
Dr. Lengyel Árpád sírjánál emlékezünk! 

Dr. Lengyel Árpád 130 éve, 1886. március 10-én született. 54 éves élete során tanúja 
és résztvevője volt a „békeidők” legnagyobb tengeri katasztrófájának, az RMS 
„TITANIC” süllyedésének 1912. április 14-15-én, amikor is az SS „Carpathia” egyik 
hajóorvosaként, ír és olasz hajóorvosokkal együtt nyújtott segítséget annak a 705 
megmenekült embernek, akiket azon az éjszakán vettek fel a Carpathia fedélzetére a 
mentőcsónakokból. 

Dr. Lengyel Árpád az átélt élmények után a hajó útjának Fiume-i végén megvált a 
tengertől és a hajózástól. Hisz nem csak a fizikai sebesüléseket látta el, hanem a 
hajótöröttek lelki sérüléseit is gyógykezelnie kellett. A mentést követően még napokon 
keresztül, egészen az SS „Carpathia” New Yorkba érkezéséig ápolta a lelki sérülteket. 

Dr. Lengyel Árpád az általános iskoláit Esztergomban végezte, majd a Tavaszmező 
utcai Főreál gimnáziumban érettségizett. Még egyetemi évei alatt, a Pázmány Péter 
Tudományegyetem orvosi karának hallgatójaként, a Budapesti Önkéntes Mentő 
Egyesület (BÖME) tagja volt. Innen a mentési tapasztalat, mely miatt Rostron 
kapitány az SS „Carpathia” parancsnoka őt, Dr. Lengyel Árpádot kérte fel, hogy 
készítse elő a hajót a hajótöröttek fogadására, majd ő állt a hajótestnek ahhoz a 
vízmentesen záró oldalajtajához, melyen keresztül a megmenekült, sebesült, átfagyott 
(hipertóniás) kétségbeesetteket fogadták. Itt kaptak elsősegélyt, majd innen 
irányították őket az I., II., vagy III. osztályú végleges kezelőhelyekre. 

A hajótöröttek mentése mintegy tíz órán át tartott. 705 életet emeltek a fagyos 
környezetből a biztos menedékbe. A már 12-14 órája talpon lévő orvost várta a III. 
osztályon kialakított kórteremben a betegek és sebesültek végleges ellátása, 
gyógykezelésük, mely további három napon, vagyis 72 órán át tartott. Április 18-án, 
09.00-kor érkeztek New Yorkba. Lengyel Árpádban mély lelki nyomokat hagyott ez a 
tragédia. 

Az I. Világháborúban katonaorvosként Galíciában frontszolgálatos, majd a 
kórházvonatok egyikén teljesített szolgálatot. A Carpathia-ból való kihajózása és a 
katonaorvosi szolgálati idő között fül, orr, gégész szakorvosként dolgozott a Rókus 
kórházban és a Kapás utcai rendelőben. A BÖME vezetője 1919-ben, és a BSzKRt 
(Budapesti Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság) üzemorvosa is volt. 

Végül szeretnék emlékeztetni arra, hogy a Carpathia fedélzetén négy magyar 
személyzet is szolgált: 

Dr. Lengyel Árpád hajóorvos 
Ráth Gusztáv IV. tiszt 
Bernhard Vilmos szakács 
Stern Fanny egészségügyi nővér. 

 

Bauer József I. osztályú tengerészkapitány 

Elhangzott Dr. Lengyel Árpád Kerepesi temetőben lévő síremlékének 
megkoszorúzásán, 2016. szeptember 29-én. 


