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I) Előzmények 
 

 1912. április 11-én a TITANIC elindult Queenstownból New Yorkba, ahol ugyanekkor a 
CARPATHIA is felszedte a horgonyt a magyarországi Fiume felé. 
 

 Április 14-én éjjel 23:40-kor a TITANIC jéghegynek ütközött. 
 

 Április 15-én 00:05-kor kiadták a parancsot a hajó elhagyására, 10 perccel később pedig a rádión 
keresztül történő segítség-kérésre. A segélykérő rádióüzenetre több más hajó után 00:25-kor a 
CARPATHIA gőzös is válaszolt. Ez volt az egyetlen hajó, amely az üzenetet komolyan véve elindult 
menteni. A CARPATHIA hajnali 03:35-kor ért a TITANIC által megadott helyre, egy és egynegyed 
órával a szerencsétlenül járt óriásgőzös elsüllyedése után. Az első túlélőt 04:10-kor vették a fe-
délzetre, az utolsó 08:30-kor szállt fel, majd 08:50-kor a CARPATHIA elindult vissza, New Yorkba. 
 

 Április 18-án 21:35-kor a CARPATHIA megérkezett Amerikába. 
 

 Április 19-én 16:00 órakor a CARPATHIA eredeti útját folytatva visszafordult Magyarország felé. 
 

 Május 7-én a CARPATHIA megérkezett Fiumébe (az eredetileg tervezett május 1-i érkezés helyett 
egy hetes késéssel). 
 

 Május 10-én délután a CARPATHIA személyzete és az MTK csapata barátságos labdarúgó-
mérkőzést játszott Budapesten, 19:30-kor pedig József főherceg és Auguszta főhercegasszony 
audiencián fogadta és vacsorán látta vendégül a teljes tisztikart. 
 

 Május 11-én a CARPATHIA elindult vissza, Amerikába. 
 
Eddig a jól ismert történet. A CARPATHIA harmadosztályán – a magyar kivándorlók mellett – szolgála-
tot teljesítő hajóorvos, Dr. Lengyel Árpád nevét sokan ismerik. Az azonban nem ilyen közismert, hogy 
1956-ban posztumusz megjelent önéletírásában egy szabadkai orvos, Munk Artúr is személyes élmé-
nyeként írta le a hajótöröttek mentésével összefüggő eseményeket. 
 
Ám, míg Lengyel Árpád neve Magyarországon és a tengeren túl is közismert lett – több újságban nyi-
latkozott és fényképe is megjelent, előadásokat tartott, meghívásoknak tett eleget – addig Munk 
Artúr neve sehol, egyetlen egy forrásban sem szerepel. Személyét illetően teljes a hallgatás. Egyetlen 
köszönőlevél, túlélői visszaemlékezés, újságcikk, tanulmány, de még Lengyel Árpád nyilvános és sze-
mélyes közlései sem említik meg a nevét. Egyáltalán semmit nem lehet tudni róla a mentéssel kap-
csolatban, csak azt, amit ő maga leír. Lehetséges volna, hogy ott volt, de ezt a tényt évtizedeken át 
mindenki teljesen elhallgatta? Lehetséges volna, hogy a túlélők közül – akik hálatelt levelek sorát 
írták Lengyel Árpádnak – a másik orvosra senki sem gondolt? Lehetséges volna, hogy a sok magyar 
folyóirat, napilap, stb., amely akkoriban annyira keresett minden alkalmat, amikor egy magyart ün-
nepelhet, beérte volna csak eggyel, amikor egy világszenzáció szereplőjeként kettőt is megnevezhet? 
 
Nem tartom valószínűnek. 
 
2016. április 22-én a Vajdaságban működő topolyai múzeum könyvtárosa, Gazsó Hargita, azzal a ké-
réssel fordult a TIT Hajózástörténeti, Modellező és Hagyományőrző Egyesülethez, hogy képeket biz-
tosítson a CARPATHIA gőzösről, a legénységéről és a hajóorvosokról a Dr. Munk Artúr író, orvos, ha-
jóorvos életét bemutató irodalmi kiállításhoz, arra tekintettel, hogy „Dr. Munk Artúr hajóorvosként 
szolgált a CARPATHIA-n a TITANIC mentésekor”, s hogy a „Vajdaságban kevesen tudják, hogy a Sza-
badkán született Munk Artúr is részt vett a mentésben”. 
 
A megkeresésre válaszolva elmondtam, hogy tudtommal Munk Artúr nem volt részese az esemé-
nyeknek, de érzékelve, hogy a kérdés a kiállítás rendezői számára fontosabb annál, semhogy megfe-
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lelő adatolás nélkül jelentsem ki azt, amit igazoltnak vélek (hiszen Munk Artúr emléke a vajdasági, 
azon belül a szabadkai magyar identitás egyik hordozója, szülővárosában még szobrot is emeltek 
neki), kapcsolatba léptem Tanító Kálmánnal, az R.M.S. TITANIC Research Group magyar tagjával – a 
TITANIC-tragédiával kapcsolatos minden életrajzi kérdés legalaposabb hazai ismerőjével – a Munk-
életrajz vonatkozó információinak adatolhatósága érdekében. 
 
Az általa közölteket, valamint az életrajz vizsgálatára irányuló további erőfeszítések eredményét fog-
lalja össze a jelen tanulmány. 
 
 
Budapest, 2016. május 21. 
 
 

Dr. Balogh Tamás 
amatőr hajózástörténész 

 
a TIT Hajózástörténeti Modellező és Hagyomány-

őrző Egyesület elnöke 
 

az R.M.S. TITANIC Magyar Kutatócsoport tagja
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II) Munk Artúr és a CARPATHIA: 
 

Munk Artúr 1886. május 25-én született Szabadkán, és 1955. november 8-án hunyt el szülővárosá-
ban. Az elemit és a gimnáziumot Szabadkán végezte, orvosi diplomát Budapesten szerzett. A buda-
pesti Rókus Kórházban Dr. Lengyel Árpád „évtársa” volt, majd „cselédkönyves doktor” a János Kór-
házban. 1911-ben és 1912-ben hajóorvosként dolgozott a brit Cunard Line Fiuméból New Yorkba 
közlekedő SAXONIA és CARPATHIA nevű óceánjáróin a magyar kivándorlók mellett. Az első világhábo-
rúban 1914-től orvos-főhadnagy, 1917-től orosz hadifogoly. Szibériából 1921-ben tért haza Szabadká-
ra orosz feleségével és gyermekével, ahol orvosként dolgozott 1955-ben bekövetkezett haláláig1, 2. 
 
Orvosi hivatala mellett Munk Artúr íróként tevékenykedett. A Vajdasági magyar írók almanachjában 
1924-től szerepel ebben a minőségben. 1929-től az 1903-1941 között megjelenő Bácsmegyei Napló 
(1930-tól Napló) szerkesztőségének munkatársa, az „Orvosi dolgok” c. rovat vezetője. 1930-ban adta 
ki „A nagy káder” című első könyvét Budapesten, amely két év alatt négy kiadást ért meg. A könyv 
Munk Artúr hadifogoly-élményeiről szól – s abban egyebek között a szintén fogoly II. Miklóssal való 
találkozásról is beszámol. 1933-ban „Az Akácok alatt” című antológiában közlik novelláit. Öt regénye 
és háborús naplója jelent meg (életében csak kettő): A nagy káder, regény (1930); A hinterland, re-
gény, (1933, és 1981); Köszönöm addig is..., regény (1956); Bácskai lakodalom, regény (1961); A repü-
lő Vucsidol, regény (Havas Emillel és Csáth Gézával 1978 és 1980); Napló 1915-1916, (1999).1 
 
Az egyetlen forrás, ami Munk Artúrt a CARPATHIA-val összefüggésben is megemlíti, az a saját könyve 
("Köszönöm, addig is... - egy orvos életregénye", Testvériség, Egység könyvkiadó, Újvidék, 1956)3, 
amelyben leírja, hogy New Yorkban 1912. április 14-én - a CARPATHIA Fiumébe indulásakor - találko-
zott a hajóval és annak személyzetével, köztük a magyar orvossal, Dr. Lengyel Árpáddal és Ráth Gusz-
távval (akit tévesen Istvánnak említ), majd leírja a TITANIC mentését és azt a tényt, hogy leváltotta 
Dr. Lengyel Árpádot, amikor a CARPATHIA a TITANIC túlélőinek New Yorkba szállítását követően Fiu-
mébe érkezett, s ott Lengyel doktor a hajóról kiszállt. 
 
Az élettörténetét feldolgozó egyik – szerző nélküli – írás2 szerint (amely megadott forrásjegyzéke 
alapján szintén kizárólag a doktor saját közléseire támaszkodik) Munk Artúr első ízben 1911 tavaszán 
szállt hajóra, amikor megpályázta és elnyerte a Cunard Line CARONIA-ja fedélzetén meghirdetett 
hajó-orvosi állást. Amerikába történt megérkezése után négy hétig tartózkodott New Yorkban, ahol a 
CARONIA, a SAXONIA és a LUSITANIA hajókon lakott és étkezett4, majd a SAXONIA fedélzetén tért 
vissza Európába. A kolerával és vesztegzárral súlyosbított hajóút fáradalmait Munk Artúr Párizsban 
pihente ki, 1911 őszétől öt hónapon át, majd vonattal tért vissza Budapestre. Pesti lakásán várta a 
Cunard Line újabb szerződéssel kecsegtető levele. Az utat New Yorkig az ULTONIA fedélzetén tette 
meg, orvosi diplomájának amerikai letelepedése érdekében remélt honosításához út közben a külön-
bözeti vizsgára készülve, amelyet azonban végül nem tett le. Önéletírása szerint 1912. április 14-én a 
CARPATHIA fedélzetén indult vissza Európába. Utasként, a Cunard vállalat költségén. 
 
Mivel az említett önéletíráson kívül nincs olyan egyéb ismert forrás (személyes, vagy nyilvános közlés, 
visszaemlékezés, stb.), amely a fenti állításokat alátámasztaná, a történet hitelességének vizsgálatá-
hoz elengedhetetlen az életrajzban szereplő állítások dokumentációja – amennyiben az lehetséges. A 
továbbiakban az erre irányuló erőfeszítések eredményét ismertetjük. 

                                                           
1
 B.Z.: Munk Artúr író, orvos – in.: HétNap, Vajdasági Magyar Hetilap Szabadka, én. 

2
 Sz.n.: Munk Artúr, az író, az orvos, a humanista, Szabadka szerelmese, hn. én. 

3
 lásd a függelékben 

4
 Akkoriban a hajóorvosok is (mint a személyzet minden tagja) egy-egy útra szerződött az alkalmazó hajótársasággal. Az út 

végén a szerződés – ha csak a következő útra is meg nem hosszabbították – megszűnt. Arra vonatkozóan nincs sem adat, 
sem magyarázat, hogy miért és hogyan biztosított volna a Cunard Line szállást és étkezést négy héten át különböző New 
York-ban tartózkodó hajóin egy olyan orvosnak, akivel nem is állt szerződésben (vagyis aki négy héten keresztül a társaság 
egyik hajójának egyik útján sem látott el hajó-orvosi teendőket). 
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III) Ott volt vagy sem? 
 
Munk Artúr önéletrajzi közléseinek vizsgálata a következő kérdések tisztázását igényli: 
 

1) A CARPATHIA 1912.04.11.-05.07. közötti New York-Fiume útján felvett személyzeti jegyzék 
és/vagy utas-lista feltűnteti-e Munk Artúr nevét a személyzet tagjai, vagy az utasok között? 

 

2) Az 1) pontban közölt vizsgálat eredményére is tekintettel, bizonyítható-e Munk Artúr önéletírá-
sában szereplő bármely más hajóútja? 

 

3) A mentési műveletek leírásának elemzése a hitelesség szempontjából milyen eredményre vezet? 
 

4) Vannak-e Munk Artúrnak ma is élő leszármazói, akik személyes élményeik vagy a családban meg-
őrzött hagyaték dokumentumai, stb. alapján beszámolhatnak arról, amit ők maguk tudnak az em-
lített eseményekről? 

Az alábbiakban a fenti kérdésekre adott válaszok ismertetése következik a kérdések sorrendjében: 
 
 

III.1. Személyzeti jegyzék és utas-lista a CARPATHIA 1912.04.11.-05.07. közötti útján: 
 
A kérdés eldöntését a brit Országos Levéltár (National Archives) kereskedelmi tengerészet személyze-
tére vonatkozó „Hajózási és tengerész-lajstrom: szerződések és személyzeti listák” (Registry of 
Shipping and Seamen: Agreements and Crew Lists) rekordjának fondjai segítik. A CARPATHIA-ra vo-
natkozó iratanyagban a BT-100_156_79 jelzettel szerepel a CARPATHIA 1912. májusi személyzeti 
jegyzéke, amelyen először olvasható Munk Artúr – saját kezű – bejegyzése: 
 

 

1. ábra: Dr. Munk Artúr saját kezű aláírása a CARPATHIA személyzeti jegyzékében 
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2. ábra: Dr. Munk Artúr szolgálati viszonyának adatai 
 
A személyzeti jegyzék soronként 21 oszlopban vett fel adatokat minden tengerészről, úgymint: (1) alá-
írás, (2) életkor, (3) nemzetiség, (4) lakcím, a hajó amelyen utoljára szolgált (5) az elbocsátás évével és 
(6) a hajó nevével, a jelen szerződés aláírásának (7) dátuma és (8) helye, (9) az alkalmazás jogcíme, (10) 
az esetleges tartalékos-igazolvány száma, (11) a hajóra lépés elvárt időpontja, (12) a heti, vagy havi bér 
összege, (13) az esetleges előleg összege, (14) a heti vagy havi ellátmány összege, (15) az alkalmazó tiszt 
aláírása, a hajó elhagyásának (16) időpontja, (17) helye és (18) oka, (19) a bérkifizetés elbocsátáskori 
egyenlege, s végül az elbocsátó nyilatkozaton (20) a tengerész és (21) az elbocsátó tiszt aláírása. 
 
A fenti adatok áttekintése alapján az derül ki, hogy Munk Artúr valóban szolgált a CARPATHIA-n, 
csakhogy nem 1912. április 11-től, hanem 1912. május 11-től (a 11-es oszlop szerint egy nappal ko-
rábban, 1912. május 10-én kellett jelentkeznie a hajón) 1912. június 22-ig (a 16-os és 17-es oszlop 
adatai szerint, amikor is Fiumében kiszállt). Vagyis csupán egyetlen oda-vissza útra szegődött el Fiu-
me és New York között. Az 5-ös és 6-os oszlopból az is kiderül, hogy a CARPATHIA-ra történő elszegő-
dése előtti utolsó hajóútját egy évvel korábban teljesítette, a SAXONIA fedélzetén 1911-ben. 
 
Ezen a ponton a doktornak több állítása is megdől: 
 

1) „Az ULTONIA New Yorkból brazíliai vizekre hajózott különleges rendeltetéssel. Utasítás szerint a 
CARPATHIA megérkezéséig a MAURETANIA-ra költöztem át. Az óriás luxushajó a LUSITANIA test-
vérhajója volt. Mindössze tíz napom maradt a CARPATHIA érkezéséig.”5 

 

2) „Ezerkilencszáztizenkettő április tizennegyedikén reggel szedte fel horgonyát a CARPATHIA és 
teljes gőzzel indult el Gibraltár felé”6 

 
Munk Artúr a saját visszaemlékezése szerint 1912. április 4-én az ULTONIA-n érkezett New Yorkba, 
ahol 10 napig a MAURETANIA-n lakott, majd április 14-én indult vissza Európába a CARPATHIA-val. 
 
Ám Munk doktor a CARPATHIA személyzeti jegyzékét – a 7. és 8. oszlop tanúsága szerint – csak 1912. 
május 11-én Fiumében írta alá. Az aláíróív 5. és 6. oszlopában pedig azt is az aláírásával tanúsította, 
hogy ezt megelőzően utoljára 1911-ben szolgált hajón, amelyet meg is nevez: az a SAXONIA volt. 
 
Az adatok azonban másként sem stimmelnek. Dr. Lengyel Árpád hagyatékában fennmaradt a Cunard 
Line eredeti menetrendi brosúrája, amely a CARPATHIA New York-i indulásának időpontját is feltűn-
teti. Eszerint a hajó nem április 14-én, hanem három nappal korábban, április 11-én indult útnak Fiu-
mébe. Az ULTONIA pedig egész évben egyszer sem közlekedett Fiuméből New York-ba. 
 
Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy Munk Artúr nem érkezhetett a Cunard Line szolgálatában álló 
hajóorvosként 1912. április 4-én az ULTONIA fedélzetén New Yorkba, hogy ott április 14-ig lakjon a 
MAURETANIA-n, amíg behajózhat a CARPATHIA-ra. 

                                                           
5
 Munk Artúr: Köszönöm, addig is... - egy orvos életregénye", Testvériség, Egység könyvkiadó, Újvidék, 1956., 93. o. 

6
 Munk Artúr: i.m. 94.o. 



8 
 

 

3. ábra: A Cunard Line 1912/13-as menetrendje a CARPATHIA New York-i indulásával. Az indulás időpontja 1912. április 11. 
A menetrendben az ULTONIA is szerepel: 1912. december 7-i és 1913. február 12-i New York-i indulással. 

 
Bár a fenti menetrend csak a Cunard Line földközi-tengeri szolgálatában közlekedő járatok indulási és 
érkezési adatait azonosítja, a New Yorkba érkező hajókat és érkezési adataikat összesítő kiadvány7 
szerint a MAURETANIA is csak március 28-án és április 19-én érkezett New Yorkba. Az pedig teljes kép-
telenség, hogy a MAURETANIA tíz napig (vagy annál is hosszabb ideig) vesztegelt volna a kikötőben. 
Mint a Cunard Line transzatlanti szolgálatának a LUSITANIA-val együtt a leggyorsabb hajója, egy Liver-
pool-New York-Liverpool kört 12 nap alatt teljesített (egy átkelés nem egészen 5 napig tartott, a kikö-
tői szolgáltatások fejlesztésének köszönhetően pedig az átkeléshez szükséges 6 000 tonna szenet már 
20 óra alatt berakodhatták, így a hajóknak a készleteik teljes kiegészítéséig legfeljebb 4-5 napot kellett 
a kikötőben tölteni). Minden további óra állásidő csak veszteséget jelentett a vállalatnak, így a tíz na-
pos tétlenség egészen elképesztő és ritkaság számba menő szünet lett volna (nem is került sor ilyesmi-
re, csak az 1907-es avató úton – a közönségnek való bemutatás érdekében, a leendő utasok érdeklő-
désének felkeltésére – s a hajó hosszú szolgálata alatt szükséges javítások és korszerűsítések idején). 
 
A CARPATHIA személyzeti jegyzékében tehát az 1912. április 11-én megkezdett úton (amelyen a TITANIC 
túlélőinek mentésére sor került) Dr. Munk Artúr neve nem szerepel. Hasonló a helyzet a CARPATHIA utas-
listájával is, a doktor neve ugyanis abban sem található, noha azt állítja, hogy „valóságos kéjutazás” része-
se volt „az angolok költségén”8, amiből arra lehetne következtetni, hogy ha nem is, mint szolgálattevő 
orvos, de utas tartózkodott a hajón (készen arra, hogy az út végén a hajóról kiszálló Dr. Lengyel Árpádot 
felváltsa). Az interneten elérhető lista – http://www.encyclopedia-titanica.org/carpathia-passengers-
crew/ – azonban csak 307 személyt nevesít, vagyis hiányos. Annak eldöntése tehát, hogy Munk Artúr 
utasként tartózkodott-e a hajón, további vizsgálatot igényel, mert kizárni jelenleg nem lehet (az utazás 
előzményeire vonatkozó – megcáfolt – állításai mindenesetre elbizonytalanító hatásúak). 

                                                           
7
 Morton Allan Directory of European Passenger Steamship Arrivals, Chicago, 1931. 156. o. 

8
 Munk Artúr: i.m. 94. o. 

http://www.encyclopedia-titanica.org/carpathia-passengers-crew/
http://www.encyclopedia-titanica.org/carpathia-passengers-crew/
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III.2. Az egyéb hajóutakra vonatkozó közlések hitelessége: 
 
A jelen tanulmány összeállításakor nem állt módunkban elvégezni Munk Artúr valamennyi, az önélet-
rajzában említett, hajóútjának hasonlóan alapos vizsgálatát. 
 
Az önéletírásban 1911 tavasza és 1912. április vége között összesen négy hajóutat említ és négy olyan 
hajót nevez meg, amelyek fedélzetén az utazásai közötti szünetben hosszabb-rövidebb ideig lakott 
(az említett hajók ideiglenes kikötői tartózkodása alatt). 
 
Munk Artúr a saját közlései szerint: 

 1911 tavaszán (pontosan meg nem jelölt időpontban) Fiméból New Yorkba hajózott a CARONIA-val, 
 

 ezután négy hétig lakott a CARONIA, a SAXONIA és a LUSITANIA hajókon, 
 

 majd (szintén pontosan meg nem jelölt időpontban) a SAXONIA fedélzetén tért vissza Európába, 
 

 1912. április 4-én pedig az ULTONIA fedélzetén tért vissza New Yorkba, 
 

 ahol ezután 10 napig a MAURETANIA-n lakott, 
 

 1912. április 14-én végül a CARPATHIA fedélzetén indult vissza Európába, utasként, a Cunard 
vállalat költségén. 

 
A fenti felsorolásból az ULTONIA-n tett utazásra vonatkozó közlés az 1)-es kérdéssel összefüggő 
elemzés alapján biztosan hibás. Ugyanígy a MAURETANIA fedélzetén eltöltött 10 napra vonatkozó 
utalás sem felel meg a valóságnak. 
 
A SAXONIA tekintetében viszont az 1)-es kérdéssel összefüggő elemzés alapján láthattuk, hogy Dr. Munk 
Artúr 1911-ben valóban szolgált a SAXONIA fedélzetén, noha a CARPATHIA-ra 1912. május 10-én történt 
belépését követően tett írásos nyilatkozatából az egy évvel korábbi utazás pontos dátuma nem derül ki. 
 
Ennek pontosításához nyújt segítséget a „Glas Naroda” (az amerikai szlovének 1893-1963 között 
megjelenő „Nép hangja” c. lapja) 1911. június 8-i, New York-i száma, amelyben „iz Austro-Ugarske, 
Korela v Trstu” (Ausztria-Magyarországról: Kolera Triesztben) címmel jelent meg a követező híradás: 
 

 

4. ábra: A Glas Naroda címlapja a SAXONIA-n bekövetkezett 1911-es kolera-gyanús halálesetről 
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„Magyar Bernis kolera-gyanús halála a New Yorkból érkezett SAXONIA gőzös fedélzetén. Június 6-án 
érkezett Triesztbe a New Yorkból kifutott SAXONIA gőzös, amelynek tulajdonosa a Cunard Vonal, s 
amelynek a fedélzetén kolera-gyanús megbetegedésben meghalt Magyar Bernis. A kikötő egészség-
ügyi hatóságai elrendelték a gőzhajó bakteriológiai vizsgálat, s amíg az befejeződik tilos minden kap-
csolattartás a gőzhajóval. A SAXONIA május 18-án futott ki New York-ból és útközben Gibraltárban, 
Genovában és Nápolyban is megállt.” 
 
A Munk Artúr életét bemutató egyik tanulmányban9 ez olvasható: 
 
„1911 tavaszán […] a visszafelé utat SAXONIA fedélzetén tette meg, kolera járvánnyal küszködve és 
kéthetes vesztegzárral befejezve.” 
 
Amennyiben Munk doktor életrajza ebben a tekintetben pontos (amiről a CARPATHIA-val kapcsolatos 
közlések pontatlansága miatt nem lehetünk meggyőződve), a Glas Naroda idézett cikke akár az uta-
zás kezdő és befejező időpontját is azonosíthatja: eszerint Munk Artúr-nak a CARPATHIA-ra történt 
1912. május 10-i belépésekor tett nyilatkozatában azonosított, a SAXONIA-n 1911-ben megtett útja 
akár az 1911. május 18.-június 6. közötti út is lehetett. 
 
Ismétlem: ehhez az kell, hogy a SAXONIA esetében az életrajza pontosabb legyen, mint a CAPRATHIA 
esetében. Hiszen Munk doktor a CARPATHIA-n is ott volt, éppen csak az eddig megismert közhiteles 
dokumentumok alapján nem a TITANIC túlélőinek mentésekor, hanem később. Ezen az alapon egyál-
talán nem biztos, hogy 1911-ben a SAXONIA-nak éppen azon az útján volt jelen, amelyen a kolera-
gyanús megbetegedést és halálesetet észlelték (hiszen a SAXONIA sem csak egy utat tett 1911-ben). 
 
A kérdést a SAXONIA 1911. május 18.-június 6. közötti útjának személyzeti jegyzéke segíthet egyér-
telműen eldönteni. Ennek beszerzésére azonban a jelen tanulmány elkészítéséhez nem került sor. 
 
 
III.3. A mentési műveletek leírásának hitelessége: 
 
Munk Artúrnak a CARPATHIA fedélzetén tett, a TITANIC-katasztrófa túlélőinek megmentésével zárult 
utazás előzményeivel kapcsolatos közléseit az 1)-es pontban már elemeztük, s az elemzésből látható, 
hogy Munk Artúrnak az utazás előtti napok eseményeire (hajókra és időpontokra) vonatkozó közlései 
nem felelnek meg a jelenleg elérhető hivatalos dokumentumokból megismerhető adatoknak. A jelen 
alfejezetben ehhez képest a mentés körülményeire vonatkozó közléseinek elemzésére kerül sor. 
 
„Az elvesztett sakkverseny után fölmentem a parancsnoki hídra. Megnéztem az órát, pont tizenegy 
óra volt. Nagy meglepetésemre magát Rostron kapitányt találtam a hídon.”10 
 
„Öt óra körül a távcsővel felszerelt első tiszt csónakokat fedezett fel a horizonton. […] Hat óra volt, 
amikor csónakunk megközelítette az első három nentőcsónakot. […] A hajó egyik oldalán csigák és 
kötelek segítségével húzták fel a mentőcsónakokat, a másik oldalon leeresztették a vízre a hajó lép-
csőzetét és itt vették fel a hajótörötteket.”11 
 
„Orvosi munka csak annyi volt, hogy segítettünk a hajótöröttek ellátása körül. Segítettünk a pincé-
reknek, a stewardoknak, akiknek a mentési munkálatok körül oroszlánrészük volt.”12 
 

                                                           
9
 Sz.n.: Munk Artúr, az író, az orvos, a humanista, Szabadka szerelmese, hn. én. 

10
 Munk Artúr: i.m. 95. o. 

11
 Munk Artúr: i.m. 96. o. 

12
 Munk Artúr: i.m. 97. o. 
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A CARPATHIA fedélzetén minden vitán felül tényleg jelenlévő Dr. Lengyel Árpád 1912. április 18-án 
New Yorkban kelt levele és május 17-én a Budapesti Orvosi Kaszinóban tartott előadása ehhez képest 
egészen másként – részletesebben, és egyúttal hitelesebben is – írja le ezeket az eseményeket: 
 
„Éjféli 12 óráig Bisset nevű angol és Ráth Gusztáv magyar tiszt volt szolgálatban.”13 
 
„Éjjel két óra felé, amikor már gondoltuk, hogy a baleset helyének látókörébe jutunk, állandóan ad-
tunk rakétával jeleket, amire nemsokára érkezett válasz itt-ott apró csónakokról – nálunk persze 
kompoknak is beillenek – kék fény (magnézium lehetett) képében, és már fél 4 lehetett, amikor egész 
közel megláttuk az első mentőcsónakot felénk közeledni. Hajónk megállt. Természetesen jóval előbb 
kinyitották az oldalajtókat. Köteleket erősítettek csigákra, és kötéllétrákat bocsátottak le. Hajónk 
villamos fényárban úszott, úgyhogy a menekülők messziről láthatták. […] Az első csónakon mindössze 
17 ember volt, a szegényebb fajtából valók.”14 
 
„Előbb a gyermekeket húzták fel csigán lebocsátott vászonzsákban, hogy ne kelljen félteni őket a kibu-
kástól, s aztán a nőket kötélen leeresztett, hintához hasonló padon, és legutóbb a férfiakat. Egyenként 
húzták föl valamennyit, s amint felértek, levagdostuk róluk a mentőöveket, s aztán mindenki először a 
feljáró melletti rendelőszobába jött, és miután meleg itallal, takaróval szolgáltunk, az illetőket – ha sé-
rülésük nem volt – a nekik megfelelő osztályba vezették. A sebesülteket ideiglenesen ellátva azonnal 
hordágyon a kórterembe szállították, ahol nemsokára részesültek végleges orvosi kezelésben. […] Sokan 
voltak sebesültek, akik vagy a tolongásban, vagy ugrás következtében sérültek meg. Ezeket mindjárt a 
kórházban helyeztük el. […] Alig győztük a sok munkát és a vigasztalást. […] mindenki kapott élelmet és 
meleg takarókat, és mi is hozzáfogtunk a betegek részletes vizsgálatához. Többnyire apró zúzódásokat 
szenvedtek, és csak hárman törést. Két ember, egy matróz és egy pincér egy felfordult csónakból mene-
kültek, és körülbelül 3-4 óráig úsztak mentőövvel a jéghideg vízben. Ma már ezek is jól vannak, de akkor 
szinte halottnak látszottak. […] Én és az olasz doktor persze ruhástul a hajó előszobájában lévő padon 
aludtunk, és fogunk aludni csütörtökig, amikor New Yorkba érkezünk vissza, és kiszállítjuk a hajótöröt-
teket. [...] Nagyon szomorú az utunk visszafelé, mindenütt csak sírást és jajgatást hallani...”15 
 
Munk doktor Lengyel Árpádéhoz képest szinte szófukar leírása az időpontok, a személyek és az ese-
mények tekintetében is pontatlan. Hiszen valóban: Már a CARPATHIA-t a vészjelzések vétele előtt 
irányító tisztek személyazonossága tekintetében is jelentős az eltérés a beszámolók között. Míg ápri-
lis 15-én 00:00 órától az első tiszt, Horace J. Dean volt szolgálatban egy fiatalabb tiszttel, addig 14-én 
24:00 óráig James Gordon Partridge Bisset második tiszt és Ráth Gusztáv tartózkodott a hídon. A két 
visszaemlékezés közül ebben a tekintetben csak Lengyel Árpádé a pontos. A mentőcsónakokkal kap-
csolatban ugyanez a helyzet: az elsőt 03:35-kor vették észre, a legelső túlélő pedig 04:10-kor kapasz-
kodott a fedélzetre. Míg Lengyel Árpád ezzel egybevágó, Munk Artúr ettől eltérő tartalmú beszámo-
lót ad. A mentés módját illetően sem egyeznek a beszámolók. Míg Munk Artúr szerint a túlélők a hajó 
vízszintig leeresztett oldallépcsőin szálltak fel a fedélzetre – mintha a CARPATHIA egy kikötő békés 
vizén ringatózna –, addig Dr. lengyel Árpád beszámolója a valóságnak megfelelően, részletesen leírja, 
hogy az átfagyott, szinte mozgásképtelen embereket kötelek segítségével (a felnőtteket egy kötelek-
re függesztett padon, a gyerekeket pedig egy zsákban) húzták fel a fedélzetre. 
 
S ezek csak a legnyilvánvalóbb tévedések, amelyek sorát még folytathatnánk Munk Artúr leírásának 
részletekbe menő elemzésével (további adalékok a függelékben), de azt hiszem, hogy ez a néhány 
példa is elegendő annak megvilágítására, hogy kiderüljön: a Munk Artúr által hátrahagyott beszámoló 
túlságosan elnagyolt és nagyon kevéssé pontos egy szemtanú visszaemlékezéséhez képest. 

                                                           
13

 Völgyi Péterné Dr. Reich Márta, Dr. Balogh Tamás: A TITANIC árnyékában – egy magyar orvos élete. Delta Vision, Buda-
pest, 2012. 157. o. 

14
 Völgyi Péterné Dr. Reich Márta, Dr. Balogh Tamás: im.: 155. o. 

15
 Völgyi Péterné Dr. Reich Márta, Dr. Balogh Tamás: i.m.: 156.-157. o. 
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Persze lehetne azzal érvelni, hogy Lengyel Árpád levele és előadása bizonyára azért olyan pontos, 
mert alig néhány nappal az események után – még azok hatása alatt – írta, míg Munk doktor vissza-
emlékezése akár évtizedekkel később is keletkezhetett, amikor a megkopó emlékezet már nem képes 
pontosan felidézni mindent. Csakhogy ez ellen szól, hogy Lengyel Árpád még évtizedekkel később is 
ugyanúgy mesélte el ezeket a részleteket, mint a legelső alkalommal. Az időpontokban, a mentés 
módjának leírásában egyszer sem tévedett, s nem változtatott meg önkényesen semmilyen részletet. 
 
A legfeltűnőbb azonban mégsem az, hogy Munk Artúr és Lengyel Árpád visszaemlékezései között 
számos ténybeli eltérés van. A legkülönösebb az, hogy míg Lengyel Árpád visszaemlékezése hemzseg 
a személyes élményektől, addig Munk Artúr leírásában nincs egyetlen egyes szám első személyben 
elbeszélt élmény sem a saját orvosi közreműködésével kapcsolatban. 
 
Lehetetlennek tartom, hogy Munk Artúr orvosi tudását ne vették volna igénybe több mint 700, azon-
nali ellátást igénylő túlélő ellátásához, hiszen – amint Lengyel Árpád is leírta – „Alig győztük a sok 
munkát és a vigasztalást”. Ha pedig igényt tartottak Munk Artúr közreműködésére, akkor elképzelhe-
tetlennek tartom, hogy ne akadt volna legalább egyetlen olyan ember, aki később megemlíti a másik 
magyar orvos nevét, vagy feljegyzi az érdemeit. Márpedig – amennyire a megismerhető dokumentu-
mokból tudni lehet – ilyet akkor, s azóta senki sem tett… 
 
Lengyel Árpád visszaemlékezésében sincs nyoma annak, hogy Munk Artúr a mentési munkálatokban 
részt vett volna, pedig Lengyel Árpád körültekintő és alapos krónikása volt az eseményeknek. Honfi-
társáról, Ráth Gusztávról is név szerint megemlékezett. A hajó parancsnoka, Arthur Henry Rostron is 
csak egyetlen magyar orvosról írt az emlékirataiban16. Hogy Munk Artúrról egyetlen szót sem ejtenek, 
annak sok oka lehet, s ezek közül a legkézenfekvőbb az, hogy tudniillik meglehet: ő az, aki ott sem 
volt, s rá ezért nem emlékeznek.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ábra: A CARPATHIA tiszti kara New Yorkban. Álló sor balról jobbra: D.N. Colquhoun 7. gépész, William S. Barton 2. steward, C.W. 
Bairnson 3. steward, Percy B. Barnett helyettes számvevő, Ráth J. Gusztáv 5. tiszt, A.B. Johnston főgépész, Thomas William 
Hankinson főtiszt, Horace J. Dean 1. tiszt, Wilfrid G. Fairhurst 4. gépész, Dr. Frank E. McGhee I. oszt. hajóorvos, Ernest G.F. Brown 
számvevő, Dr. Vittorio Risicato II. oszt. hajóorvos, Richard G. Thomas 2. kabin steward, Dr. Lengyel Árpád III. oszt. hajóorvos, Evan 
Henry Hughes fősteward. Ülő sor balról jobbra: Thomas Gould kazánfelügyelő, Geoffrey Barnish 4. tiszt, Arthur H. Rostron kapi-
tány, James Gordon Partridge Bisset 2. tiszt, J. Richardson 6. gépész. Balra lent Munk Artúr 1915-ben készült katonaportréja. 

                                                           
16

 Arthur Henry Rostron: Home from the Sea, Cassell & Company Ltd, London, 1931 (http://topbookus.com/home-from-

the-sea.html) 

http://topbookus.com/home-from-the-sea.html
http://topbookus.com/home-from-the-sea.html
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III.4. Leszármazottak, tárgyi emlékek, dokumentumok: 
 
Munk Artúr az önéletírásában több olyan tárgyi bizonyítékot is konkrétan megnevez, amelyek az em-
lékezetes úton kerültek a birtokába: 
 
„A hajó teljes személyzete emlékérmet kapott az amerikaiaktól és kétszeres fizetést. Az érem egyik 
oldalán Neptun, alatta a CARPATHIA domborművű mása, három mentőcsónakkal az előtérben. A 
háttérben jéghegyek láthatók. Az érem másik oldalán a következő felírás olvasható: Presented to the 
Captain officers and crew of R.M.S. CARPATHIA in recognition of the gallant and heroic services from 
the survivors of the S.S. TITANIC April 15th 1912. (Ajándékul a CARPATHIA tisztikarának és legénysé-
gének. Elismerésül a bátor és hősies szolgálatokért. A TITANIC hajótörötteitől. 1912. április 15.) Az 
emlékérmeket Rostron kapitány osztotta szét. A szerény érmet – viszontagságos – életemen át a mai 
napig sikerült megőriznem. Emlékeim között őrzöm azokat az eredeti fényképeket is, amelyeket a 
CARPATHIA fedélzetén a hajótöröttekről készítettek. […] Megőriztem Rostron kapitány és McGhee, az 
angol orvos fényképét is, amint New Yorkban ötórai teára indulnak a milliomos Astor özvegyéhez.”17 
 
Érdekes lenne tudni ezeknek a tárgyaknak a további sorsát. Hiszen amennyiben ezek a tárgyak eset-
leg fellelhetők – pl.: megvannak a család leszármazóinak a tulajdonában, vagy más módon bizonyít-
ható, hogy egykor Munk Artúr tulajdonát képezték – akkor az bizonyos mértékben más megvilágítás-
ba helyezné a történteket. 
 
Munk Artúrnak voltak leszármazói: Fia, Munk György (Dorde), 1919. november 7-én, unokája, Ale-
xandra pedig 1944-ben született. Munk Györgynek még egykori lakcíme is ismert (Svetozara Miletica 
30., Novi Sad, tel.: 25-103), ami esetlegesen alapot adhat a család ma élő tagjainak felkutatására. 
 
A tárgyak közül az emlékérem részletes leírása figyelemre méltó. Hiszen, ha Munk doktor nem volt 
ott, hogyan tudott ilyen részletes leírást adni az emlékéremről? Nos, egyrészt láthatta az újságokban, 
de ami ennél is valószínűbb, akár személyesen is. Hiszen Munk Artúr éppen akkor vett részt a 
CARPATHIA amerikai útján, amikor az emlékérmet kiosztották. 
 
Az emlékérem gondolata Margaret Brown-tól, a TITANIC egyik első osztályú amerikai túlélőjétől 
származik, aki – több társával együtt – még a CARPATHIA fedélzetén megalakított segélybizottság 
tagjaként határozta el a szegény sorsú túlélőket segítő nyomorenyhítő akciók kezdeményezését és a 
mentőhajó személyzetének szóló méltó köszönetnyilvánítás megszervezését. Az emlékérmet az 
utóbbi szándéktól vezérelve rendelték meg a New York-i John Street 20. szám alatt működő Dieges & 
Clust ékszerész- és aranyművesről a CARPATHIA személyzetének megfelelő számban, azaz éppen 307 
példányban és háromféle kivitelben: Rostron kapitánynak és a tiszteknek színaranyból, a személyzet 
tagjainak pedig ezüstből és bronzból. 
 
Az érmek átadására a CARPATHIA tisztikarának 6 fős küldöttsége jelenlétében 1912. május 29-én került 
sor, éppen akkor, amikor a CARPATHIA szolgálati jegyzéke szerint Munk Artúr is a hajón volt, annak 
1912. május 11.-június 22. közötti Fiume-New York-Fiume útján. Így – amint Könczöl Péter, az R.M.S. 
TITANIC Magyar Kutatócsoport tagja rámutatott – nagy valószínűséggel ő volt az egyetlen tiszt a hajón, 
aki nem kapott az éremből (hiszen nem volt jogosult rá), miközben végig kellett néznie, hogy a tiszttár-
sai, sőt a hajón rajta kívül mindenki, aki a személyzet tagja, hogyan örül neki és büszkélkedik vele. Rá-
adásul – mivel a mentőhajó és legénysége iránti kitüntető figyelem nem csökkent – minden bizonnyal ő 
is a riporterek kereszttüzébe került, akiknek fogalma sem lehetett róla, hogy ő a hajót híressé tevő elő-
ző úton nem volt ott! Talán ennek az élménynek a hatása alatt született meg a mentésben való közre-
működésének története? Nem tudjuk… 

                                                           
17

 Munk Artúr: i.m.: 99-100. o. 
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6. ábra: A mentési érem Dr. Lengyel Árpádnak adományozott – és távollétében számára postai úton kézbesített – példánya. 
 
Összegzés: 
 
Arra, hogy Munk Artúr a CARPATHIA orvosa lett volna azon az úton, amelyen a TITANIC túlélőit ki-
mentették, semmiféle adat nem utal a saját könyvén kívül. Erre vonatkozó közlését sem a 
CARPATHIA-nak az adott útról felvett személyzeti jegyzéke, sem Lengyel Árpád visszaemlékezései 
nem erősítik meg (Lengyel Árpád nem is említi Munkot). 
 
A bemutatott dokumentumok viszont minden kétséget kizáróan megerősítik (s a saját aláírásával 
igazolják), hogy Munk Artúr 1912. május 11-től volt a CARPATHIA hajóorvosa, s a hajóra Fiumében 
szállt fel, előtte pedig utoljára 1911-ben hajózott, a SAXONIA gőzösön (ami egyúttal azt is kizárja, 
hogy 1912. március-áprilisában egy másik Cunard-hajó, az ULTONIA orvosaként kelt volna át Ameri-
kába, hogy onnan a CARPATHIA utasaként térjen vissza). 
 
Közléseinek hitelességét egyáltalán semmi sem támasztja alá. Sem a CARPATHIA személyzeti jegyzé-
ke (amelyben Munk Artúr csak 1912. május 11-étől kezdve szerepel), sem az utas-listája (amely csak 
az első osztályú utasokról maradt fenn), sem Lengyel Árpád számos visszaemlékezése (amelyek közül 
egyben sem tesz említést róla), sem Arthur Henry Rostron kapitány önéletírása (amely csak egyetlen 
magyar orvost említ), sem esetlegesen fennmaradt tárgyak, fotók, levelek (amelyek igazolnák, hogy a 
hajón dolgozott, vagy hogy emlékeznek rá és a tetteire). 
 
Minderre tekintettel, s mivel arra okmányszerű bizonyíték maradt, hogy Munk doktor a TITANIC 
mentése idején nem volt a CARPATHIA orvosa, nem világos, hogy miért és hogyan terjedt el róla en-
nek az ellenkezője, illetve, hogy miért írta azt, hogy a kérdéses időpontban a CARPATHIA orvosaként 
tevékenykedett. 
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IV) Következtetések: 
 
Nem tudjuk, hogy a Munk Artúr halála utáni esztendőben – 1956-ban – sajtó alá rendezett önéletírá-
sa mikor keletkezett: folyamatosan írta és így csaknem valós időben számolt be a vele történtekről, 
vagy csak később, visszatekintve vetette papírra a gondolatait. Az utóbbi esetben természetesen 
fennáll a tévedés lehetősége különösen a nevek és a pontos időpontok tekintetében. 
 
Ezzel együtt árulkodó az olyan tárgyi és egyéb írásos bizonyítékok hiánya, mint a korabeli fényképek, 
menetrendek, képeslapok, levelek, stb., amelyek Dr. Lengyel Árpád hagyatékában – a budapesti dok-
tor és családja minden hányattatása ellenére is – máig fennmaradtak. Munk Artúr esetében nincs 
tudomásunk semmi ilyesmiről. 
 
Elvben természetesen az sem lehet kizárni, hogy akkor tévedett, amikor a CARPATHIA személyzeti 
jegyzékét aláírva, azt állította, hogy a SAXONIA volt az előző hajója, ez azonban azt jelentené, hogy 26 
évesen nem emlékezett rá, hogy alig egy hónappal azelőtt az ULTONIA-ra volt beosztva. Nem túl va-
lószínű, ahogyan az sem, hogy más oka lett volna a titkolózásra, s ezért került volna a jegyzékbe a 
SAXONIA18. Ha pedig a feltételezések helyett az ismert tényekre hagyatkozunk, akkor nem tagadhat-
juk, hogy azok nem esnek egybe az önéletírásban a TITANIC túlélőinek mentésével összefüggésben 
előadottakkal: a közgyűjteményekben fennmaradt és fellelt okiratok cáfolják a Munk Artúr által írta-
kat (ennek ellenére önéletírásában a SAXONIA fedélzetén 1911-ben tett utazásra vonatkozó részek 
megfelelhetnek a valóságnak, sőt, akár az is elképzelhető, hogy a doktor a tengeri élményeit is ezen 
az úton szerezte). 
 
Az életrajznak a TITANIC-túlélők mentésére vonatkozó valamennyi részletének pontosságát így legfel-
jebb csak a közgyűjteményekre kiterjedő további kutatás, esetlegesen a családi hagyaték felkutatása 
igazolhatja (pl.: ha sikerül felkutatni az önéletírásban említett minden hajó és a CARPATHIA 1912. 
március-áprilisra vonatkozó összes személyzeti jegyzékét és az 1912. április 11-i út hiánytalan utas-
listáját, stb.). Munk Artúr leszármazóinak (ha vannak) a felkutatása, s velük a hagyatéka sorsának 
egyeztetése (megvan-e az önéletrajzban említett mentési érem, az eredeti fotók, emléktárgyak, stb.) 
ugyancsak további értékes adalékokkal szolgálhat. 
 
Addig azonban – a jelenleg rendelkezésre álló dokumentumok alapján – csak arra az álláspontra he-
lyezkedhetünk, hogy Dr. Munk Artúr nem volt ott a CARPATHIA fedélzetén 1912. április 15-én és nem 
vett részt a TITANIC túlélőinek mentésében. 
 

                                                           
18

 Valójában már akkor sem bemondásra ment az adatfelvétel, hanem mindenkinek be kellett mutatnia a tengerész-

könyvét, amely tartalmazta a korábbi alkalmazására vonatkozó adatokat. A személyzeti jegyzékbe ezeket vették át. 



16 
 

V) Függelék: 
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A Munk Artúr-féle visszaemlékezés legfontosabb részleteinek elemzése (Könczöl Péter munkája): 
 
Dr. Munk Artúr visszaemlékezésében a mentéssel összefüggő részleteket illetően vannak a korábban emlí-
tetteknél sokkal nyilvánvalóbb tévedések is, amelyek akkor is felettébb zavarók, ha a többi – apróbb – 
tévedés felett napirendre is térnénk. 
 
Hiszen ezek éppen a fontosságuk miatt beszédes részletek. Valamennyi olyan körülményre vonatkozik 
ugyanis, amelyet széles körben tárgyalt a korabeli sajtó, köztudomású dolgoknak számítottak tehát, így 
elképzelhetetlen, hogy valaki, aki személyesen is a részese volt az eseményeknek, másként emlékezzen 
rájuk utólag. 
 
Ezek: 
 

 Munk Artúrnak az a kijelentése, hogy a CARPATHIA-ra való április 14-i beszállását megelőző 10 napban 
a MAURETANIA óriásgőzösön szállt meg, egyszerűen lehetetlen. A MAURETANIA ugyanis 1912. április 
19-n ért New-Yorkba, ahova Liverpoolból április 14-én indult el. A liverpooli feltöltési idő és az azt 
megelőző keleti irányú atlanti átkelés miatt a hajó fizikailag nem tartózkodhatott abban az időinterval-
lumban New-Yorkban, amit Munk doktor említ. A MAURETANIA ráadásul a maga korának leghíresebb 
hajója volt, mivel abban az időben 22 éven keresztül megszakítás nélkül birtokolta a leggyorsabb at-
lanti átkelésért járó Kék Szalagot (nála csak a TITANIC vált híresebbé-hírhedtebbé a katasztrófáját kö-
vetően). Vagyis szinte lehetetlen volt összetéveszteni egy másik hajóval. Tévedésről tehát aligha be-
szélhetünk. 

 

 „A jeges hullámsírban lelte halálát a TITANIC kapitánya is, s a társaság igazgatója” – írja Munk doktor. 
Ez is olyan (a történtek lényegét érintő) kapitális „tévedés”, amit szemtanú aligha követhetett el. Hi-
szen a katasztrófa egyik legnagyobb botránya éppen az volt, hogy a társaság igazgatója, J. Bruce Ismay 
megmenekült. A TITANIC összes túlélőjével együtt őt is a CARPATHIA vette a fedélzetére, ahol orvosi 
ellátásban részesült: a CARPATHIA első hajóorvosa, Dr. McGhee adta át neki a saját kabinját a New-
Yorkig tartó úton, mialatt végig nyugtatókat kapott. Mivel az orvosok folyamatosan kapcsolatban vol-
tak egymással (konzultáltak a betegeik állapotáról, a szükséges kezelésről, s persze egymásban is tar-
tották a lelket), felettébb valószínűtlen, hogy Munk doktor minderről ne szerzett volna tudomást. 

 

 „A CARPATHIA másfél nap késéssel fordult vissza New-Yorkba a hajótöröttekkel” – ezzel szemben a 
tény az, hogy a CARPATHIA még aznap (1912. április 15-én) reggel 08:50-kor, vagyis nem egészen 5 
órával a mentés megkezdését követően, elindult vissza New-Yorkba. 

 
Ilyen „tévesztéseket” egyszerűen nem lehet az eltelt idővel magyarázni. Hiszen ezek nem exkluzív részle-
tek, hanem egytől egyig olyan tények, amelyeket még a korabeli sajtóból visszakeresve is könnyen lehe-
tett volna azonosítani, hiszen annak idején sokáig foglalkoztatták a közvéleményt. 
 
Minderre tekintettel megállapítható, hogy Dr. Munk Artúr „Köszönöm addig is…” c. könyvében gyakorlati-
lag az összes információ téves a TITANIC túlélőinek mentésével kapcsolatban. 
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