. Az esetet követően
korának elismert tudományos metódusai alapa belügyminiszter még 1894ben rendeletileg mind a laiján. Aztán 1894 tavaszán, írja Krúdy, „előjött kus, mind a klinikai hipnózis

télyei tudományosan magyarázhatóak. Neukomm vele végzett

valamerről Neukomm.
Egymásra talált a két
szerencsétlen." (Akárcsak
a szintén szerencsétlen

végű
sük

a

Flammarion

hő-

léghajón.)

„Sa-

lamon Ella beteg volt,
sokat szenvedett a fejére.

Neukomm

gyógyította,

és az apa nem volt ki'váncsi semmiféle diplomára. A szerencse ked-

vezett
Neukommnak,
médiuma jobban lett,
de megváltozott teljesen. . ." Ella elé kilép az olvasmányokból
egy valóságos Flammarion, egy igazi apostol, a tuzséri kastély
tündére pedig a tudományos megismerés hősnőjévé változik. A

„mindenható hipnózis, mely képes arra., hogy a lelket elválaszsza a testtől" valóságos szenvedélyévé válik: mindez egyszerre

gyógyítja a krónikus főfájásból, és romantikus hősnővé teszi,
aki képes a világok közötti utazásra. (Különösen egybevág ezzel Jósa András, megyei főorvos szakvéleménye, miszerint „Salamon Ella, aki a legnagyobb fokú idegességben szenvedett,
nagymértékben hiú volt arra, hogy ő milyen kitűnő médium.
[. . .] követelte, hogy produkáltassa magát a hipnotikus médium szerepében".i4)

Addig a végzetes estéig (amely egyébként bármikor bekövetkezhetett volna) mindenki boldog: a gentleman végre megmentette egyetlen gyermekét, a próféta ügye nagy és reprezentatív i}yilvánosságot kapott, a kastély tündére pedig végre
szerelmes. Aztán Ella teste és lelke végleg elválnak egymástól. A
református temető fikeresztjét böngészve az ifjú Krúdy pedig
azon töpreng, hogy:

gyakorlását betiltja Magyarországon, ennek ellenére a hipnózis titkos összejöveteleken továbbra is virágzott. Ella „csodatételeire" racionálisan továbbra
sincs magyarázat.

]

Richard von Krafft-Ebing báró, német pszichiáter nyilatkozatát lásd: Pesti Napló,1894.

szeptember 23. 6-7 . --Krúdy Gyu[a összegyűjtott Művei. Pub(icisztikai írások 1. Gyűitötte, a
jegyzeteket írta BEZEczKy Gábor, közreműködött HORVÁTH Anna, s. a. r. HRADEczKv Móni,
Kalligram Kónyvkiadó, Pozsony, 2007. [A továbbiakban: KGyöM Publicisztikai] 53o-532.

2 A „felfedezés" érdeme Gáspár lmréé, aki a Debreceni Ellenőr című lap szerkesztője volt
ebben az időben .,,... ő közölte e[őször a Neukom által holtra hipnotizált Salamon Ella,

a dúsgazdag úrleány szomorú tragédiáját. Egy akkor még hetedik gimnáziumot járó tizennyolc éves ifjú küldte lapjának az első cikket. [. . .] De nem csak az esemény szenzáció

[mondta Gáspár a szerkesztőségben], hanem a feldolgozása is. Gyerekek, azt hiszem,
felfedeztem a magyar irodalomnak egy kiváló novellistát. A harmadik Nyíregyházáról
küldött cikk után Debrecenbe táviratozta a cikk íróját, s [...] szép fizetéssel alkalmazta
lapjánál Krúdy Gyulát, a most már ismert írót." = KGyóM Publicisztikai 496. Meg kell je-

gyeznünk, hogy Szathmáry Zoltán imént Ídézett 1910-es nekrológja több tévesztést is
tartalmaz, melyek talán hozzájárultak a Krúdy-legendához.1. Nem Gáspár lmre közölte
először a hírt, hanem a Kisvárdai Lapok. 2. Krúdy ekkor,1894 kora őszén még nem töltötte

be a i6. életévét (Krúdytalán idősebbnek mondotta magát). 3. Krúdy riportjai Mándokon

és Tuzséron Íródhattak -szövegük szerint onnét táviratozta azokat, eszerint kéretlenül.
3 A szemtanúk elbeszélése kozul kiemelkedik Vragassy doktor elbeszélése, lásd: KGyóM
Publicisztíkai 513-514.

4 Richard von Krafft-Ebing: „[. . .] minden országban naponta ezer és ezer laikus kísérletezik a hípnotizálással" KGyöM Publicisztikai, 530.

5 Neukomm felesége szerint férje egy bizonyos dr. Krause nevű hipnotízőr produkciója

után 'fertőződött' meg. A „rejtelmes mesterség föltétlen hívévé tette. Férjem Krause második előadására is elment, és azóta folyton csak a hipnózison törte a fejét" = KGyöM
Publicisztikaí 524. Neukommról a legidősebb lánya pedig ezt nyilatkozta: „...a tátinak

a hípnózís a vesszőparipája, éppúgy, mint Károly nagybátyám mindig a lelki üdvösségé-

vel bíbelődik, Gyula bácsinak meg az amerikai szőlővessző az egyetlen gyönyörűsége."
KGyoM Publicisztikai, 524.
6 Vó. LAFFERTON Emese.. Halált hozó hipnózis. Egy 1894-es eset és a tudomány mentá[is

Í5/dro/.zo. KoraH, 2005, 2i-22. szám, 46-67.
7 A hipnózis orvosi lehetőségeiről egybehangzóak a vélemények: a kórismeret feltárásá-

ban lehet haszna, gyógyításra nem alkalmas, bárki lehet hípnotizőr, a szuggeszió nem
vezet halálhoz -ez utóbbival vítatkozik Krafft-Ebíng, vo. KGyőM Publicisztikai 352.

8 Dr. 0láh Gusztáv az Angyalfö[di országos tébolyda igazgatója megbotoztatná az ún.

hipnotizőröket, a közönséget pedig feMlágosítaná: „Hipnotizőrök egyáltalán nincsenek,

csak hipnotizálható lények vannak, szerencsétlen, idegbeteg teremtések, akik a legkísebb behatásra egy kóros öntudati állapotba jutnak. . ." „Hipnotizőr azonban a kocsisom

is lehetne, mert egy ilyen idegbeteg teremtés a legkisebb okra kóros álomba merül, s va-

„Míért kellett így történni?
Miért? Nem tudja senki, senki. Sem a vízsgálóbíró, sem az

kon engedelmeskedik akárkínek." KGyöM Publicisztikai 515.
9

KGyoM Publicisztikai 129-140., illetve: 150-152.

\° RÉVÉsz Eva.. Fejezetek Tuzsér kozség torténetéből és néprajzából. (Sz:akdolgozat.) Kaziin-

oruosok, Senkí!...

De talán mégís?
Vdlabol uagyon mondua, hogy nőnek filesleges ~ tudni.
És ő tudní dkart.

czy Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Sárospatak,1996.
ii KGyöM Publicisztikai 504.

i2 Lásd: KGyóM Publicisztikai 502-510.
i3 KGyöM Publicisztikai 139.

14 KGyöM Publicisztikai 534.

A tudomáriy nagy bossz;úá[|ó!'n5

A pályakefődés évei

i5 KGyöM Publicisztikaí 139-140.

