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Markusovszky Lajos (1815–1893)142

A pesti orvosi iskola nagy hatású szervező egyénisége, hatalmas munkabírású, éles eszű és 

keménykezű irányítója, államférfiak és tudósok igaz barátja, a magyar művelődésügy, 

egészségügy szürke eminenciása volt évtizedeken keresztül Markusovszky Lajos. Életútja a 

Liptó vármegyei Csorbáról indult, ahol 1815. április 25-én látta meg a napvilágot lutheránus 

lelkészi családban. A magyar, a német és a szlovák nyelv egyaránt gyermekkorban elsajátított 

„közvetítője”  volt a tehetséges fiúnak. Orvosi tanulmányait a Festetich család nevelőjeként 

folytatta, akikhez Stáhly Ignác ajánlotta be. Rendkívül széles körű általános műveltsége 

részletekbe menő szakismerettel párosult, ami képessé tette a szintézisben való látásra, 

életműve megalkotására. Nevéhez nem fűződik egyetlen felfedezés vagy találmány, nem tartja 

számon a medicina egyetlen ága sem a legnagyobbak között, de mindenki elismeri a nemzeti 

liberalizmus eszmerendszerében gondolkodó művelődési és oktatási szakembert, a kiváló és 

éles szemű szerkesztőt, akinek életműve része a magyar művelődés- és orvostörténetnek.

Orvosi diplomáját 1844-ben szerezte meg a pesti egyetemen, disszertációja – „Az orvos 

mint nevelő”  (Pest, 1844) –  már valóságos program volt, szinte életművének előzetes 

foglalata. A nevelés fő célja az egészségre nevelés, már az anyát is nevelni kell, mielőtt 

megszületik a gyermeke. Vázolta az orvosi hivatás alapelveit is: „Ne alacsonyítsa tudományát 

tehénné, mely őt vajjal látandja el, ne pénz- és hírkereset módjává.”  Ezután Bécsbe ment 

szakismeretei bővítésére, ahol a híres Wattmann professzor műtőnövendéke lett. Tanúja volt 

Bécsben Semmelweis kutatómunkájának és orvosi tevékenységének a gyermekágyi láz 

okának keresésében. Visszatérve Pestre (1847) Balassa János sebésztanár asszisztense lett. 

Műtéteiknél az elsők között alkalmazták Európában az éterbódítást, amit Markusovszky 

először önmagán próbált ki.

A pesti Egyetem orvosi kara a Hatvani (ma: Kossuth Lajos) és az Újvilág (ma: 

Semmelweis) utca sarkán állott egykori jezsuita kolostor épületében tengődött, amikor 1848-
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ban kirobbant a márciusi forradalom. Balassa és Markusovszky együtt hallgatta a szónokló 

ifjakat. A megalakuló Batthyány-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, Eötvös József 

nemcsak az orvosi ügyek intézését, de az egyetem irányítását is Balassára bízta. A 

reformpolitika valóra váltása, a polgári nemzetállam intézményrendszerének kiépítése 

azonban nem folytatódhatott az elmúlt évtizedekben kiforrt program szerint, mert az európai 

politika változásai, a bécsi udvari politika machiavellizmusa szabadságharcra kényszerítette a 

királyi szentesítéssel megerősített törvényekhez ragaszkodó magyar kormányt, a magyar 

nemzetet.

Markusovszky vállalta az idők parancsát. Előbb csak a sebesülteket ápolta a klinikán, 

majd maga is bevonult és a „sebészi kötszer- és műszertan”  előadója lett a „hadorvosi 

tanfolyamon”. Már a szabadságharc utolsó fejezetéhez közeledett, amikor az ácsi ütközetben 

súlyos fejsérülést szenvedett Görgey Artúr tábornok mellé rendelték, Lumniczer Sándor 

törzsorvos javaslatára, a kiváló sebészt. Markusovszky elkísérte Görgeyt Aradra, vele volt 

Világosnál, majd Nagyváradon az orosz fogságban és elkísérte száműzetése helyére, 

Klagenfurtba is. Innen azonban hamarosan visszatért Pestre, ahol azonban –  politikai 

megbízhatatlansága miatt – megfosztották egyetemi állásától. Főnöke, Balassa János börtönbe 

került, ahonnan kiszabadulva később visszakapta katedráját és visszavette magánasszisz-

tensként Markusovszkyt is.

A bukást követő letargiából azonban hamarosan felocsúdtak az itthon maradott 

politikusok és orvosok is. Magánlakásokon, a sokat emlegetett lovaskirándulásokon folytatták 

megbeszéléseiket, vitáikat, tervezgetéseiket a pesti orvosi iskola vezető egyéniségei, 

elsősorban Balassa, Markusovszky, Lumniczer, majd csatlakozott hozzájuk Semmelweis és 

több más kiváló orvos is. De személyes kapcsolatuk, „házi orvosi”  szolgálatuk –  Balassa, 

Markusovszky esetében is –  az Eötvös és Trefort családnál, igen jó lehetőséget adott az 

orvosképzés, az egészségügy problémáinak összehangolására az általános politikai 

várakozással. Markusovszky szervező ereje képes volt a Bach-korszak nehéz éveiben is 

pótolni valamennyire a hiányzó hivatalos fórumokat. Balassa igen nagy tekintélyt szerzett – 

felesége meggyógyítása révén –  Prottmann rendőrfőnöknél, aki elnézőbb lett az egyre 

megszilárduló, egyre markánsabban megformálódó pesti orvosi iskola tagjaival szemben. A 

Balassa-társaság valóságos intézménye lett a hazai medicinának, ami az enyhülés, a lazulás 

éveiben majd a valóságos intézmények alapjainak a lerakásához adott segítséget.

A legégetőbb kérdés az orvosi szaksajtó hiánya volt. Bugát és Toldy Ferenc, illetve Flór 

Ferenc lapja, az „Orvosi Tár”  (1831–48) nem éledt újjá, valamennyien „rossz pontokat” 

szereztek a szabadságharc alatt tanúsított magatartásukkal, Bugát és Flór különleges 



elkötelezettségével. Az Orvosi Hetilap megjelenéséig (1857) hiányzott a magyar nyelvű 

orvosi szaksajtó hazánkban. Tulajdonosa és szerkesztője Markusovszky volt, aki helyet adott 

minden új tudományos közlésnek, cikknek. E lap hasábjain jelent meg –  Markusovszky 

biztatására és jótékony szerkesztői javításaival –  Semmelweis cikksorozata (1858) a 

gyermekágyi láz kóroktanáról, amely a legjobb összefoglalása a Semmelweis-doktrínának. Az 

Orvosi Hetilap mindenkit megszólaltatott és minden kérdésben állást foglalt, a magyar 

orvostudomány világszínvonalú lapja volt. De ezzel sem elégedett meg, hanem 1863-ban 

megalapította a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulatot, amely majd egy évszázadig volt 

orvosi múltunk színvonalának emelője, az orvosképzés szolgálója.

A neoabszolutizmus (1849–67) évei nem voltak elveszett esztendők Markusovszkyék 

számára. Az önkényuralom hosszabbra nyúlt, mint remélték, de elszántságuk révén ismét a 

felkészülés éveivé váltak. Az 1867-es kiegyezés alapján megalakuló Andrássy-kormány 

vallás- és közoktatásügyi minisztere ismét Eötvös József lett, a kormány egyetlen 1848-as 

miniszter-viselt tagja. Az orvostudományi ügyek intézésére egykori háziorvosát, baráti 

körének tagját, eszméinek és programjának kitűnő ismerőjét, Markusovszky Lajost hívta meg 

a Minisztériumba. Viszonylag kedvezőtlen „besorolással” vállalta a miniszteri titkári állást az 

52 éves férfiú, aki félretett minden hiúságot és megértette minisztere helyzetét és szándékát. 

Tudománypolitikai törekvéseit, programját egyszerre szolgálhatta a Minisztériumban és saját 

lapjában. Nemegyszer használta ki e kettős lehetőség előnyeit. Érdekességként is utalhatunk 

álláspontjára a női emancipációval kapcsolatban. Voltak fenntartásai e kérdésben, alapos 

történelmi és szociológiai vizsgálattal elemezte az egész problémakört „Nők legyenek-e 

orvosok?” című írásában. „Elfogulatlan művelt férfiak – írta – csak elismeréssel lehetnek azon 

nők iránt, kik tudományos törekvéseket mutatnak, s ezen téren sikert aratnak.” Meggyőződése 

volt, hogy – akár tetszik, akár nem – az egyetemek kapuinak hamarosan meg kell nyílnia a 

nők előtt.

Nagy veszteség érte Markusovszkyt, amikor minisztere, Eötvös, 1871-ben elhunyt. De 

másfél évvel később ott folytathatta, ahol korábban, amikor Eötvös sógora, Trefort Ágoston 

lett a vallás- és közoktatásügyi miniszter (1872–88-ig). Az új miniszterből hiányzott ugyan 

Eötvös messze jövőbe mutató eszmeisége, nem volt olyan jelentős író és állambölcselő mint 

elődje, de jobban kiismerte magát pályatársai intrikáiban. Pragmatikus politikus volt, 

ugyanakkor hatalmas műveltséggel és komoly gazdasági-társadalmi ismeretekkel, aki 

igyekezett a buktatókat kikerülve, kompromisszumokkal a lehetségest végrehajtani és 

lehetőleg a legjobban. Az egészségügyhöz, a medicinához még több érzéke volt mint 

Eötvösnek, amihez talán sebész atyja emléke is hozzájárult. Trefort világosan látta, hogy a 



„közegészség, közgazdaság, közoktatás” hármas jelszava lehet csak a kormányzati cselekvés 

vezérfonala. Tudta, hogy a közegészségügy és közoktatásügy egyszersmind gazdasági kérdés 

is, amely meghatározza a termelés egyik tényezőjének, az embernek testi és szellemi 

állapotát.

Markusovszky és Trefort együttműködése korszakos jelentőségű a hazai 

orvosképzésben is. Gyakorlatiasabbá tette, új szigorlati rendszert vezetett be. Ekkor épült fel 

az Üllői úton a belső klinikai telep, amely napjainkig otthona intézményeinknek. A tanszékek 

számát tizenháromról huszonkettőre emelte, az orvosképzés mellett felismerte az orvos-

továbbképzés szerepét is. Egészségpolitikai törekvése egy „ép, egészséges nemzedék 

előállítására”  már doktori disszertációjában megfogalmazódott. Minden fórumon szorgal-

mazta a közegészségügy reformját, ő volt az egyik megszövegezője a Balassa javaslatára 

felállított (1868) Országos Közegészségügyi Tanács tervének. Oroszlánrészt vállalt az 1876-

ban elfogadott közegészségügyi törvény előkészítésében, a közegészségügyi tanszék 

felállításában. De elválaszthatatlan a nevétől az iskolaegészségügy, a közegészségügyi 

kongresszus, az Országos Közegészségügyi Egyesület, az „Egészség” című lap életre hívása 

is. Sorolhatnánk tovább azokat a területeket, ahol hatalmas munkabírásával, messze 

túlmenően a hivatali kötelezettségein, amelyek előbb az orvosi egyetemi ügyekre, majd az 

összes egyetemi ügyekre terjedtek ki, feltűnik alkotóereje és tevékenysége.

Páratlan tekintélyt vívott ki magának Markusovszky a dualista Magyarország 

„köztisztviselői karában”. A Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta 

(már 1863-ban levelező tagja volt), elsikkadt professzorságát a budapesti és a kolozsvári 

egyetem tiszteletbeli tanársággal, illetve díszdoktorsággal pótolta. De Trefort Ágoston halála 

(1888-ban) igen súlyosan érintette, vele elköltözött annak a politikus nemzedéknek a 

kiemelkedő képviselője, akikhez Markusovszky is tartozott. Még néhány évig a helyén 

maradt, majd tekintélye csúcspontján, hetvenhét esztendős korában, mint miniszteri tanácsos 

vonult nyugalomba 1892-ben. Barátai, pályatársai jórészt eltávoztak az élők sorából. 

Egészségi állapota is megromlott. Abbáziába utazott gyógykezelésre, ahol 1893. április 21-én 

elhunyt. Abbáziában még őrzi emlékét a „Markusovszky-pad”, emléktábla idézi nevét 

szülőhelyén, Csorbán és választott pátriájában, Vasegerszegen. Itt temették el felesége, Kiss 

Zsófia hamvaival együtt, akivel a szabadságharc alatt ismerkedett meg és e régi dunántúli 

nemesi család sarjával vált „Vas megyeiévé”, akinek nevét viseli a szombathelyi Megyei 

Kórház is. Eszmei végrendeletét halálos ágyán Korányi Frigyes jegyezte le számunkra: 

„Nekünk nagyszámú, értelmileg képzett és testileg edzett emberre van szükségünk, ha 

önállóságunkat fenntartani akarjuk.”



Antall József

Lumniczer Sándor (1821–1892)143

A magyar orvosi múlt jelentős alakja Lumniczer Sándor, aki egyik legrégebbi és máig virágzó 

orvosi dinasztiánk tagja volt. A Balassa és Markusovszky körül kialakult pesti orvosi iskola 

„alapító tagjainak” egyike, aki Semmelweisnek is ifjúkori barátja volt. Nagyatyja, Lumnitzer 

István egyike volt a nagyszombati kar első végzettjeinek (1777), aki Pozsonyban szerzett 

magának nevet mint orvos és botanikus. Atyja mint mezőgazdász nemcsak felkelthette az 

érdeklődését a természettudományok iránt, hanem uradalmi jószágkormányzóként megfelelő 

neveléséről is tudott gondoskodni. Lumniczer Kapuváron született 1821. március 29-én, ahol 

ma a Kórház viseli nevét. Iskolai tanulmányait Kőszegen, Sopronban és Pozsonyban végezte 

az evangélikus ifjú, majd a pesti és bécsi egyetemen végezte orvosi tanulmányait. Orvosi és 

sebészmesteri diplomáját 1844-ben szerezte meg, amikor együtt avatták doktorrá a nála hat 

esztendővel idősebb Markusovszkyval. Ugyanakkor, de Bécsben fejezte be tanulmányait 

Semmelweis Ignác is.

Lumniczer már az 1843/45 közötti időszakban mint „tiszteletbeli segéd”  működött 

Balassa János mellett. Doktori disszertációja144 messze felülmúlja a kor szokványos egyetemi 

értekezéseit. Lumniczer műve a plasztikai sebészet hazai alapvetése, amiben összegezi a múlt 

eredményeit és a külföldi állásfoglalásokat. De nemcsak a külföldi szakirodalomra 

támaszkodott, amit éppen művében hangsúlyozott. „Kórtanodánk folyó év egyik esetét 

említem itt, részint mint nagyon szépen sikerültet és tanulságost, részint mint ismét annak 

bizonyságát, hogy képlőműtéteknél legkevésbé sem szorul az ügyes és elmés sebész csupa 

utánzásra, sőt mielőtt műtéthez fogna, mindig azon kérdés megfejtését tűzi ki magának célul; 

vajjon nem lehetne-e műtéti föladatát, a már létező példa és minta ésszerű módosítása által, 

vagy tán eredetileg is másképp sikeresen s legjobb foganattal bevégezni? –  Egy nagy 

kiterjedésű ajakrák volt a műtét tárgya, melly a jobb szájszögletet s az ajaknak majdnem 2/3-

át foglalta el.” Balassa klinikáján, annak tanítványaként kapta Lumniczer sebészi kiképzését. 

Feltehetően ő készítette a kitűnő rajzokat is. (Ismerjük nagyszerű rajzkészségét, rajzait – 

143 Forrás: Antall József: Lumniczer Sándor (1821–1892). In: Antall József – Birtalan Győző – Schultheisz Emil 
(összeáll. és szerk.): Historia medica hungarica. Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Bp., 
1988. Medicina. pp. 43–45.
144 Orvos-sebészi értekezés a képlő sebészetről általános szempontból orvostudorrá létekor írta Lumnitzer 
Sándor. [De chirurgia plastica dissertatio inauguralis.] Pest, 1844. Landerer-Heckenast. 46 p.



többek között a családi barátról, Liszt Ferencről készített karikatúráit –, valamint festményeit, 

tájképeit a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum őrzi.) Balassa János két évtized múlva 

jelentette meg plasztikai sebészeti munkáit (Új műtétmodorok az orrképzés körül, 1863. A 

képzőműtétek atlaszai, 1867.), amelyek természetesen meghaladják tartalmukban és 

kivitelükben Lumniczer úttörő értékű értekezését.

Nem ok nélkül küldte kitűnő minősítéssel mestere, Balassa Schuh mellé műtő-

növendéknek (1845–47) Lumniczert, akire éppen olyan jelentős hatással volt a második bécsi 

orvosi iskola (Rokitansky, Skoda stb.) mint Markusovszkyra és Semmelweisre vagy magára 

Balassára. Schuh volt az első német-osztrák sebész, aki a bonctani, élettani és laboratóriumi 

vizsgálatok, eredmények bevonásával, a belgyógyászattal egyenrangúvá tette a sebészetet. De 

talán érdemes arra is felhívni a figyelmet, hogy Lumniczer disszertációjának függelékében, a 

tézisek között szerepel a gyermekágyi láz önálló kórformáját tagadó szűkszavú megállapítása: 

„Febris puerperalis non existit.” Ez ugyan három évvel korábban fogalmazódott meg, mint a 

Semmelweis-doktrína (1847), természetesen nem tekinthető annak előrejelzésének. Azt 

azonban érzékelteti, hogy mennyire benne élt a köztudatban, a vitákban és talán ez a szemlélet 

már valamit jelez a későbbi felfedezéshez vezető úton. Néhány hónappal azután, hogy Morton 

és Warren először alkalmazta Amerikában az éterbódítást, Balassa és Markusovszky mutatta 

be Pesten az új módszert, ami mellett „egy kőmetszés vitetett végbe”. A hazai bemutatóra 

(1847) lejött Bécsből Lumniczer is, de ott álltak olyan ismert alakjai a magyar 

orvostudománynak, mint Arányi Lajos, Kovács-Sebestény Endre, Bókai (Bock) János és 

mások. Hamarosan visszatért Balassa klinikájára Lumniczer, tanársegédi pályázatához – 

megjárva Londont, Párizst és Zürichet is –  a legkiválóbb külföldi és magyar professzorok 

ajánlásait csatolta.

Az orvostudomány történetébe azonban beleszólt a politika. Az 1848/49. évi 

szabadságharc Lumniczer meghatározó élményévé vált, hiszen a legmagasabbra éppen ő 

emelkedett ekkor a pesti orvosi iskola tagjai közül. Az egyetemi sebészeti és szemészeti 

klinikát Balassa és Markusovszky honvédkórházzá alakította át. Lumniczer már 1848 

augusztusában bevonult és zászlóalj-főorvosként vett részt a harcokban. Ott volt 

Schwechatnál, Görgey Artúr téli és tavaszi hadjáratának valamennyi ütközetében. 1849. 

februárban Mészáros Lázár törzsorvossá nevezte ki Görgey javaslatára. Kitűnő szervezőnek 

bizonyult, Kassán kiadott utasítása a fel-dunai hadtest orvosai számára (1849) mintául 

szolgált a többi alakulat egészségügyi ellátása megszervezésekor is. Nem véletlen, hogy a 

Szemere-kormány idején Görgey, majd Aulich – minisztersége idején átvette az egészségügyi 

főnökséget a hadügyminisztériumban a nagy érdemeket szerzett Flór Ferenc utódjaként. Bár a 



szabadságharc a végkifejlethez közeledett, Lumniczer fáradhatatlanul működött. Erélye 

jótékonyan hatott, Kossuth utasítására „percznyi időveszteség nélkül”  indított útnak minden 

tábori felszerelést és anyagot Szegedre, ahol az olasz légió törzsorvosának, egyébként 

nagybátyjának, Schoepf-Merei Ágostnak feleségét (aki Brambilla unokája volt) kezelte kolera 

ellen. Lumniczer is megkapta a kolerát, de betegen sem hagyta el helyét, követte a kormányt 

Aradra, ott volt a fegyverletételnél Világosnál. Büntetésül besorolták betegápolóként az 

osztrák hadseregbe, ahol egyik bécsi barátja vette maga mellé.

Hamarosan Lumniczer is visszatért Pestre, azonban alig mertek vele szóba állni a 

kollégái, Haynau rémuralma megfélemlítette az embereket. Keserűen írta Korányi 

Frigyesnek: „Párizsból Luertől hozott műszereim közül egyedül azon késnek veszem hasznát, 

amellyel tyúkszememet vágom.”  Helyzete akkor javult csak meg, amikor a börtönből 

kiszabadult Balassa őt is maga mellé vette mint magánasszisztenst, Markusovszkyval együtt. 

Ismét együtt voltak a sokat próbált kör tagjai, amikor Semmelweis is visszatért Bécsből. 

Lumniczer is részt vett a megélénkülő orvosi közéletben, írásai (a húgycsőszűkülésről, a 

sipolyról, a túrómészkötés előnyeiről, a légcsőmetszésről, a korcsizület kiirtásáról stb.) 

megjelentek az 1857-ben alapított Orvosi Hetilap hasábjain. Az Orvosegyület főtitkára, 

alelnöke, végül elnöke volt (1862 és 1886 között). Külön ki kell emelnünk az Angliába 

emigrált Schoepf-Merei Ágost (édesanyja fivére volt) emlékére mondott beszédét 1860-ban, 

amely bátor politikai kiállás volt, hangsúlyozva „nemzetünk szabad szellemét, s 

önkormányzati tehetségét”. A gyorsan indult karriert természetesen a szabadságharc bukása és 

más tényezők hátráltatták. Előbb államvasúti orvosi állást vállalt, majd a Rókus Kórház 

főorvosa lett (1861). 1868-ban habilitálták magántanárrá „Az erőművi sértések tanából”. 

1872-ben nevezték ki rendkívüli tanárnak, de a rendes professzorságra 1880-ig kellett várnia, 

amíg a megfelelő tanszéket átvehette. E várakozás sokszor elkeserítette, noha egyébként 

számos elismerést kapott, hiszen nemcsak tagja, hanem alelnöke, majd elnöke volt (1878–81) 

az Országos Közegészségügyi Tanácsnak is, végül pedig 1885-ben a Főrendiház tagja lett.

Lumniczer Sándor részt vett orvosnemzedékének harcaiban és megpróbáltatásában, az 

1867-es kiegyezést követő új reformok megvalósításában, azokban a harcokban, amelyeket 

Balassa (†1868) vagy Semmelweis (†1865) már nem élt meg. Jellemezte „az új haladások 

iránt való nagy érdeklődés”, ahogy egyik kortársa megállapította. Talán ezzel is 

magyarázható, hogy Semmelweis egyik első méltatója (1865. októberben a Királyi 

Orvosegyesületben), aki Kovács József professzorral együtt a semmelweisi aszepszis 

gondolatvilágában élt, miért került oly gyorsan a Lister-féle antiszeptikus sebkezelési eljárás 

hatása alá, miért vált annak egyik első hazai kezdeményezőjévé. Nevét megőrizték írásai, az 



1848/49. szabadságharc legmagasabb katonaorvosi beosztásának emléke, a közismert 

„Lumniczerfogó”  és professzori, közéleti működésének megannyi eseménye. A Lumniczer 

család fiú- és leányágon két évszázadon keresztül számos kiemelkedő orvost adott 

Magyarországnak, Lumniczer Sándorról pedig Janny Gyula írt 1892. január 30-án 

bekövetkezett halála után olyan szerény, mértéktartó és mégis mély értelmű elismerést, ami 

nemcsak reá, hanem a magyar orvostudomány egészére is vonatkoztatható: „Művei nem 

úttörők, de mindig a kor színvonalán állók, s nemcsak hazai, hanem az egyetemes orvosi 

tudománynak maradó és méltányolt alkotásai.”



Antall József – Kapronczay Károly

Korányi Frigyes (1828–1913)145

Nem feladatunk Korányi Frigyes személyiségének nagyságát, életművének sokoldalúságát és 

gazdagságát bemutatni. Mi csak arra vállalkozhatunk, hogy felvázoljuk azt a kört, amelyben 

Korányi mozgott és azt az orvosi iskolát, amelynek tagja volt, amelyhez tartozott. Korányi 

Frigyes nem tartozott a magányos tehetségek közé, minden ízében egy nemzedék képviselője, 

egy nagy hatású orvosi iskola tagja, irányítóinak egyike volt.

Noha két orvosnemzedék is megformálódott Magyarországon az első bécsi iskola (Van 

Swieten) kialakulása óta, számos kiválóságot adva az országnak, magyar orvosi iskoláról az 

1840-es évekig nem beszélhetünk. Önálló orvosi iskolának csak a XIX. század közepén, a 

Balassa és Markusovszky körül kialakult orvosi kört nevezhetjük. Egységes orvosi szemlélet, 

korszerű társadalmi alapokon nyugvó közegészségügyi program, a vezető országok 

tudományos színvonalán álló szakismeret, rokon politikai eszmék jellemezték ezt az orvosi 

kört, amely egyszersmind valódi iskolája, nevelő műhelye volt az új orvosnemzedéknek.146

Balassa és Markusovszky mellett Lumniczer Sándor, Semmelweis Ignác, Bókai János – 

és sorolhatnánk a neveket –  mind e körhöz tartoztak. Míg Balassa és Markusovszky a 

„közéleti” adottságokkal is rendelkeztek, Semmelweis a gyakorló és kutató orvos típusa volt, 

aki a gyermekágyi láz kóroktanának meghatározásával és a prophylaxis megfogalmazásával 

az egyetemes orvostörténelem nagyjai sorába emelkedett. S ennek a körnek, ennek az iskolá-

nak volt kiemelkedő alakja, a fiatalabb nemzedék vezére Korányi Frigyes, aki a nagyok tanít-

ványaként, majd barátjaként nemcsak felnőtt hozzájuk, hanem később a vezetést is átvette.

Balassa alig volt idősebb a többieknél, de már professzor volt a pesti egyetemen, amikor 

a többiek befejezték tanulmányaikat, Rokonszenves egyénisége egyesítette magában a 

közéleti, a tudós és a gyakorló orvos típusát, aki bár nem volt nagy szónok, minden adottsága 

megvolt ahhoz, hogy „elnöke” lehessen e körnek, amelyet gyakran mint „Balassa-társaságot” 

emlegettek.147 Balassa mellett Markusovszky Lajos, a magyar orvosi szaksajtó, az 
145 Forrás: Antall József –  Kapronczay Károly: Korányi Frigyes és a pesti orvosi iskola. = Orvosi Hetilap 119 
(1978) No. 32. pp. 1969–1971. (A Magyar Tudományos Akadémián rendezett emlékülésen 1977. december 9-én 
elhangzott előadás.)
146 Antall József: A pesti orvosi iskola és a centralisták egészségügyi politikája. Eötvös József halálának 100. 
évfordulóján. = Orvosi Hetilap 112 (1971) No. 19. pp. 1083–1089.  
147 Antall József: Lumniczer Sándor és a pesti orvosi iskola. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes 
de Historia Artis Medicinae. Vol. 45. (1968) pp. 57–73.; Balogh János: Balassa János, az első magyar sebészeti 
iskola megalapítója. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 48–



orvosképzés, sőt a hazai felsőoktatás egyik legnagyobb egyénisége, organizátora volt a kör 

összetartója és tényleges „motorja”. Természetesen a barátságok, személyi kapcsolatok 

gyakran okoznak felmelegedést és elhidegülést, így nem mindenki tartozott évtizedeken 

keresztül a baráti körhöz, de a „szellemi kör” lényegében érintetlen maradt.

Azokban az évtizedekben, amikor nemcsak a felfedezések sora követte egymást (ezzel 

éppen összefüggésben), de az orvosi gondolkodásban is forradalmi változások érvényesültek, 

a kiváló magyar orvosok természetes törekvése volt a második bécsi iskola mestereinek 

(Rokitansky, Skoda stb.) a megismerése, amit már részben hallgatóként, részben pedig végzett 

orvosként tehettek meg. Nem tagadtuk soha, hogy a legnagyobb hatással a pesti orvosi iskola 

kialakulására éppen a bécsi iskola volt, azonban más irányzatokat, iskolákat megismerve, 

önálló iskola megteremtésére voltak képesek. Mi forrasztotta össze e nemzedéket? Maga a 

történelem, az események sodrása. A negyvenes évek, a reformkor második évtizede, a 

nemzeti liberalizmus eszméinek gyakorlati kiterjeszkedése és megismerése a szellemi és 

politikai erőgyűjtés tette lehetővé; a kirobbant szabadságharc, ahol a magyar orvosok itthon 

levő tagjai – szinte valamennyien, akik számítottak – alkalmat kaptak a nagy próbatételre és a 

katonaorvosi szolgálat tagjai lettek vagy a független állami lét megteremtésével együtt az 

egészségpolitika megalapozásán fáradoztak. De nem kis lehetőséget adott negatív 

körülményeivel, éppen az elnyomatás ellenhatásaként, a neoabszolutizmus két évtizede. 

Nemcsak összeforrasztotta a közös sors a bukás után e kört, hanem a szakmai útkeresés révén 

az egyesületi élet fellendítésével, az orvosi szaksajtó (Orvosi Hetilap) megindításával éppen 

ezekben az évtizedekben vált igazán iskolává, önálló körré a Balassa-társaság. Végül pedig, 

akik megérték és még éltek benne, az 1867-es kiegyezést követően programjuk állami szinten 

történő megvalósítására tettek kísérletet és értek el igen nagy eredményeket.

Ezen nem változtat az sem, hogy már 1860-ban a nyelvi kérdésben ellentét támadt a 

Balassa-kör és ellenfelei között az Orvosi Hetilap hasábjain. Ez az ellentét vezetett a 

Gyógyászat című lap megindításához. Ezzel a két tábor külön szaklapot teremtett magának és 

lehetőséget kapott arra, hogy kölcsönös vádaskodással adjon hangot szembenállásának. 

Küzdelmüket gyakran emlegetik a magyar orvostörténelmi szakirodalomban a „haladók” és a 

„reakciósok”, illetve a „progresszív” és a „konzervatív” erők harcának: Bár ez lényegében – 

főleg tudománytörténeti szempontból – meg is felelne a valóságnak, mégsem ilyen egyszerű. 

A „frontvonalak” pontosabb meghúzása, a túlzások elhagyása világosabb képet ad a korabeli 

küzdelmekről. De megállapíthatjuk, hogy a modern felfedezések átvételében, elsősorban a 

második bécsi iskola mestereinek tanítványaként Balassa és köre felette állt a másik tábornak. 

49. (1969) pp. 43–61. 



Haladóbb, korszerűbb nézeteket vallottak. De a másik oldal, a Poór köré csoportosulók sem 

tekinthetők egyszerűen reakciósoknak, sőt még konzervatívoknak sem, hiszen körükben 

találhatjuk Bugátot, Flór Ferencet, a reformkor és a szabadságharc az előbbieknél nem egy 

radikálisabb képviselőjét.

Generációs tényezők, a belső (egyetemi) és a külső (gyakorló) orvosi kar ellentétei 

egyaránt motiválták a két tábor harcát. Nemegyszer igaztalan vádak illették Markusovszkyék 

részéről a Poórékat tömörítő Természettudományi Társulatot, illetve a Magyar Orvosok és 

Természetvizsgálók vándorgyűléseit. Az Orvosi Hetilap és a Gyógyászat szinte valamennyi 

gyűlés alkalmával polemizált, miután a Hetilap támadta, a Gyógyászat védte a 

vándorgyűléseket. Ebben a kérdésben nem helyeselhetjük Markusovszkyék álláspontját, 

hiszen a Bene és Bugát alapítású társasági és vándorgyűlési tevékenység mégsem zárható le 

az Orvosi Hetilap értékelésével: „azoknak nincs tudományos jellege, egy tömeg ember 

összejön, mely egyebet sem csinál, mint eszik-iszik”. Egyébként ismeretes, hogy Bugát Pál is 

távol állt Balassáéktól az abszolutizmus éveiben, Balassa pedig a reformkorban sem 

közöltette cikkeit az Orvosi Tárban. Ez a harc igen kiéleződött 1865 elején, amikor az Orvosi 

Hetilap és a Gyógyászat hasábjain súlyos vádakat emeltek egymás ellen. Poór Imre a 

Gyógyászat 1865. évf. 5. számában148 Markusovszkyt, majd a 8. számban149 Balassa és 

Markusovszky egész körét támadja, akik „magánérdekű cliquet alakítottak …  Ezen clique 

célja az orvosi gyakorlat financziális kiaknázása, s döntő befolyás szerzése föl- és lefelé 

orvosi és nemorvosi ügyekben”. Az ellentétek bemutatása, a vádaskodások ismertetése semmi 

mást nem jelentenek, mint egy nagy nemzedék nyílt és nyilvános küzdelmét, amely a 

progresszió táborán belül folyt.150

A liberalizmus politikai programja és az egészségügyi-orvosképzési törekvések 

összehangolása is ezekben az években – a reformkor végétől a kiegyezés koráig – történt meg. 

Könnyű felismerni Eötvös József köre, valamint Balassa és köre között az elvrokonságot. 

Egyek voltak az alkotmányos és demokratikus szabadságjogokkal felruházott polgári állam 

megteremtésére irányuló törekvésekben éppen úgy, mint a függetlenségi harc bukása után a 

kompromisszumok tudomásulvételében, az egészségügyi és kulturális viszonyok 

megjavításáért folytatott harcban. Közös vonásuk a tudományos kutatás bármelyik irányból 

történő elferdítésének megvetése, történjék az akár „a hazafiasság lobogója alatt is”. De 

abban is, hogy Ausztriával a megegyezést nem az uralkodón keresztül, hanem az osztrák 

148 p. 104.
149 pp. 164–169.
150 Antall József: Egy ismeretlen levél –  Poor Imre szakítása Markusovszky Lajossal. = Orvostörténeti 
Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 50. (1969) pp. 141–148.



liberálisokon, illetve a bécsi reformereken keresztül, a velük fenntartott kapcsolatban 

keresték.

Balassa, Markusovszky, Lumniczer és Korányi Frigyes általános politikai és 

művelődéspolitikai szemlélete Eötvösével rokon, viszont ők adják a centralisták hiányzó 

egészségügyi programját. A prevención alapuló szociálpolitikai szemlélet könnyen találkozott 

az egészségügyi prevenciót való orvosok programjával. Vonatkozik ez Semmelweis tanítására 

éppen úgy, mint Markusovszkynak már doktori disszertációjában (Az orvos mint nevelő) 

kifejtett, a megelőzésen alapuló egészségügyet megfogalmazó szemléletében. A centralisták 

köre és a pesti orvosi iskola ugyanannak a kornak, ugyanannak a társadalompolitikai 

irányzatnak a hordozója volt.

Trefort Ágoston közoktatásügyi miniszter (1872–1888) egyenesen kimondta, hogy 

„közgazdasági fejlődésüknek egy további főfeltétele a közegészségügy”. Hármas jelszava – a 

közegészség, közgazdaság, közoktatás151 – világosan tükrözi az összefüggések felismerését.152 

Felismerte, hogy a közegészségügy és a közoktatás egyszersmind közgazdasági kérdés, mert 

meghatározza a termelés egyik legfőbb tényezőjének, az embernek a testi és szellemi 

állapotát. Fodor Józsefhez írott levelében fejti ki153 Trefort, hogy a népesedési mozgalomtól 

függ a „nemzetek politikai és közgazdasági súlya”. Tőle – mint a közegészségtan tanárától – 

kér választ a Magyarországon olyan előnytelenül alakuló halandósági viszonyokra. 

(Érdekességként megemlítjük, hogy a népesedési viszonyok alapján veti fel egyes 

országoknak a XX. századra kialakuló világtörténelmi szerepét és politikai súlyát, és 1932-re 

az Egyesült Államok, Oroszország és a Német Birodalom nagyhatalmi rangsorát jelzi, 

fokozatosan Anglia szerepének csökkenését és Franciaország lemaradását jósolta a XIX. 

századhoz viszonyítva.)

A liberalizmus természetrajzának megfelelően maguk a centralisták is idegenkedtek az 

állami beavatkozástól a társadalmi élet különböző területein. Sokáig a társadalmi egyesülés és 

öntevékenység angolszász receptje szerint képzelték el az iskoláztatás és az egészségügy 

megszervezését. A felvilágosult abszolutizmus, a jozefinizmus emléke kísértett még a 

progresszív irányú állami beavatkozásban is. De elsőnek éppen ők ismerték fel az 

alkotmányos és demokratikus állam beavatkozásának szükségességét a haladás érdekében. 

Ebben pedig nem kis része volt a tanügy és az egészségügy – esetünkben a pesti orvosi iskola 

– vezető egyéniségeinek.

151 Trefort Ágoston: Beszédek és levelek. Bp., 1888. Méhner. p. 197.
152 Trefort id. mű p. 143, 180.
153 Trefort id. mű. pp. 51–52.



Korányi Frigyes –  ezek közismert adatok –  még medikus volt a márciusi forradalom 

alatt, a márciusi ifjak közé sorolhatjuk őt, majd –  még diploma nélkül –  katonaorvosként 

szolgált a szabadságharcban. Kapcsolata Balassa Jánossal és Markusovszky Lajossal ekkor 

vált szorossá: Balassa János alorvosaként dolgozott előbb a pesti honvédkórházban, majd a 

bukást követően Korányi volt annak a delegációnak a vezetője, amely Balassa szabadon 

bocsátását követelte Prottmann rendőrtanácsostól.154

A nagykállói – sokat emlegetett száműzetés éveiben – Korányi folytatta orvosi praxisát, 

állandóan kapcsolatban maradt a pesti orvosi iskola tagjaival, sohasem szakadt el sem az 

orvosi közélettől, sem a tudománytól. E téren éppen Balassa János és Markusovszky Lajos 

nyújtott Korányinak segítséget, buzdították szakmai önművelésre, külföldi tanulmányutakra, 

segítették ki nehézségeiből. Igaz, Korányi először távozni kívánt Magyarországról, külföldön 

kívánta folytatni orvosi hivatását, de Balassa higgadt szavának hatására állt el a kivándorlás 

gondolatától, és maradt mégis otthon.155 A velük való kapcsolat erősítette kitartását, mentette 

meg őt a magyar orvostudomány számára. Így nem véletlen, hogy amikor az 1860. évi 

Októberi Diploma kiadása után – az önkényuralom válsága idején – megindult a politikai élet, 

Korányi olyan progresszív egészségügyi programmal lépett fel Szabolcs vármegyében, 

aminek csak Pest megyében és a fővárosban volt párja. Az elmaradottság még inkább 

világossá tette előtte az új program megteremtését. E téren az alapot Markusovszky Lajossal 

és Hirschler Ignáccal közösen megtett európai tanulmányútjuk teremtette meg. Az európai 

horizontot nyitó, fejlődést indító tanulságos utazások tapasztalatai Korányi figyelmét 

mindjobban szűkebb hazájának nyomorára, az ország alacsony egészségügyi körülményeire, 

elhanyagoltságára irányították és később a vidék közegészségügyének kérdéseiben Balassa 

elsőrendű tanácsadójává vált.156

Budapestre költözése után Korányi nemcsak az orvosi kör, az Orvosegyesület, az Orvosi 

Hetilap munkatársainak lett egyik vezéregyénisége, hanem a pesti egyetem legnagyobb 

befolyású professzorainak egyike. Balassa inkább a baráti kört összefogni képes társalkodó 

közéleti személyiség volt, talán szoros kapcsolata Deák Ferenccel is hatással volt e 

magatartására. Hasonlított ehhez Lumniczer is, míg Korányi személye kitűnő debattert is 

adott a társaságnak. Jól jellemzi ezt Müller Kálmán emlékbeszédében:

154 Müller Kálmán: Emlékbeszéd Korányi Frigyes felett. In: Az orvosi iskola magyar mesterei. Bp., 1924. 
Markusovszky-Társaság. p. 141.
155 Uo. pp. 141–142.
156 Uo. p. 143.



„Balassa szónokolni nem tudott, írni pedig nem szeretett, természetes tehát, hogy a 

fakultásban Korányi az ő kiváló szónoki képességével, azonkívül pedig meggyőző 

stilisztikával neki csakhamar hathatós támasza lett, akit a régi tagok emiatt sanda 

szemekkel néztek …  Balassa arisztokrata volt a szónak a legjobb értelmében, 

modorában sima, aki soha hangos és kemény szót nem szólt, akinek minden szavából az 

a nagy emberismeret és bő tapasztalat volt kiérezhető, amely tapintatosságra int, 

lehetetlen nem rá ismerni arra a nagy befolyásra, melyet Balassa e tekintetben 

Korányira gyakorolt és amely szuggesztióból alakult ki az a Korányi, akit a mi korunk 

is ismert …  Balassa halála után hallgatag és önként mindenki Korányiban látta és 

ismerte el a leghivatottabbat a vezérletre, később pedig, midőn rokon érzésű és hason 

felfogású társai, mint Balogh Kálmán, Bókay, Lumniczer, Hőgyes a karba jutottak; 

befolyása túlsúlyban is döntő volt”.157

Korányi tehát átvette Balassa szerepét, szoros kapcsolatban maradt Markusovszkyval és a 

kiegyezést követő évtizedek legnagyobb befolyású egyénisége lett. Nemcsak új 

belgyógyászati szakiskolát teremtett, amit azután fia, Korányi Sándor emelt a legmagasabb 

szintre, hanem kiváló új nemzedéket segített a pályára. Alkalmazkodott a korhoz, amelyben 

élt, báróságot kapott, főrendiházi tag lett. Nemcsak a szellemi, hanem a társadalmi értelemben 

vett elitnek is vezetője lett. S mindezt a befolyást a magyar nép egészségügyének emelésére, 

életkörülményeinek jobbítására használta fel. Típusa volt a nemzeti liberalizmus századában 

asszimilálódó polgárnak, aki olyan tagjává vált a magyarságnak, akire csak büszke lehetett és 

lehet a nemzet. De sohasem vált a túlzók, a szűklátókörűek képviselőjévé. Végig hű maradt 

ahhoz a történelmi szabadelvűséghez, amely a magyar Risorgimentónak, a Széchenyi–

Kossuth–Deák–Eötvös-vonulatnak volt (minden ellentétük ellenére is) szellemi tulajdona, 

amely sohasem tagadta a magyarság érdekeinek elsődleges szolgálatát, de amely sok más 

tehetség mellett az orvostudományban –  például Korányi támogatásával –  Babeş Viktornak 

nemzetközi súlyú karrierjét is lehetővé tette, egy nagy tudóst adva a román 

orvostudománynak. Korányiban és életművében is megtaláljuk azt a nagyszerű szintézist, 

amit a kor magas tudományos színvonalának és korszerű politikai eszmerendszerének a 

találkozása létrehozott a pesti orvosi iskolában.

157 Uo. p. 47.



Antall József

A nemzeti liberalizmus egészségügyi politikája és a pesti orvosi iskola158

Az önálló nemzeti állam megteremtése, a magyar társadalom polgári átalakítása, tehát a 

modern Magyarország világra segítése volt a reformkor (1825–1848) programja. E pezsgő 

politikai és szellemi élet tette lehetővé a magyar medicina és egészségügy első igazi és önálló 

alkotó műhelyének, a „pesti orvosi iskola” néven ismert kör létrejöttét. De nem kevésbé volt 

fontos tényező a tudományok nemzetközi fejlődése. A Napóleon bukását követő 

évtizedeknek, a XIX. század első felének nagy ellentmondása éppen abban rejlett, hogy a 

gazdasági és technikai fejlődés, a tudományos haladás ellentéteként a politikában a Szent 

Szövetség konzervatív hatalmi rendszere uralkodott. Jól ismerjük a történelemből, hogy az 

organizációk szklerotikus állapotukban is mily sokáig képesek „tehetetlenségi 

nyomatékukkal” fékezni, akadályozni a reformtörekvéseket.

A hatalom gyakorlóinak konzervatív abszolutisztikus rendjével szemben a kor uralkodó 

eszméje és gondolatrendszere a liberalizmus politikai filozófiájában gyökerezett. Az egyéni 

szabadság, az emberi jogok érvényesítése, az erők szabad mérkőzése a gazdasági életben, a 

népakarattól függő közhatalom, az oktatás monopóliumának megszüntetése, az egyházaknak 

mint a vallásos emberek szabad magántársulatainak az elismerése, a tudomány, a művészet, az 

irodalom szabad polgári tevékenységének tudomásulvétele – hogy csak nagyon vázlatosan és 

leegyszerűsítve utaljunk a liberalizmus programjára.

Talán felesleges hangsúlyoznunk, hogy a modern világ intézményrendszerére semmi 

sem volt olyan hatással, mint a liberalizmus politikai filozófiája, alapvető és meghatározó 

mutatója az európai és európai hatás alatt fejlődött államszervezeteknek. A magyar 

liberalizmus előfutára vagy akár első kiemelkedő egyénisége a tragikus végű Martinovics-

összeesküvés egyik vezetője, Hajnóczy József volt. Az angol modellt szem előtt tartó 

Széchenyi István életművében –  ellentmondásoktól sem mentes hatalmas egyéniségének 

elismerésével a konzervatív és liberális törekvések egyaránt megtalálhatók. A reformkorban a 

klasszikus liberalizmus legnagyobb magyar képviselői Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos és 

Deák Ferenc voltak. Ha volt is különbség közöttük a politikai programban, az inkább a 

158 A Királyi Orvosegyesület 150 éves jubileuma alkalmából, 1987. 10. 24-én, az MTA-n tartott előadás alapján. 
A szövegközlés alapja: Antall József: A nemzeti liberalizmus egészségügyi politikája és a pesti orvosi iskola. In: 
Antall József – Birtalan Győző – Schultheisz Emil (összeáll. és szerk.): Historia medica hungarica. Tanulmányok 
és arcképek a magyar medicina múltjából. Bp., 1988. Medicina. pp. 24–28.



nemzeti önállóság vagy a nemzetiségi kérdés tekintetében és nem a társadalmi reformok 

területén érvényesült.

A XIX. század széles sodrású átalakulási folyamatában igen jelentős szerepet vállaltak a 

„doctrinairek”, ahogy ellenfelei nevezték az Eötvös József, Szalay László és Trefort Ágoston 

körül gyülekező „centralista” kört, akik az elavult megyei autonómia reformját és a központi, 

parlamenti kormányzást és korszerű közigazgatást tűzték ki célként. A magyar liberalizmus 

legtudatosabb, világszemléletileg és politikailag legiskolázottabb irányzatát vitathatatlanul a 

centralisták jelentették. Nem véletlen, hogy a kor legnagyobb szabású magyar állambölcseleti 

könyvét Eötvös írta.159 De e körhöz tartozott „Az ember tragédiája” szerzője, Madách Imre is. 

Törekvéseik, elképzeléseik számos európai ország liberális gondolkodóinak programjával 

hasonlíthatók össze, akik közül emeljük ki az „amerikai modell” hatása alatt álló francia Ch. 

A. H. Tocqueville-t, Eötvös művének ismerőjét és méltatóját. (Egyébként Amerikáról írott 

műve magyarul is megjelent 1846-ban, hasonlóan nagy hatást téve, mint előtte Bölöni Farkas 

Sándor amerikai útikönyve 1834-ben.)

A társadalmi egyensúlyelmélet megfogalmazása, a társadalmi robbanásokat megelőző 

szociális reformok hirdetése egyaránt része volt politikai filozófiájuknak. A különböző 

szocialisztikus és kommunisztikus iskolákat is kritikai vizsgálat alá vették – nyilvánvalóan a 

liberalizmus eszmei alapjáról szemlélve ezeket. Éppen ezért nem volt alapvető különbség sem 

közöttük ezek megítélésében. Kölcsey Ferenc is a szabadság és a tulajdon együttes létében 

határozta meg a forradalmak legjobb ellenszerét. A legmarkánsabban Eötvös foglalkozott e 

kérdésekkel, amikor megállapította, hogy a „communismus”  győzelme nem lehetetlen, ez 

azonban „csak úgy lehetséges, ha az államot korlátlan hatalommal ruházzuk fel”. 

Meggyőződése volt, hogy a polgári társadalmi rend feladata a nép anyagi és művelődési 

színvonalának emelése! Ezért is hangsúlyozza: „A kérdés csak az, vajon a jelen rendszer, 

mely az egyéni szabadság és birtok fenntartásán alapszik, vagy azon organismusok behozása, 

melyeket az új iskola ajánl, biztosítja-e a nagyobb számnak anyagi és szellemi jólétet.”  A 

választ „az elvek praktikus alkalmazásának” tapasztalata adja majd meg, csak ezen mérhető 

le. A jólét a termelt javak „bőségétől függ”, ami viszont csak munka révén jön létre. „Mi 

erősebb indok a munkához: a birtokvágy, vagy a kormány hatalma?”

A liberalizmus nagy dilemmája az állami beavatkozás területének és mértékének 

meghatározása volt. (Eléggé közismert, hogy e dilemma ma sem áll távol –  ha különböző 

formában és mértékben is –  a két egymással szemben álló világrendszertől sem.) A 

159 Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra. 1–2. köt. Bécs, 1851–1854. 
Manz.



centralisták éppen úgy idegenkedtek ettől, mint a klasszikus liberalizmus más képviselői, 

hiszen a felvilágosult abszolutizmus, a jozefinizmus emléke kísértett a progresszív irányú 

állami beavatkozásban is. Kossuth írta később: „Az a fogalom uralkodott az államtani 

bölcsészetben, hogy az államok egyedüli hivatása a társadalmi rend biztosítása, a többit 

hagyni kell, amint tud. De a társadalmi viszonyok annyira bonyolódottakká lettek, a 

mechanikai és természettudományok oly új meg új tényezőket vittek be az életbe, amelyeknek 

igényei az egyéni tevékenység által ki nem elégíthetők, hogy … az államnak nemcsak a rend 

őrének, hanem a haladás emeltyűjének is kell lennie.”  Mindezt Kossuth az önkormányzati 

intézmények fenntartásával kívánta elérni, amelyek „biztonsági szellentyűk” a forradalmakkal 

szemben. Úgy vélte, hogy a túlzottan centralizált közigazgatású Franciaország ezért csúszott 

„a socialisticus eszmék sikamlós mezejére”.

Eötvös és a centralista kör nemcsak pragmatikus politikai filozófiája alapján, hanem 

mélységes humanizmusa következtében is vonzódott a szociális kérdésekhez, programjuk 

részét képezte a szociálpolitika is. Jelzik ezt Eötvös szépirodalmi alkotásai (A falu jegyzője, 

Magyarország 1514-ben stb.), a „Szegénység Irlandban” című írása, valamint a büntető tör-

vénykönyvről és a börtönrendszerről szóló beszédei is. Természetesen a politikában elsősor-

ban a művelődéspolitika volt Eötvös igazi szakterülete, az elemi oktatástól a felsőoktatásig, 

illetve a művészetpolitikától a tudománypolitikáig minden ágazatot felölelt az érdeklődése. 

Éppen ezért, amikor a nemzeti liberalizmus képviselőinek egészségügyi politikáját vizsgáljuk, 

ezen belül a centralista kör hatását tesszük az első helyre, ezt a két pillért, a művelődés-

politikát és a szociálpolitikát kell megjelölnünk, amire tulajdonképpen az egészségügyi 

politikájuk programját is építették. Csak innen közelíthetjük meg az orvosképzés reformjában, 

a felsőoktatásban és tudománypolitikában játszott kiemelkedő szerepüket.

Felmerül a kérdés, hogy volt-e önálló egészségügyi politikája a centralista körnek a 

negyvenes évek elején. Válaszunk csak tagadó lehet. Az 1831. évi kolerajárvány idején is csak 

az emberi kiszolgáltatottság, az egyéni tragédiák látványa rendíti meg Eötvöst, amiről Szalay 

Lászlóval is levelezett. Az egészségügyi politika, a közoktatásügyi programalkotás mint az 

„alkalmazott politika” része csak a politikusok köré sereglő szakemberek, vezető értelmiségi 

koponyák bevonásával jöhetett létre. Eötvös híres volt arról, hogy valóságos „agytrösztöt” 

tudott maga köré gyűjteni. Megfelelő adottságai voltak ehhez: szellemi fölénye, tapintata és 

képessége mások nézeteinek a tiszteletben tartására. Tudta, hogy minden alkotás, minden 

tervezés és kivitelezés a megfelelő szakértők, szervezők és vezetők kiválasztásának 

függvénye. A magyarországi liberalizmus e viszonylag szűkebb köre vonzotta magához a 

negyvenes évektől kezdve a legkiválóbb intellektusokat, körülöttük gyülekezett a vezető szak-



értelmiség. Ez azután még csak fokozódott a szabadságharc bukása után, a neoabszolutizmus 

időszakában, az ötvenes-hatvanas években.

A kölcsönhatás, az általános politikai program és az egészségügyi-orvosképzési 

törekvések összhangja is ezekben az években, a reformkor, a szabadságharc, a 

neoabszolutizmus és a kiegyezés éveiben alakult ki. Két orvosnemzedék is megformálódott a 

Van Swieten hatása alatt kialakult első bécsi orvosi iskolát követően. De önálló magyar orvosi 

iskoláról csak akkor beszélhetünk, amikor Balassa János, Markusovszky Lajos és pályatársai 

körül kialakult a negyvenes évektől kezdve a pesti orvosi iskola. Egységes orvosi szemlélet, 

korszerű társadalmi alapokon nyugvó közegészségügyi program, a vezető európai országok 

színvonalán álló szakismeret és tudományos felkészültség, valamint rokon politikai 

gondolkodás jellemezte ezt a kört, amely egyben valódi iskolája, nevelő műhelye volt az új 

orvosnemzedéknek. Balassa orvosi köre és Eötvös politikai csoportja, irányzata között 

könnyű felismerni az elvrokonságot. Egyek voltak az alkotmányos és demokratikus 

szabadságjogokkal felruházott polgári állam megteremtésére irányuló törekvésükben éppen 

úgy, mint az önálló és modern Magyarország programjában, majd a bukás után a 

kompromisszumok keresésében és tudomásulvételében, a kulturális és egészségügyi 

viszonyok megjavítására való erőfeszítésükben.

Ezzel nem kisebbítjük annak a nemzedéknek az érdemeit, amelyik a XVIII–XIX. század 

fordulóján a kezdés, az úttörés érdemeit mondhatta magáénak a tudományos és kulturális 

haladásban. Még kevésbé annak a második nemzedéknek a „teljesítményét”, amelyik a 

magyar orvosi szaknyelv megteremtésével, a tudományos társaságok létrehozásával, a magyar 

nyelvű szaksajtó megalapításával írták be nevét a magyar tudománytörténetbe. Nyilvánvaló, 

hogy e korszakban sokkal inkább a „közéleti orvos” típusa vált uralkodóvá a „kutató orvos” 

alakjával szemben. A politikai programok, a viták jobban kedveztek a fórumokon mozgó 

embereknek, mint a szaktudósoknak. Bugát Pál és Toldy Ferenc (helyét később Flór Ferenc 

vette át) indította el az 1831–1848 között rendszeresen megjelenő „Orvosi Tár”-at, amely a 

kor színvonalán ismertette a külföldi szakirodalmat és a hazai eredményeket. Egyben 

elősegítette az egységes orvosi terminológia kialakulását, amit nem kisebbít a nyelvújító kedv 

néhány túlzása sem.

A nyilvánosságot, a fórumokat kedvelő orvosok hozták létre az átalakulás elősegítésére, 

a szakmai és szellemi összefogás érdekében is a Budapesti Királyi Orvosegyesületet (1837), a 

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűléseit, valamint a Természettudományi 

Társulatot (1841). Különösen fontossá tette ezeknek az orvosi-természettudományi 

egyesületeknek a szerepét az, hogy a Széchenyi István által kezdeményezett Magyar Tudós 



Társaság (Magyar Tudományos Akadémia) elsősorban a humán tudományoknak vált 

otthonává, még a természettudományokon belül is a nyelvi (szaknyelvi) kérdéseknek szentelte 

munkáját. De más előnye is volt annak a ténynek, hogy szinte a közélet valamennyi területén 

–  Almási Balogh Páltól Korányi Frigyesig –  találkozunk orvosokkal a reformkor egész 

időszakában, a forradalom kitöréséig, majd a szabadságharcban, ami hatással volt a 

politikusok világszemléletére, tudomány- és egészségügyi politikai programjára egyaránt.

A medicina fejlődésére páratlan hatással volt a természettudományok haladása a 

felvilágosodás korától kezdve, ami nemcsak a tudományszemléletben, hanem az ipari 

forradalom kibontakozásával a technikai fejlődésben is éreztette hatását. A XIX. században ez 

már az orvostudomány valamennyi ágazatában éreztette hatását, az elméleti és klinikai 

„szakmák” egyaránt gyors fejlődést mutatnak. Különösen nagy jelentőségű a kórbonctan és a 

fizikális diagnosztika szerepe, amely Franciaországból indult hódító útjára, majd pedig – 

Rokitansky és Skoda személyében – a második bécsi orvosi iskola tartóoszlopává vált. Az új 

vizsgáló módszerek, az új technikai eszközök és műszerek (sztetoszkóp, szemtükör stb.) 

alkalmazása nagy ugrást jelentett előre. Az 1840-es évektől kezdve már a betegségek okai és 

az ellenük való védekezés került az érdeklődés központjába, a kauzalitás a gondolkodásban és 

a prevenció, a prophylaxis a gyakorlatban. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az orvosi elméletet 

és gyakorlatot egyaránt érintő forradalmi változáson ment át az orvosi gondolkodás. A 

természettudományok újabb eredményei új lehetőségeket adtak a terápiában, a szerves kémia 

fellendülése új gyógyszerek megjelenését tette lehetővé. A kórokok felismerése már új 

irányba mutatott, a kórokozók felfedezése felé, amely a Pasteur és Koch nevéhez fűződő 

mikrobiológiai forradalom nyitánya lett.

Balassa János mindazt megismerte Bécsben, amikor kitűnő minősítéssel Schuh mellé 

került asszisztensnek, amit a második bécsi orvosi iskola mesterei nyújthattak. De itt 

szövődött az életre szóló barátság is Markusovszky Lajos, Lumniczer Sándor és Semmelweis 

Ignác között. Balassa alig volt idősebb náluk, de már professzor volt, amikor ők befejezték 

tanulmányaikat. Egyesítette magában a közéleti, a tudós és a gyakorló orvos típusát, így 

minden adottsága megvolt ahhoz, hogy a kör vezetője, „elnöke”  legyen, amit róla először 

Balassa-társaságnak is neveztek. De a kör organizátora, szürke eminenciása az egész 

korszaknak Markusovszky Lajos volt. Lumniczer egyénisége inkább Balassáéhoz hasonlított. 

Valamennyiüknek nagyobb hatása volt az orvosi közéletben, mint a szabadságharc bukása 

után hazatérő Semmelweis Ignácnak, aki viszont az egyetemes orvostudomány történetébe is 

beírta nevét.

E rövidre szabott írásunkban nincs helyünk a pesti orvosi iskola kiemelkedő 



személyiségei felsorolására, hiszen számos jelentős egyéniséget emelhetünk ki, Korányi 

Frigyest, Lenhossék Józsefet, Jendrassik Jenőt, Bókai Jánost, Hirschler Ignácot stb. De 

találkozunk még velük, amikor a magyar orvosi múlt nagy alakjait, a szakági iskolateremtő 

mestereket mutatjuk be, ismertetjük életútjukat és életművüket. E nagy nemzedék életútját 

meghatározta a magyar politikatörténet négy jól elhatárolható szakasza, a reformkor (1825–

1848), a forradalom és szabadságharc (1848/49), a neoabszolutizmus (1849–67), illetve az 

1867-es kiegyezéssel létrejött Osztrák-Magyar Monarchia alkotmányos kormányzása és 

megújhodó politikai életében még megért éveik. A reformkor az indulás, a felkészülés 

időszakát jelentette. A forradalom és szabadságharc időszaka a program megvalósításának 

kísérletét, majd pedig a fegyveres harc időszakában a nagy próbatételt, amikor a hazai 

katonaorvosi szolgálat gerincét alkották a pesti orvosi iskola tagjai, egyben lehetővé téve az 

európai viszonylatban is korszerű, modern katonaegészségügyi szemlélet érvényesítését.

A szabadságharc bukása, a neoabszolutizmus évei, Haynau, Bach és Schmerling 

nevével fémjelzett esztendők, a „passzív rezisztencia”  vállalását, majd az értelmiségi élet 

fórumainak megnyílásával az új felkészülést, a szerveződést jelentették számukra. Talán azt is 

mondhatjuk, hogy éppen az elnyomás évei voltak a tudományos és szellemi erőfeszítés nagy-

szerű esztendei, amikor az Orvosi Hetilap megindításával, (1857) az Orvosegyesület és más 

társaságok, fórumok felhasználásával európai színvonalra emelték a magyar medicinát és 

megalapozták a kiegyezés után kibontakozó alkotó időszakot, az infrastruktúra kiépítésének 

időszakát az egészségügy, a tudományos élet és felsőoktatás területén. A centralisták tervező-

munkája az általános politikában és jogalkotásban, az államszervezet modernizálásában 

találkozott a pesti orvosi iskola nagyjainak orvosi-egészségügyi törekvéseivel, amit közvetlen 

és személyes kapcsolatuk még csak megerősített és hatékonnyá tett. A centralista kör és 

Eötvös József általános politikai szemlélete, szociálpolitikai és művelődéspolitikai programja 

találkozott a pesti orvosi iskola egészségügyi-tudománypolitikai törekvéseivel. A prevención 

alapuló politikai-szociálpolitikai szemlélet könnyen talált egymásra az orvosi-egészségügyi 

prevenciót felismerő orvosok programjával. A centralisták köre és a pesti orvosi iskola 

ugyanannak a kornak, ugyanannak a társadalompolitikai irányzatnak a gyümölcse, az 

általános és alkalmazott politika ritkán tapasztalt szintézisének példája. Felismerték és 

megfogalmazták együttesen azt, amit máig érvényesnek tarthatunk, a „közgazdaság”, a 

„közművelődés” és a „közegészség” egységét, aminek együttesen kell fejlődnie, mert egymás 

nélkül, egymás rovására egyik sem fejleszthető. E politikus- és orvosnemzedék nélkül 

sohasem jött volna létre az európai színvonalú, egy-egy korszakban az élen járó nemzetekhez 

felzárkózó magyar orvostudomány és egészségügy.



Antall József – Kapronczay Károly

A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában160

A magyar szabadságharc leverése után az ország egész területén bevezetett katonai 

közigazgatás felszámolta az 1848/49-ben kiformált orvos-egészségügyi igazgatás kereteit, de 

nem hozta vissza az 1848 tavasza előtti állapotokat. A katonai közigazgatás keretei között 

kialakított egészségügyi irányítás végső soron a bécsi Belügyminisztérium, illetve a birodalmi 

Állandó Egészségügyi Bizottság felügyelete alá tartozott. Már 1849 őszén e szervezetek 

rendelkezéseit hajtották végre a vármegyei és a helyi egészségügyi igazgatás vezetői. Franz 

Günthler professzor, birodalmi főorvos 1850 nyarán körutat tett Magyarországon, hogy 

előkészítse a helyi egészségügyi igazgatás és az orvosképzés beillesztését az osztrák 

birodalom egységes jogrendszerébe.161 Az 1852. október 20-án megjelent birodalmi 

belügyminiszteri rendelet értelmében a polgári egészségügyi közigazgatás mind az öt 

tartományi helytartósági kerületben szervezett egészségügyi hivatalon keresztül történt, 

amelyek élén –  helytartótanácsosi minőségben –  orvostisztviselők álltak. A kerületi 

egészségügyi hivatalok mellé egészségügyi bizottságokat szerveztek, amelyek tagjainak felét 

szakemberek (kerületi főorvosok, megyei főorvosok, járási orvosok stb.), katonaorvosok, 

gyógyszerészek, a másik felét igazgatási tisztviselők alkották. Az egészségügyi közigazgatás 

keretében szervezett állásokat kinevezéssel töltötték be. A vármegyék –  mint a kerületi 

egészségügyi hivatal alárendelt szervei –  orvos-egészségügyi igazgatási apparátusa 

változatlan maradt, tisztségeit hasonlóan kinevezéssel töltötték be, de kötelező módon 

bevezették a járási és a községi bába tisztségét. E birodalmi belügyminiszteri rendelet másik 

lényeges újdonsága, hogy kötelező módon bevezették a kör- és községi orvos tisztséget, 

amely független volt az adott közigazgatási egység lakosainak számától, 5000 lakosig 

legalább egy orvost kellett alkalmazni. Meg kell jegyeznünk, hogy sok helyen nem tudták az 

orvosi állást megfelelő képesítésű szakemberrel betölteni, de ez a rendszer reményt ébresztett 

a falvak és általában a vidék egészségügyi ellátásának javítására. Az orvostól megkövetelték a 

német nyelv tökéletes ismeretét, igaz, a fizetésüket alacsony szinten állapították meg.

Jelentős korszerűsítésnek számított, hogy az „emberorvosi”  szolgálatról leválasztották 
160 Forrás: Antall József – Kapronczay Károly: A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában. 
= Magyar Tudomány 34 (1989) No. 10–11. pp. 903–915. 
161 Kapronczay Károly: Egészségügyi igazgatás a szabadságharc bukása után. = Orvosi Hetilap 129 (1988) pp.  
2256–2257.



az állatorvosi feladatkört, 1853-ban állatvizsgáló bizottságokat állítottak fel, 1859-ben pedig 

új, egységes állategészségügyi hatósági eljárást vezettek be. Az orvosképzésen belül 

elkülönített állatorvosi képzésre külön tanszéket szerveztek.

A kerületek egészségügyi hivatalai szakvéleményezést a pesti orvosi kartól kérhettek, a 

Budán működő helytartóság viszont ilyen kérdésekben igénybe vehette a Budapesti Királyi 

Orvosegyesületet. E kerület új egészségügyi igazgatási rendszerének kiépítésében 

elévülhetetlen érdemeket szerzett Tormay Károly főorvos, a magyar szabadságharc 

egészségügyi igazgatásának kiemelkedő egyénisége és szervezője. 1851-ben szabályozták az 

orvosi gyakorlat területeit, szigorúan léptek fel a kuruzslók és a kétes képesítésűek ellen. 

1853-ban bevezették az új orvosi díjszabályzatot, amelynek kidolgozásában már részt vett 

Balassa János és Lumniczer Sándor is. Még ebben az évben bevezették a gyógyszerészeti 

ügyrendet, a járási orvosokat felhatalmazták törvényszéki orvosi eljárások lefolytatására. 

1856-ban egységesen szabályozták a közápolás- és a kórházügyet, szigorúan szétválasztották 

a betegápolás intézményeit a szegénygondozástól. Bevezették a közkórház fogalmát, a 

kórházi gazdaság rendszeres ellenőrzését, az egységes ügyintézést, az egész ország területére 

érvényes ápolási díjakat, amelyekkel kapcsolatban módosításokat csak a központi 

egészségügyi hatóság végezhetett. Ezzel egyidőben elrendelték az egységes birodalmi kórházi 

ügyrend alkalmazását. 1856-ban Tormay Károly elnökletével bizottság alakult egy országos 

kórházépítési program kidolgozására. A kórházügyi szabályzat értelmében minden 

helyhatóság kórházépítési célra központi alaptól kölcsönt, illetve költségei kiegészítésére 

állami támogatást kérhetett. A kórházépítési program célul tűzte ki állami kórházak építését. 

1859-ben valóban megindult a 400 ágyas pozsonyi állami kórház építkezése, amelynek végső 

átadása 1863-ban történt meg. 1854-ben elrendelték a vidéki szemkórházak (osztályok) 

szervezését, ahol az országos szegénygondozási alapból kötelesek voltak a rászorulókat 

ingyen ellátni.162

Jelentős lépések történtek az elmebetegek ügyében: 1858-ban az állami sorsjátékok 

jövedelmének felhasználásával megkezdődött egy 200 ágyas nagyszebeni elmegyógyintézet, 

1862-ben a budai Lipótmezőn egy állami tébolyda építkezése. E rövid időszakban látványos 

eredményeket mutatott fel a kórházügy; a szabadságharc előtti néhány száz kórházi férőhely a 

kiegyezés évéig négyezerre emelkedett. 1854-ben lehetővé tették a gyógyító szerzetes rendek 

tevékenységét a világi kórházakban.

162 Gortvay  György:  Az  újabbkori  magyar  orvosi  művelődés  és  egészségügy története.  1.  köt.  Bp.,  1953.  
Akadémiai. 322 p.



A kialakított rendszert kevéssé módosította az 1860. évi Októberi Diploma után 

kialakult helyzet. A tisztségviselőket ismét a helyhatóságok választották, de a Sauer Ignác 

vezette egészségügyi osztály nem számolta fel a községi és körorvosi rendszert, beépítette a 

régi igazgatási rendbe, nem változtatott az 1850-es években kiadott rendeleteken, az 

egészségügyi ellátást fejleszteni óhajtó terveken. Az egész magyar orvosi kar előtt olyan 

közegészségügyi rendszer megteremtése állt, amelyet az országgyűlés által hozott törvény 

szabályoz, tehát megtartása mindenki számára kötelező. E tervezetet az országos előkészítő 

bizottság 1866. június 24-én nyújtotta be a parlamentnek, de megvitatására csak a kiegyezés 

után került sor. Kidolgozásában rendkívül fontos szerepet játszott a pesti orvosi iskola néven 

ismert, Balassa János köré tömörülő csoportosulás.163

Az egészségügy reformja és a pesti orvosi iskola

A XIX. század közepén a nemzet önállóságáért, az ország társadalmi és gazdasági 

viszonyainak korszerűsítéséért folyt a küzdelem, amelynek szolgálatába szegődött a magyar 

értelmiség. Ennek jelentős rétegét adta a szociális problémákat közelről látó 

orvostársadalmunk. Nem véletlen, hogy e korban az orvosok között inkább a „közéleti orvos” 

és nem a „kutatóorvos” típusa vált jellemzővé. Nemegyszer éppen ebben rejlik a kort feltáró 

kutató nehézsége, amikor e réteg tevékenységét teszi a mérlegre. Nem véletlen, hogy 1867 

idején –  a jogalkotó tevékenység fénykorában –  majdnem az egész hazai orvostársadalom 

aktív közéleti tevékenységet fejt ki, majd annak lassulásával elfordul a közjogi harcok meddő 

vitáitól. Viszont ebben az időszakban az orvostudomány fejlődésében az egyes 

szaktudományok további elkülönülése vált jellemzővé, jelentős változások következtek be az 

orvosi gondolkodás területén. A prevenció, a betegségek megelőzése került a központba, amit 

nemcsak konkrét betegségekre, hanem az egész társadalmat veszélyeztető fertőző bajokra is 

értettek. A közegészségügyi gondolkodás hatotta át a magyar orvostársadalmat, amit a 

felgyorsult ipari fejlődéssel együtt járó urbanizáció is sürgetett. Ez a folyamat csak távolította 

a város és a vidék egészségügyi ellátását, közegészségügyi állapotaik közötti különbségeket. 

Csak néhány jellemző adat: a kiegyezés évében a történeti Magyarország 2 ezer orvossal és 

2500 sebésszel rendelkezett, 44 kórházban 4 ezer betegágy működött. E reformok 

kidolgozásában vállalt magára hatalmas szerepet a pesti orvosi iskola.164

163 Csatáry (Grósz) Lajos –  Tóth Lajos: Az Országos Közegészségi Tanács ötvenéves működése. 1868–1918. 
Bp., 1918. Franklin. 125 [1] p., 1 t.
164 Antall József: A pesti orvosi iskola és a centralisták egészségügyi politikája. Eötvös József halálának 100. 
évfordulóján. = Orvosi Hetilap 112 (1971) No. 19. pp. 1083–1089.



Az iskola a XIX. század közepén bontakozott ki Balassa János és Markusovszky Lajos 

körül. Egységes orvosi szemlélettel, korszerű társadalmi alapokon nyugvó közegészségügyi 

programmal, a vezető országok tudományos színvonalán álló szakismerettel, rokon politikai 

eszmékkel rendelkeztek, amely egyszersmind valódi iskolája, nevelő műhelye volt az új 

orvosnemzedéknek. Balassa rokonszenves egyénisége egyesítette a közéleti ember, a tudós és 

gyakorló orvos típusát, minden adottsága megvolt ahhoz, hogy „elnöke”  lehessen e körnek, 

amelyet róla Balassa-társaságnak is neveztek. Markusovszky a magyar felsőoktatás 

legnagyobb szervezője volt, motorja a körnek és szürke eminenciása az egész korszaknak. 

Lumniczer egyénisége inkább Balassáéhoz hasonlított. Valamennyiüknek nagyobb hatása volt 

az orvosi közéletben, mint Semmelweisnek, aki viszont a gyermekágyi láz kórtanának 

meghatározásával és a profilaxis megfogalmazásával az egyetemes orvostörténet nagyjai közé 

emelkedett. Erényeivel és hibáival együtt a modern szaktudós megtestesítőjévé vált. Részt 

vett baráti körével együtt a magyar orvosi közéletben, a budapesti egyetem professzoraként a 

felsőoktatásban, magyar nyelvű cikkeivel a szaksajtóban szerzett megbecsülést, de személye 

nem volt alkalmas a vezérszerepre, – amire nem is törekedett.165

Nincs arra lehetőség, hogy életútjukat külön-külön megrajzoljuk, vagy hosszú névsorral 

egészítsük ki a kört, hiszen sorolhatnánk a neveket –  Korányi Frigyes, Lenhossék József, 

Jendrassik Jenő, Bókai János stb. De utalunk a magyar történelemnek arra a négy jól 

elhatárolható szakaszára, amely meghatározta valamennyiük életútját: a reformkor (1825–

1848), majd ezt követően a magyar szabadságharc (1848–1849), az ennek bukását követő 

osztrák neoabszolutizmus, valamint 1867-ben Ausztria és Magyarország kiegyezése. Az első a 

szellemi és politikai erőgyűjtés; a második a nagy próbatétel; a harmadik a passzív 

rezisztencia, a felkészülés és a kibontakozás; a negyedik pedig programjuk állami szinten 

történő megvalósításának időszaka a nagy kompromisszum után. A szabadságharc idején 

Markusovszky magas beosztású honvédtiszt, Görgey Artúr személyes orvosa, míg Lumniczer 

a szabadságharc egészségügyi főnöke volt. Semmelweis ekkor még Bécsben dolgozott, és 

noha rokonszenvezett a szabadságharccal, az ő személyes küzdelme éppen ekkor folyt a 

felfedezése elismertetéséért, egyetemi állásáért. De a második bécsi orvosi iskola progresszív 

és konzervatív erőinek nagy összecsapása is ekkor zajlott. A széles körű tevékenységre 

predesztinált „közéleti töltésű”  orvosok mellett ő az anyákért, igazsága érvényesítéséért 

harcoló, elkötelezett kutatóorvos maradt.166

165 Uo.
166 Lesky, Erna: Ignaz Philipp Semmelweis und die wiener medizinische Schule. Wien, 1964.; Gortvay György – 
Zoltán Imre: Semmelweis élete és munkássága. Bp., 1966.; Benedek István: Semmelweis és kora. Bp., 1967.; 
Antall, József: Welche Rolle spielten das Familienheim und die Schule in der Entwicklung von Semmelweis’ 



A szabadságharc leverése után Balassára börtön, Markusovszkyra és Lumniczerre 

állástalanság várt. Bár hamarosan sikerült kiszabadulnia Balassának, később visszakapta 

katedráját is, végig szigorú rendőri megfigyelés alatt állott. Markusovszky kezdeményezésére 

először lovas összejöveteleket rendeztek, magukat maró öngúnnyal „Faculté de médecine á 

cheval”-nak nevezték. E lovas kirándulásokon –  távol a fülelő kopóktól –  vitatták meg a 

politikai és tudományos kérdéseket, szőtték álmaikat. Ekkor – 1850 októberében – tért haza 

végleg Bécsből Semmelweis is, aki csatlakozott régi baráti köréhez. Az orvosi hivatás hiányát 

azonban nehezen viselték. Lumniczer írta Korányinak: „Párizsból Luertől hozott műszereim 

közül egyedül a késnek veszem hasznát, mellyel a tyúkszememet vágom.”  Később a 

neoabszolutizmus is lazított az elnyomás gyeplőjén, így vagy úgy visszakerültek az orvosi 

karra, elismerést szereztek maguknak. Balassa, Markusovszky és Korányi pedig háziorvosa 

lett és maradt a visszavonultságban élő Eötvös Józsefnek és Trefort Ágostonnak, a magyar 

történelem legnagyobb hatású tudományszervező és oktatásügyi politikusainak, a kiegyezést 

követő időszak közoktatásügyi minisztereinek.

A neoabszolutizmus ugyan később sem engedett a nemzeti követeléseknek, de eltűrte az 

értelmiségi élet bizonyos köreinek az újjászervezését. Működött újra a Tudományos 

Akadémia, a Természettudományi Társulat és az Orvosegyesület, és 1857-ben Markusovszky 

megindíthatta a máig fennálló orvostudományi folyóiratot, az Orvosi Hetilapot, később, 1863-

ban pedig létrehozta az orvosi könyvkiadó vállalatot. Ugyancsak erre az időszakra esik 

Semmelweis Ignác magyarországi működésének, szakirodalmi tevékenységének időszaka. Az 

Orvosi Hetilapban jelentek meg cikkei, és ekkor váltak ismertté – könyvén keresztül – nyílt 

levelei is. Balassa és Lumniczer megteremtette a modern magyar sebészetet, különösen a 

plasztikai és urológiai sebészetben végeztek úttörő munkát.

Körük egyre nagyobb befolyást gyakorolt, bár komoly ellenfeleik is voltak. Különösen 

akkor, amikor 1860/61-ben az osztrák neoabszolutizmus –  az olasz-francia háború után – 

válságba került, és Bach belügyminisztert is menesztette az uralkodó. Magasra csaptak a 

patriotizmus lángjai, ami érthető a hosszú elnyomatás után. Sokan jogos vagy vélt sérelmek 

alapján ezt a nemzeti felbuzdulást kihasználták a tudományos életben is. Külön csoport 

keletkezett Balassa, Markusovszky és Semmelweis ellenfeleiből, akik között konzervatívok és 

a magyar szabadságharc legradikálisabb képviselői egyaránt megtalálhatók voltak, akiknek 

közös platformja az idegen orvosprofesszorok eltávolítására irányult. (Lapjuk a „Gyógyászat” 

Persönlichkeit? = Orvostörténeti Közlemények –  Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. 
(1968) pp. 95–126.; Antall József – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: Semmelweis Ignác összegyűjtött kéziratai. = 
Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) pp. 185–267.



lett).167 Ennek esett áldozatul a cseh Czermák János, a gégetükrözés világhírű bevezetője, aki 

nem tudván magyarul, ebben a hangulatban eltávozott hazánkból, és később Lipcsében lett 

egyetemi tanár. Balassa köre, akikhez – éppúgy mint Eötvöshöz – személyes barátság fűzte, 

mindent elkövetett itt-tartására, de a közhangulat ezt lehetetlenné tette. Joggal mondta 

Balassáról Lumniczer, ami valamennyiükre vonatkozott: „Nem volt ő azon túlbuzgók egyike, 

ki az áltudományosság kinövéseinek becsempésztetését a tudomány csarnokába, bár ha a 

hazafiság lobogója alatt is tűrte vala.”168

Az 1867-es kiegyezést Semmelweis már nem élte meg, Balassa még ott volt az 

alkotmányos rend megszületésénél, a nagy hatású Országos Közegészségügyi Tanács 

létrehozásánál, de ezután már csak Markusovszky, Lumniczer és Korányi játszott közvetlen 

szerepet a közegészségügyi törvény megfogalmazásában, a modern felsőoktatási törvény 

megteremtésében, az orvostudományi intézetek, a második egyetem, illetve orvostudományi 

kar létrehozásában (Kolozsvár, 1872.).

A liberalizmus és a centralisták egészségügyi politikája

Abban a korban, amikor a nemzeti önállóság kivívása és a társadalmi reformok végrehajtása 

volt a legfontosabb programja Magyarországnak, a liberalizmus gondolatrendszere uralkodott. 

Az egyéni szabadság, az emberi jogok érvényesítése; a közhatalomnak a népakarattól való 

demokratikus függése; az erők szabad mérkőzése a gazdasági életben; az oktatás nem állami 

monopólium; az egyházak a vallásos emberek magántársulatai; a tudomány, a művészet és az 

irodalom egyaránt szabad polgári tevékenység –  összegezhetjük –  kissé leegyszerűsítve 

programjukat.

A század széles sodrású átalakulási folyamatában igen jelentős szerepet vállaltak a 

„doktrinerek”, ahogy ellenfelei nevezték Eötvös József, Szalay László és Trefort Ágoston 

körül gyülekező centralista csoportot. Követelték az elavult megyei szervezet reformját, a 

központi parlamenti kormányzást és a korszerű államigazgatást. Politikai programjuk nem egy 

kérdésben szembeállította csoportjukat a reformpolitika fő erőit vezető Kossuthtal és Deák 

Ferenccel. Ha néha hibáztak is taktikai téren, mégis nekik köszönhető a modern polgári állam 

modelljének megtervezése, a '48-as és '67-es állam- és jogrend megfogalmazása.169

167 Antall József: Egy ismeretlen levél –  Poor Imre szakítása Markusovszky Lajossal. = Orvostörténeti 
Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 50. (1969) pp. 141–148.
168 Emlékbeszéd Balassa János felett, melyet a Buda-Pesti Kir. Orvosegylet... rendkivüli ülésében tartott 
Lumniczer Sándor. Pest, 1872. Khór-Wein. p. 17.
169 Antall József: Eötvös József Politikai Hetilap-ja és a kiegyezés előkészítése 1865–1866. = Századok 99 
(1965) No. 6. pp. 1099–1130.



Eötvöst nemcsak politikai filozófiája, hanem humanizmusa is a szociálpolitika területére 

vonzotta. A „Szegénység Irlandban”, valamint a büntető törvénykönyvről és a 

börtönrendszerről mondott beszédei –  szépirodalmi alkotásain kívül is –  jól mutatják 

érdeklődését a társadalmi problémák iránt. Igazi „szakterülete” azonban a művelődéspolitika 

volt. E két pillért kell megjelölnünk, amikor Eötvös és a centralisták egészségügyi 

politikájának megfogalmazását, az orvosképzés reformjában, a felsőoktatás és 

tudománypolitika területén játszott szerepük megítélését vállaljuk magunkra. E kapcsolatnak 

köszönhető az orvosképzés reformja, a nagy egyetemi építkezések és intézetszervezések, 

egyetemalapítás tevékenysége. Eötvös és Trefort minisztersége, valamint a kontinuitást 

biztosító Markusovszky tevékenysége a modern magyar orvosképzés alapjainak lerakását 

jelentette. A nagyszerű kölcsönhatás, az általános politikai program és az egészségügyi-

orvosképzési törekvések összehangolása is ezekben az években –  a reformkor végétől a 

kiegyezés koráig –  történt meg. Könnyű felismerni Eötvös politikai köre és Balassa orvosi 

köre között az elvrokonságot. Egyek voltak az alkotmányos és demokratikus 

szabadságjogokkal felruházott polgári állam megteremtésére irányuló törekvésekben éppen 

úgy, mint a függetlenségi harc után a kompromisszumok tudomásulvételében, az 

egészségügyi és kulturális viszonyok megjavításáért folytatott harcban. Közös vonásuk a 

tudományos kutatás bármilyen irányból történő elferdítésének a megvetése, történjék az akár 

„a hazafiasság lobogója alatt”  is. De abban is, hogy Ausztriával a megegyezést nem az 

uralkodón keresztül, hanem az osztrák liberálisokon, illetve a bécsi reformereken keresztül, a 

velük fenntartott kapcsolatban keresték.

Balassa, Markusovszky, Lumniczer és Korányi általános politikai és művelődéspolitikai 

szemlélete Eötvössel rokon, viszont ők adják a centralisták hiányzó egészségügyi programját. 

A prevención alapuló szociálpolitikai szemlélet könnyen találkozott az egészségügyi preven-

ciót valló orvosok programjával. Vonatkozik ez Semmelweis tanítására éppen úgy, mint Mar-

kusovszkynak már doktori disszertációjában170 kifejtett, a megelőzésen alapuló egészségügyet 

megfogalmazó szemléletében. A centralisták köre és a pesti orvosi iskola ugyanannak a kor-

nak, ugyanannak a társadalompolitikai irányzatnak a gyümölcse, általános és alkalmazott 

politikájának a hordozója volt. Ennek a tudatos, történelmileg és orvostörténelmileg meg-

határozott kapcsolatnak csak az aláhúzására említhetjük személyes összeköttetéseiket.

Eötvös és Trefort családjának – mint említettük – évtizedeken keresztül Balassa (1848), 

Markusovszky (az abszolutizmus korában) majd Korányi (a kiegyezés után) volt a háziorvosa. 

170 Markusovszky Lajos:  Az orvos mint nevelő. Pest, 1844. Trattner-Károlyi. 30 p.



Eötvös halálakor is Korányi és Markusovszky állt mellette.171 De nemcsak „háziorvosaik”, 

hanem egészségügyi politikai tanácsadóik, orvosképzési szakértők is voltak. Nem véletlen, 

hogy 1848-ban Balassa Jánost, 1867 után pedig Markusovszky Lajost állította Eötvös az 

egyetemi ügyek élére. A centralisták tervező munkája és a pesti orvosi iskola törekvéseinek 

találkozása és kölcsönhatása teremtette meg a modern Magyarország kulturális-tudományos 

és egészségügyi szervezetét, rakta le intézményei alapjait.

A liberalizmus természetrajzának megfelelően maguk a centralisták is idegenkedtek az 

állami beavatkozástól a társadalmi élet különböző területein. Sokáig a társadalmi egyesülés és 

öntevékenység angolszász receptje szerint képzelték el az iskoláztatás és az egészségügy 

megszervezését. A felvilágosult abszolutizmus, a jozefinizmus emléke kísértett még a 

progresszív irányú állami beavatkozásban is. De elsőnek éppen ők ismerték fel az 

alkotmányos és demokratikus állami beavatkozásnak a szükségességét a haladás érdekében. 

Ebben pedig nem kis része volt a tanügy és az egészségügy – esetünkben a pesti orvosi iskola 

–  vezető koponyáinak. Erre a következtetésre jutott –  bár fenntartásokkal –  a klasszikus 

liberalizmus képviselője, Kossuth Lajos is: 

„Az a fogalom uralkodott az államtani bölcsészetben, hogy az államnak egyedüli 

hivatása a társadalmi rend biztosítása, a többit hagyni kell menni, amint tud. De a 

társadalmi viszonyok annyira bonyolódottakká lettek, a mechanikai és a 

természettudományok oly új meg új tényezőket vittek be az életbe, amelyeknek igényei 

az egyéni tevékenység által ki nem elégíthetők, hogy a XIX. század elve a mai 

viszonyoknak már nem felel meg, tehát előkerül annak érzete, hogy az államnak 

nemcsak a rend őrének, hanem a haladás emeltyűjének is kell lenni.”172

Trefort Ágoston közoktatásügyi miniszter (1872–1888) egyenesen kimondta, hogy 

„közgazdasági fejlődésünk egy további főfeltétele a közegészség”.173 Hármas jelszava –  a 

„közegészség, közgazdaság, közoktatás”174 – világosan tükrözi az összefüggések felismerését. 

Felismerte, hogy a közegészségügy és a közoktatás egyszersmind közgazdasági kérdés, mert 

meghatározza a termelés egyik legfőbb tényezőjének, az embernek a testi és szellemi 

állapotát. Éppen Fodor Józsefhez írott levelében fejti ki, hogy a népesedési mozgalomtól függ 

a „nemzetek politikai és közgazdasági súlya”.175 Tőle – mint a közegészségtan tanárától – kér 
171 Ferenczy Zoltán: Báró Eötvös József, 1813–1871. Bp., 1903. Magyar Történelmi Társulat. p. 288.
172 Kossuth Lajos iratai. X. köt. Bp., 1904. Athenaeum. pp. 304–305.
173 Trefort Ágoston: Beszédek és levelek. Bp., 1888. Méhner. p. 147.
174 Uo. p. 143, 180.
175 Uo. pp. 51–52.



választ a Magyarországon olyan előnytelen halandósági viszonyokra. (Érdekességként 

megemlíthetjük, hogy a népesedési viszonyok alapján veti fel egyes országoknak a XX. 

századra várható világtörténelmi szerepét és politikai súlyát és 1932-re az Egyesült Államok, 

Oroszország és a Német Birodalom nagyhatalmi rangsorát jelzi, Anglia szerepének 

csökkenését és Franciaország lemaradását jósolta a XIX. századhoz viszonyítva.)

De nem mellőzhetjük Eötvös köre és a pesti orvosi iskola kölcsönhatásának említését a 

homeopátia kérdésében sem. Eötvösék egyértelműen távol tartották magukat az oly népszerű 

hasonszenvészettől. Érdemes idézni azokat a sorokat, amelyeket 1870-ben mondott a 

parlamentben a homeopata tanszék és kóroda felállításának vitájakor, a létesítést 

megakadályozni nem tudta, de kifejtette fenntartását, tudománypolitikai hitvallását: 

„A tudomány alkotja és teremti önmagát a törvényhozás segedelme nélkül, sőt a 

törvényhozás segedelme ellen is. Mert valamint a vér forgásának helyességét, és 

valamint egyetlen nagy igazságot, melyet a tudósok bármely korban feltaláltak, a 

törvényhozás sehol pártolás alá nem vett: úgy a homeopathiának, ha csakugyan 

pártolásra szorul, hogy jövője legyen, én részemről nagy jövőt nem ígérek. Mert a 

tudomány oly hatalom, mely nemcsak pártolásra nem szorul, hanem még az üldöztetést 

is igen könnyen eltűri. Én legalább meg vagyok győződve, hogy a világon egy nagy 

tudományos igazság sem mondatott még ki, mely bármiként üldöztetett, mert 

üldöztetett, csak egy évvel is később fogadtatott volna el.”176

Az abszolutizmus és liberalizmus részben egymást követve, részben akció-reakció 

viszonylatban egymással, politikailag vitathatatlanul kibékíthetetlen ellentéte egymásnak. De 

mit látunk az alkalmazott politikában? A felvilágosult abszolutizmus a XVIII. században és a 

neoabszolutizmus a XIX. század derekán részben vagy egészben vitathatatlanul progresszív 

programot követ az oktatásügyben és az egészségügyben, tehát az alkalmazott politika egy-

egy szektorában.

A nemzeti önállóságért és polgári átalakulásért vívott küzdelem évtizedeiben, a 

reformkorban és a szabadságharcban, illetve az elnyomatást és a készülődést egyszerre jelentő 

neoabszolutizmus, majd az 1867-es kiegyezést követő dualizmus első felében (1825–1890) 

megszületett a modern Magyarország. Kossuth Lajos aggodalmait igazolta a jövő, a 

függetlenség terén 1867-ben megtett engedmény miatt, de a belső építésben elért eredmények, 

a művelődésügy, az egészségügy és a tudományos fejlődés területén elért sikerek, a fejlett 

176 Eötvös József: Beszédek. 3. köt. Bp., 1902. Révai. pp. 394–395.



európai országok és Magyarország között tátongó szakadék kisebbítése, indokolja azoknak a 

magatartását is, akik vállalták a történelem által felkínált kompromisszumos lehetőséget. 

Főleg azokét, akik a liberalizmus jelszavával visszaélő, Tisza Kálmán kormányzásával (1875-

től) kezdődő évtizedekben is, megmaradtak az igazi magyar történelmi liberalizmus híveinek, 

hűek maradtak azok nemzeti, társadalmi és humanista eszmevilágához. Ezek közé tartoznak 

azok a nagy magyar orvosok, a pesti iskola mesterei, akik a maguk területén a tudományos és 

szociális haladást szolgálták és elvetették a beszűkölő konzervativizmust.

A kiegyezés után

A kiegyezést követő években a hazai orvostársadalmat elsősorban az ország egészségügyi és 

közegészségügyi helyzetének törvényes rendezése, az orvosképzés reformja foglalkoztatta. 

Elsőnek az egészségügyi-orvosi közigazgatás szervezete formálódott ki, amelynek legfelsőbb 

szervezője a Belügyminisztérium egészségügyi és a kórházi alapellátást irányító osztálya lett, 

a szakmai tanácsadó és javaslattevő, véleményező intézménye az Országos Közegészségügyi 

Tanács. Az orvostársadalom – a jogalkotás és a magyar egészségügyi ellátás rendezése mellett 

–  saját helyzetének, az állammal való viszonyának tisztázását is szorgalmazta. Ez már az 

orvosképzés reformjának és a közegészségügyi törvény előkészítésének időszakában is élesen 

előtűnt. Az orvosképzés reformja alapvető változást eredményezett az egyetemi oktatás 

területén: először is megszüntette a korszerűtlen seborvosképzést, ennek meglevő 

intézményeit bekapcsolta az oktatásba, egyben növelte az orvosképzésen belül a sebészet és a 

szülészet-nőorvoslás ismereteit, e két szakterületet egyenrangúvá tette a medicina 

egészében.177 A reform másik lényeges vonatkozása, hogy egységes vizsga és szigorlati rendet 

épített fel, a képzésbe bekapcsolta a magántanári kart, olyan új tanszékeket és klinikákat 

létesített, amelyek a korabeli modern orvosi szemléletet tükrözték.

Trefort minisztersége alatt született meg 1876-ban a közegészségügyi törvény, amely az 

állam legfontosabb feladatai közé emelte a közegészségügyet, egész szervezeti felépítésének 

létrehozását, ellenőrzését. A törvényalkotók számoltak azzal a ténnyel, hogy az elmaradott 

egészségügyi állapotokat csak az államhatalom segítségével változtathatják meg. Bár a tör-

vény a prevenció szellemében mindenre igyekezett kiterjeszteni hatalmát, a legnagyobb 

„hiányosság” mégis abban rejlett, hogy sok szempontból meghaladta az akkori hazai lehetősé-

geket. Viszont sok olyan területnek – például az iparegészségügynek, az iskolaegészségügy-

177 Győry Tibor: Az orvostudományi kar története 1770–1935. Bp., 1935. Egy. ny. XVI, 842, [2] p.



nek, a település-egészségügynek – adott kibontakozási teret, amelynek addig még jogi alapjai 

sem léteztek a magyar közigazgatási gyakorlatban. Azt senki sem vitatta, hogy a 

közegészségügyi törvény az orvosi ellátás és a közegészségügy minden területét felölelte, 

kialakította az orvos-egészségügyi igazgatás korszerű formáit, viszont a felügyelet kérdésében 

– éppen a korabeli közigazgatás jellegéből fakadóan – ellentmondást képezett.178 A kritika már 

ekkor is kiemelte, hogy az állami elismerésben részesült egészségügyet külön 

szakminisztérium illetné meg, ne az ország közigazgatását irányító Belügyminisztérium egyik 

feladatköre legyen. Ez a felügyeletet megosztotta a megyei, illetve az elsőfokú 

törvényhatóságok között, így e fontos szakterület szakmai tisztviselői (orvosok, 

gyógyszerészek stb.) elsőfokú felügyeleti kérdésben nem szakemberek felügyelete alá 

tartoztak. Emellett a vidéki szakigazgatás tagjait nem nevezték ki, hanem választották, 

díjazásuk nem volt egységes, nem jogosultak nyugdíjra, mint más állami tisztviselők. Ez az 

ellentmondás kiinduló pontja lett az orvosi érdekvédelmi mozgalmaknak, illetve sok vidéki 

orvosi állás betöltetlenségének. A magyar közegészségügyi törvény –  beépítve az 1850-es 

évek gyakorlatát –  a kötelező orvostartást a lakosság lélekszámához igazította, ehhez 

igazodott az egészségügyi gyógyító intézmények létesítésének rendszere. Igaz, az utóbbiban 

ilyen konkrét „normát”  nem írt elő, de az állami segélyek, kórházépítési alapítványok és 

kölcsönök rendszerének megteremtésével azt szorgalmazta, hogy a városok, nagyobb 

települések rendelkezzenek önálló kórházzal, a járási rendszer is alkossa meg a saját területét 

ellátó középnagyságú gyógyintézményét.

A közegészségügyi törvény valóban a korabeli Európa legkorszerűbb ilyen jogalkotása 

volt, s bár életbe lépésének pillanatától sokan illették kritikával, mégis a hazai egészségügyi, a 

hazai közegészségügyi állapotok felemelkedésének, a századfordulón már európai színvonalra 

emelkedésének alapja volt. A közegészségügyi törvény, az orvosképzés területén végrehajtott 

reformok, az ország második orvosi karának is köszönhetően jelentősen megnövekedett a 

hazai orvostársadalom létszáma. Itt kell megjegyeznünk, hogy a két orvosi egyetem sem tudta 

biztosítani az ország teljes orvosigényét, így a XIX. század utolsó évtizedeiben ismételten 

előtérbe került a harmadik és a negyedik orvosi kar megalapításának szükségessége, de ez az 

első világháborút megelőző évekig anyagi és pénzügyi eszközök hiányában nem válhatott 

valósággá.

Érdemes megfigyelnünk az orvosok számának alakulását: 1876-ban még 2000, 1900-

ban 4811, 1914-ben 5850 orvos működött a történeti Magyarországon, de a határozott 

178 Antall József –  Kapronczay Károly: Fodor József és az iskolaegészségügy. = Magyar Pedagógia 75 (1975) 
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növekedés ellenére –  a hivatalos statisztika szerint is –  a szükségesnél közel 500 orvossal 

kevesebb állt a hazai egészségügy rendelkezésére. A vidéki orvoshiányt nemcsak a 

városokban működők viszonylagos nagyobb aránya okozta, hanem az is, hogy jelentős számú 

magyar orvos működött a magyar állam határain kívül a Monarchia területén. A harmadik 

egyetem hiányában még mindig sokan tanultak és végeztek a közeli bécsi egyetemen, 

ahonnan nem mindenki tért vissza Magyarországra. Például az 1910. évi statisztika szerint 

Magyarország 5192 egyetemi oklevéllel rendelkező orvosa közül 1159 nyerte képesítését 

Bécsben.179

A közegészségügyi törvény hatására igen jelentős előrelépés történt a betegellátás és a 

kórházügy területén. E területen a szegénységi alapon az ingyenes, a vagyonnal vagy 

jövedelemmel rendelkezők részére a térítéses gyógykezelés elvét teremtették meg. Ez utóbbit 

részben pótolta a biztosító társaságok által nyújtott lehetőség, valamint az 1870-es évektől – a 

különböző időszakokban egymástól jelentősen eltérő, de fokozatosan fejlődő, sokáig a 

balesetbiztosítási formát magán viselő – munka- és iparegészségügy.180

A szegény, illetve a térítési elven alapuló betegellátás legfőbb területe a kórházügy volt, 

amelyről az 1876. évi közegészségügyi törvény 15. szakasza rendelkezett. A kórházügy teljes 

egészében elvált a szegénygondozástól, a gyógyítás legfőbb területe lett. A teljes reformot az 

Országos Közegészségügyi Tanács 1868-tól fokozatosan készítette elő, ami nemcsak a 

szakmai kérdésekre terjedt ki, hanem felölelte ezen terület alapítványi, költségi vonatkozásait 

is, pontosan kidolgozta a szegénységi alapon bekerülők költségi normáinak alakulását a 

legkülönbözőbb esetekben (életveszély, szülés, baleset stb.). Az államkincstár ennek 

fedezésére megteremtette az Országos Betegápolási Alapot. Mindezen előkészítő munka 

csúcsosodott a közegészségügyi törvény 14. szakaszában, s ennek következménye lett az 

1870–80-as évek nagy hazai kórházépítési programja. Ekkor épültek a főváros nagy kórházai 

(Szent István, Szent János Közkórház, a Szent László Járványkórház, a Vöröskereszt Erzsébet 

Kórháza, kibővítették a Rókus Kórházat, megkezdődött a biztosító társasági kórházak 

megteremtése stb.), a jelentős számú vidéki megyei kórház, a budapesti és a kolozsvári 

klinikai telepek. A magyar állami költségvetésben 1894-től külön tételként szerepelt a 

közegészségügy, az 1898. évi 21. tc. 14. § pedig kimondta, hogy a kórházfenntartó 

törvényhatóságok az ápolási költségek terhére kórházfejlesztési kölcsönt vehettek fel. Ez 

lényegében azt jelentette, hogy a vidéki kórházak teljes költségeit az állam fedezte. 1898 után 

179 Kapronczay Károly: A magyar orvostársadalom helyzete és szervezetei. 1867–1945. Kézirat. 63. 1ev. 
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–  1912-ig –  a kölcsönök igénybevételével bővültek és épültek tovább kórházaink; az állam 

ebben az időszakban 25 millió koronát fordított e terület fejlesztésére. A kiegyezés évétől a 

hazai kórházaink száma 44-ről 398-ra (állami, klinikai rendszerek, városi és törvényhatóságok 

által fenntartott magán és egyházi betegápoló intézmények), az ágylétszám pedig négyezerről 

42 543-ra emelkedett.181

A másik igen figyelemre méltó terület az ipar- és munkaegészségügy volt. E téren 

önkéntes vállalkozások és társulások szolgáltak kiindulópontul már a XVI. századtól, 

elsősorban a bányavidékeken. A különböző társulások ágyalapítványokat, betegsegélyező 

pénztárakat alapítottak, de fejlődésük a kiegyezés után rendkívül felgyorsult. Az 1872. évi 

VIII. tc. és az 1875. évi III. tc. kimondta, hogy baleset vagy a munkával kapcsolatos 

megbetegedés esetén az ápolási költségeket a munkaadó köteles 30 napig fizetni, az 1876. évi 

XIV. tc. pedig a vasút és a hajózás alkalmazottainál kimondta az állam ilyen irányú 

kötelezettségét.182

A munkaadók és a munkavállalók „küzdelme”  ezután kettős volt: a munkavállalók 

betegségük esetére táppénzt, ápolási költséget, rokkantságuk esetén járadékot kívántak, míg a 

munkaadók megfelelő „garanciákat”  igényeltek a törvényes rendelkezéseken túl –  a 

betegségek megállapítására, minősítésére. Ez utóbbi garanciákat éppen az orvostudománytól 

igényelték, és valójában e hármas igény –  a törvényes rendelkezések, a munkaadók és 

munkavállalók érdekei –  lendítette fel hazánkban is az ipar- és munkaegészségügyet, s ezen 

keresztül teremtődött még a település-egészségügy. Az Országos Közegészségügyi Tanács, a 

különböző orvosi fórumok, majd a közegészségügyi törvény megszületése után az 

országgyűlés rendszeresen felhívta a kormány figyelmét a munkaegészségügyre, a munkásság 

által lakott peremkerületek a gyors ipari fejlődéssel együtt megjelenő zsúfolt települések – 

tarthatatlan közegészségügyi állapotaira. Nagy hangsúllyal ajánlották az állam feladatkörébe 

az iparegészségügy kérdéseit, az egészségvédelem megszervezését. Ezekről rendelkezett 

részben az 1884. évi XVII. ún. ipartörvény: elrendelte, hogy az iparhatóságok 

negyedévenként kötelesek egészségügyi vizsgálatokat tartani, ilyen jellegű feladatok 

biztosítására megfelelően képzett szakembert alkalmazni, az egyéni biztosítás helyett 

kötelezővé tették az ipari munkások kollektív balesetbiztosítását, és ipari baleseteknél – 

munkaképtelenség vagy halál esetén –  a kártérítést. E törvény 25. §-a felsorolta azokat az 

iparágakat, melyek az ipartelepek körül élők egészségét veszélyeztetik, szabályozták ezek 

jövőbeli telepítését. E környezetvédelmi intézkedést egészítette ki később az az 1901. évi 701. 
181 Kapronczay Károly: A magyar egészségügyi ellátás fejlődése. 1000–1945. Kézirat. 30 1ev. SOMKL Adattár.
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sz. miniszteri utasítás, amely elrendelte az ipartelepek munkavédelmi ellenőrzését. Ennek ki 

kellett terjednie az ipari létesítmények talajára, az épületek közegészségügyi állapotára, a 

helyiségek levegőjére, külön figyelmet kellett szentelni a páratartalomra, a gőzökre és 

gázokra, a világításra, a fűtésre és a hőmérsékletre, az általános tisztaságra és az ivóvízre.183

Az 1893. évi XVIII. tc. a munkaadók balesetvédelmi kötelességeiről szólt, elsősorban 

az alkalmazottak testi épségét és egészségét kellett ezekkel biztosítani. Az iparfelügyeletek 

kötelesek voltak ezeket ellenőrizni, sőt, a munkaadókat az észlelt hiányosságok 

felszámolására kötelezni.184

Külön kell szólnunk az iparegészségüggyel kapcsolatban a munkaidőről, a gyermek- és 

női munkát szabályozó rendelkezésektől. Az 1884. évi törvény csak heti egy munkaszüneti 

napot engedélyezett, később – 1901-ben – újabb rendeletek bővítették a szünnapok számát. A 

gyermekmunkát 1884-ben csak általánosságokban határozták meg, így ennek további 

rendezése már a két világháború között történt meg.

Lényeges kiemelni, hogy az iparegészségügyi felügyelettel és a balesetbiztosítással 

kapcsolatos teendőket az Általános Munkás Betegsegélyező és Rokkantpénztárra ruházták; a 

végrehajtására külön rendelőintézetet, illetve hálózatot hoztak létre, kórházi és szanatóriumi 

hálózatot építettek ki. A betegbiztosításnál ekkor a munkás a járulék kétharmadát, a munkaadó 

egyharmadát fizette, ennek fejében 20 napi táppénzt és gyógyszerellátást nyújtottak. 1907-ben 

ezt a lehetőséget kiterjesztették a biztosított családtagjaira is, a hozzájárulás fele-fele arányban 

történt, a táppénz pedig az átlagos napibér 50%-a lett.185

Ezzel egyidőben létrehozták az Állami Munkásbiztosító Hivatalt, mint a biztosító 

pénztárak állami felügyeleti szervét. Ennek következtében óriási fejlődés következett be az 

orvosi szolgálatban: 1909-ben már közel 3500 orvos állt a rendelkezésre, az addigi 15 

rendelőintézet száma 70-re emelkedett és a szentendrei munkás tbc-szanatóriumon kívül 

(1897) saját 280 ágyas kórházat is nyitottak Pestújhelyen, 1913-ban. A biztosított betegek 

zömét az állami gyógyintézetek gyógyították kórházaikban, szerződések alapján. Itt kell 

megjegyeznünk, hogy az európai viszonylatban is fejlettnek számító munkásbiztosítási 

rendszer mellett a parasztság és a mezőgazdasági munkásság biztosítása rendkívül alacsony 

szinten állt. Az 1900. évi XVI. és az 1902. évi XIV. tc. csak az idényjellegű munkáknál 

kötelezte a munkaadókat balesetbiztosításra, betegbiztosításra viszont nem.186

A hazai közegészségügy kiemelkedő egyéniségei közül szinte mindenki foglalkozott az 
183 Uo.
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iparegészségügy elvi és gyakorlati kérdéseivel, sőt Markusovszky Lajos kezdeményezésére az 

1879/80. tanévtől a Műegyetemen is bevezették a mérnökjelölteknek az iparegészségtant 

(Fodor József adta elő), valamint az elsősegélynyújtási ismereteket (Müller Kálmán). 

Valójában Fodor Józsefben a hazai tudományos iparegészségtan megalapozóját kell 

tekintenünk, aki a közegészségtan egyik lényeges területének tekintette e formálódó szakágat. 

Az iparegészségtanhoz nemcsak település-egészségtani vizsgálatai vezették, hanem 

kutatásának középpontjába azokat az embereket állította, akik veszélyes körülmények között 

dolgoznak, és rendkívül egészségtelen viszonyok között élnek. Vizsgálódásai során majdnem 

minden iparágat áttekintett, megállapításai ma is helytállóak.187

Az alkalmazott közegészségtan másik nagy területe az iskolaegészségügy lett. A 

közegészségügyi törvény kritikájában több szakember rámutatott arra, hogy az 1876. évi 

törvény nem intézkedett kellő mértékben az iskolaegészségügyről és a higiéne oktatásáról. „A 

higiénét általában és rendszeresen kell oktatni, mert a higiéne az egyén számára 

munkaképességet és a lakosság humánus érzékét kifejleszti” – írta Fodor József 1887-ben. Az 

oktatásügy és a közegészségügyi állapotok kapcsolatára főként az óriási gyermekhalandóság 

tényén keresztül hívta fel a figyelmet. Fodor József az iskolaegészségügyet a higiéne önálló, 

alkalmazott területének tekintette, amely az orvosi, a higiéniai és a pedagógiai elveket együtt 

alkalmazza az oktatás területén. Ennek irányítója a szakszerűen kiképzett iskolaorvos, akinek 

feladatai nemcsak a közegészségügyi elvek és törvények következetes végrehajtása és 

ellenőrzése, hanem az egészségtan oktatásán keresztül a jövő nemzedékben az egészséges 

életre és életmódra való nevelés feltételeinek a kialakítása is.188 

Fodor iskolaegészségügyi szemléletében a „védelmi”  rész magát az iskolát, a 

környezetét és a tanulókat jelentette. Az alapkérdések részletes kidolgozása során vizsgálata 

az iskola épületét, környezetét, a tanulók vonatkozásában pedig a nevelést a gyermekek 

életkori –  testi és szellemi –  sajátosságaihoz igazította. Mindezt az iskolaorvosra, illetve az 

iskolaorvosi intézményre kívánta bízni, aminek felügyeleti joga nemcsak az iskolai, hanem az 

otthoni környezetre is kiterjedt. Elképzelései részben a 48.281/1885. évi vallás- és 

közoktatásügyi miniszteri rendeletben és annak 1887-ben kelt végrehajtási utasításában 

valósultak meg. Mindkettő a középiskolai iskolaorvosok és egészségtanárok képzéséről és 

alkalmazásáról szólt, bár nem tükrözték teljesen Fodor elképzeléseit. Az iskolaorvos 

felügyelete kiterjedt az elemi és középiskolákra, csak az egészségtan oktatása nem. A 
187 Bugyi Balázs: Újabb adatok a Műegyetemen folyt munkavédelmi oktatás kereteihez egy 1886-ban megjelent 
egyetemi jegyzet alapján. (Fodor József munkaegészségügyi munkásságáról.) = Felsőoktatási Munkavédelmi 
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középiskolákban kötelező lett az egészségtan, míg az elemi oktatásban csupán 

figyelemfelkeltő olvasmányok szolgálták az egészségnevelés céljait. A végrehajtási utasítás 

viszont pontosan meghatározta az iskolaorvos feladatkörét, felügyeleti jogkörét és intézkedési 

lehetőségeit. A képzés formája a szünidei továbbképzésen belül az iskolaorvosi tanfolyam lett, 

amely hamarosan sikert aratott a magyar orvostársadalomban. A sikerek ellenére a törvény 

hiányosságait –  például a népiskolákra vonatkozóan –  a századforduló éveiben sem sikerült 

kijavítani, sőt az első világháború előtt már csökkentek az anyagi és erkölcsi támogatások. 

Ennek ellenére a magyar iskolaegészségügyi rendelkezések példásak voltak Európában.

Az alkalmazott közegészségtan és a társadalom egészségét védő preventív intézkedések 

nyomán született meg hazánkban a szervezett csecsemő- és anyavédelem, amelyet nemcsak a 

szociálhigiéniai vizsgálatok adatai indokoltak, hanem részben összefüggtek a 

csecsemőhalandósággal. Ennek kiindulópontja nemcsak a törvényes rendezés, a jogalkotás 

programját kidolgozó Országos Közegészségügyi Tanács volt, hanem a felvilágosítást 

szervező Országos Közegészségi Egyesület, amely a társadalom legkülönbözőbb rétegeit 

kívánta mozgósítani az ország közegészségügyi állapotainak megváltoztatására. A különböző 

programok megvalósításában jelentős szerepet vállalt magára az 1881-ben megalakult Magyar 

Vöröskereszt szervezete is. A Vöröskereszt nemcsak saját feladatait teljesítette, hanem magára 

vállalta az ápolónőképzést, az ifjúság felvilágosítását, háttérül szolgált az egészségügyi 

felvilágosításnak, a szegénygondozásnak, a nyomorenyhítésnek, amely a társadalom 

egészségi állapotának emelését volt hivatva szolgálni.

Az orvosi ellátás és az egészségügy fejlődése a XIX. század folyamán olyan 

eredményeket hozott, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. A tudományok fejlődése, 

az iparosítás és a kibontakozó társadalmi-politikai mozgalmak együttes hatása vezetett ide. A 

századvége, a századforduló már új korszakot jelez e téren, amikor az egészségügy mellett a 

szociálpolitika is fokozottabb mértékben az államigazgatás részévé, az állami beavatkozás 

tárgyává vált. A „liberális jogállam”  mellett megjelenik a „szociális állam”  modellje, a 

kibontakozó válságjelenségek, a munkásmozgalom erősödése új kihívást jelent, amire új 

válaszok születtek. A klasszikus liberalizmus korszaka a végéhez közeledett, újkonzervatív 

tendenciák, szociáldemokrata és keresztényszocialista eszmék érvényesültek a szociális 

kérdések megítélésében, ami kihat az egészségügyi politikára is. De ez már a következő 

század nagy erőfeszítései közé tartozik.



Antall József

Adatok Táncsics Mihály szemműtétjéhez189

A társadalmi haladás gondolatának egyik legradikálisabb alakja a nagy átalakulás korában 

Táncsics Mihály (1799–1884) volt. Izzó demokratizmusa –  valódi „honszerelemmel” 

párosulva –  mohón kereste az igazság érvényesítését a társadalom életében. Így került 

kapcsolatba Bölöni Farkas Sándor révén az utópista szocialista eszmékkel (Owen, Rapp), az 

első amerikai szociális kísérletekkel.190 Irodalmi tevékenységét korlátozta a cenzúra, majd 

amikor ez sem verte bilincsbe a gondolatait, valódi bilincseket rakott a kezére Bécs.

Kevés ember töltött annyi időt bujdosásban és börtönben a XIX. század 

Magyarországán, mint Táncsics. Írásai (Népkönyv, Nép szava – Isten szava) a reformkor és a 

közeledő forradalom mezsgyéjén jelentős sikert értek el. Ezzel azonban velejárt a börtön 

(1847), ahonnan csak a győztes márciusi forradalom szabadította ki. A szabadságharc 

országgyűlésének közismerten legbaloldalibb képviselője, a „Munkások Újsága” szerkesztője 

volt. Világos után bujdosott, és csak 1857-ben kapott amnesztiát.

Újult erővel fogott ekkor a munkához. Írt, tervezgetett –  és politizált. A Bach-korszak 

bukását követő politikai válság idején elérkezettnek látta az időt a cselekvésre, ennek 

következtében –  1860 márciusában –  másodszor is letartóztatták. Hétévi börtön után csak 

1867-ben, a kiegyezéskor kapott amnesztiával szabadult ki. A börtönben elvesztette szeme 

világát, ezért a magyar nyelv eredetéről írott művét már vakon írta, illetve diktálta. De 

Orosháza népe képviselőjévé választotta, s „Arany Trombita”  címen újra lapot adott ki. A 

kiegyezés után kapcsolatba került az első munkásszervezetekkel, azonban a különállását élete 

végéig megőrizte. Súlyos anyagi gondok közepette írásból, könyvei eladásából, segélyekből 

tartotta fenn magát és családját.

*

189 Forrás: Antall József: Adatok Táncsics Mihály szemműtétjéhez. = Orvostörténeti Közlemények – 
Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 44. (1968) pp. 127–131.
190 Országos Levéltár Helytartótanácsi Levéltár. Acta centralis censurae collegii. Ált. Iratok. 1842–616.; Lásd 
még: Vörös Antal: Táncsics Mihály kiadatlan cikke a sajtószabadságról és a cenzúráról. = Történelmi Szemle 1 
(1958) No. 1–2. pp. 55–75.; Pándi Pál: Utópista szocialista eszmék a reformkori Magyarországon. = Magyar 
Tudomány 10 (1965) No. 3. p. 153.; Antall József: Közművelődés és iskolaügy Bölöni Farkas Sándor úti 
jegyzeteiben. = Pedagógiai Szemle 16 (1966) No. 12. pp. 1131–1140.



Táncsics Mihály egész életéről számot adott „Életpályám” című könyvében.191 Az 1860-ban 

történt elfogatása után kimért 15 éves börtönbüntetését néhány hónap múlva 10 évre 

mérsékelte Vay Miklós kancellár, Sőt elég széles mozgalom bontakozott ki szabadon 

bocsátása érdekében, „minthogy a fogságban úgy is megvakultam”. A börtönben Lippay 

Gáspár (1809–1895), a szemészet professzora vizsgálta meg, és biztatta a szabadulással.192

Lippayt a szabadságharc alatt –  aulikus érzelmei miatt –  eltávolították az egyetemről. 

De előadást vállalt a hadorvosi tanfolyamon (1849), amit megbocsátottak Bécsben. Gyorsan 

emelkedett pályája a Bach-korszakban, noha tudományos érdemeket alig szerzett. 

Gyávaságára jellemző, hogy amikor Táncsics kiszabadításának elősegítésére az országgyűlés 

elnöke, Ghyczy Kálmán orvosi bizonyítványt kért a fogoly megvakulásáról, ezt megtagadta. 

„Lippay nem állított ki erről írott bizonyítványt”.193

Táncsics azonban kiszabadult! „Van-e nekem mint vak embernek is még 

kötelességem?” – tette fel a kérdést az Életpályám c. könyvében. Írásai, az „Arany Trombita” 

sikere, a megélénkülő politikai élet igenlő választ adatott vele.

De vaknak kell-e maradnia? Miért ne kísérelhetnének meg egy szemműtétet!? –  s 

elszánja magát:

„A lap kívánatos folyamatban levén, február vége felé elhatároztam magamban, hogy 

szemeimet operáltatom. Nem kerestem híres szemorvost, hanem egy fiatal emberre 

bíztam magam, ki nemcsak hogy még senkit előbb nem operált, de be sem végezvén 

iskoláit, az oklevél sem volt még kezében; ez egy ó-budai fiatal ember, Egei József volt, 

most Nyitramegyében megyei orvos.

Közelgetvén a március elejére kitűzött választás napja, mikor majd le kellendett 

mennem Orosházára, e nagy munkán előbb át akartam esni. Midőn az én fiatal barátom 

egyik szememen a műtéteit végbevitte, azt tanácsolta, hogy a másikon való műtéteit 

későbbre hagyjuk, de én ülve maradtam, kérvén őt, hogy most egymásután, egy 

ülőhelyemben végezze munkáját, hetven éves valék, erős elszántság kellett hozzá. Hála 

Istennek sikerült; 9 évig tartott vakságom után szemem világa annyira megjött, hogy 

vezetőre nem vala többé szükségem”.194

191 Táncsics Mihály: Életpályám. Bp., 1949. Révai. 463 p.
192 Uo. pp. 334–335.
193 Uo. p. 335.; Lippay Gáspártól és a korabeli szemészetről lásd: Bartók Imre: A magyar szemészet története. 
Bp., 1954. Akadémiai. pp. 116–121.; ugyanerről lásd még: Bíró Imre: A magyar szemészet fejlődése a XIX.  
században. = Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei – Communicationes ex Bibliotheca Historiae 
Medicae Hungarica. Vol. 15–16. (1959) p. 68.
194 Táncsics id. mű p. 342.; a korabeli orvosi szemlélethez: Grosz, Friedrich: Die Augenkrankheiten der grossen  
Ebenen Ungarns und Statistische Übersicht. Grosswardein, 1857. Tichy. pp. 70–87.



Egeiről nem sokat tudunk. Szinnyei mint homeopata orvost említi, akinek Szatmáron jelent 

meg írása: „A beteg szenvedőnek ajánlja”  címen. Valószínűnek tűnik, hogy nem sorolható 

egyértelműen a homeopata irányzathoz, inkább csak átvett Hahnemann iskolájától bizonyos 

gyógyítási-megelőzési elveket (diéta stb. terén).195 Nem tartozott a XIX. század nagy 

orvosegyéniségei közé, nem maradtak utána nagy alkotások. Nevét is alig őrizte meg az orvos-

történelem, azonban Táncsics személye méltóvá teszi arra, hogy kiemeljük a feledés 

homályából. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum részére –  Pastinszky Miklóstól – 

átengedett iratok196 alapján néhány adattal gazdagabbak lettünk. Szikszón született 1830 körül. 

A szabadságharcban honvédőrmester volt, amit 1807. június 22-én igazolt a Buda-Pesti Honvéd 

Segélyező Egylet. Elég későn fejezte be középiskolai tanulmányait, amit egyébként Debrecen-

ben folytatott.

A kor tanügyi követelményeinek megfelelően –  a középiskola hat osztálya után – 

jelentkezett a pesti egyetem sebészeti tanfolyamára, ahol 1859. április 5-én sebész- és 

szülészmesteri oklevelet szerzett. Az orvos- és sebészdoktori diploma megszerzéséhez 

azonban szükség volt a nyolc osztályra épülő érettségi vizsga letételére is. Az érettségi 

bizonyítványt ezért később, 1864. július 29-én, 33 éves korában [?] szerezte meg Egei, amikor 

a pesti református középtanodában Gönczy Pál, Molnár Aladár, Ballagi Mór stb. –  a kor 

ismert kiválóságai – „éretté” nyilvánították.

Orvosdoktori oklevelét 1869. július 28-án kapta meg Erlangenben (Bajorország), majd 

1870. január 22-én a pesti egyetemen a szemészmesteri diplomát. A korábban óbudai, majd 

nyitrai (1870), végül Szatmár megyei (1876) orvosnak volt azonban egy, az elsoroltaknál is 

jobban őrzött bizonyítványa, amit Táncsics Mihály állított ki a már idézett műtétről:

„Bizonyítvány

Alólírott hitelesen bizonyítom –  illetőleg köszönetemet nyilvánítom –  hogy Dr. Egei 

József (akkor ó-budai) jelenleg nyitramegyei kerületi orvos úr 1869. jan. 21-én – 

mindkét szememen levő (s még 1860-ban képződött) szürke hályogot – egy szerencsés 

műtét által levette. Mely műtét alatt tapasztalt ügyességéért őt bárkinek ajánlani kedves 

kötelességemnek ismerem.

Kelt Pesten 1870. april. 23.

Táncsics Mihály

országgyűlési képviselő”
195 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Vol. II. Bp., 1893. Hornyánszky. 1218. has.; Antall József: A 
homeopatia tegnap és ma. = Természettudományi Közlöny 95 (1964) No. 11. pp. 518–521.
196 Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. XI/1. gyűjteménycsoport. Gy. sz. 3977.



Táncsics kézirata módosítja az önéletleírásban közölt dátumot, amely szerint februárban 

zajlott volna le a műtét. A többi irattal, oklevéllel együtt, a különben igen ritkán előforduló 

Táncsics-kézirat is a Múzeum gyűjteményében található. De a műtétről és műtétet követő 

újabb tortúráról számot adnak a korabeli lapok197 és az Életpályám198 c. könyve egyaránt. 

Miután az „Arany Trombita”  kiadásakor nem rendelkezett a szükséges „cautio”-val, ennek 

megszerzéséhez halasztást kért. Pest város törvényszéke –  a mulasztásért –  mégis egy havi 

börtönre és 100 Ft pénzbírságra ítélte. Nem volt hajlandó kegyelmet kérni, hanem a műtétet 

követően vállalta a kiegyezés utáni korszak börtönét is. Maga Táncsics idézte a lapokat:

„Igaz, 70 éves már, hogy szeme világát, melyet igazságtalan börtönbüntetésében 

vesztett, visszanyerhette, ily előrehaladt korában csak pár hét előtt alávetette magát egy 

veszélyes orvosi műtétnek, mely szerencsésen sikerülvén, még folyvást a leggondosabb 

ápolást igényelné, hogy a siker maradandó legyen. De mindegy, neki lakolnia kell.”199

„Hanem időközben valami történt, amitől minden becsületes jobboldali embernek 

–  mennyivel inkább a kir. ügyek igazgatójának, minden hajaszála égnek állt –  t. i. 

Táncsics szemeit operálták, s a műtét sikerét a lapok örömmel hirdették.

Ez sokkal nagyobb veszély volt, mintsem úgy könnyen el lehetett volna nézni.

Keresni kellett tehát §.-t, ha mindjárt a jezsuitizmus segélyével is, amelynek 

alapján Táncsicsot börtönbe vethessék, s az operatiót meghiúsíthassák.

Találtak, és Táncsics a műtétei után másnap pörbe fogatott, a tárgyalás 

harmadnapra tűzetvén ki. Ő a kórágyon feküdt; megmozdulnia nem volt szabad, midőn 

jött a hivatalos kézbesítő, tudtul adandó, hogy másnap d. e. 9 órára jelenjen meg a 

fenyítő törvényszék előtt.”200

Táncsics önéletírásában újra visszatért szembajára, amely még a sikeres műtét után is sok 

keserűséget okozott neki.

„De a sors keze nagyon rám nehezült; egyik szemem mindig fájt; néha el-elhagyta, de 

meg-megújult; orvosom Bernolák201 azt tanácsolta, ne dolgozzam, mert a gondolkodás, 

az agyvelő folytonos működése nagy befolyással van a szemre is; megígértem, de nem 

igen tartottam meg, csak akkor hajoltam a jó tanácsra, mikor a fájdalom nagyobb 
197 Arany Trombita, 1869. No. 13. (ápr. 13.); Magyar Újság, 1869. No. 77. 
198 Táncsics id. mű p. 346. 
199 Uo. p. 48.
200 Uo. p. 349.
201 Bernolák József (1844–1935) katonaorvos, a szemészeti műtéttan magántanára (1869).



mértékben beállt; ilyenkor arra a gondolatra jöttem, hogy ki kellene szemem golyóját 

venni, akkor talán a fájdalom megszűnnék. Az orvos erre nézve Korányi [Frigyes]-t 

hívta magával, hogy e fölött tanácskozzanak; abban állapodtak meg, hogy nem kell a 

szemgolyót bántani, hanem várjunk, majd az idő enyhülést hoz, csak a rendelt 

gyógyszert vegyem. Vártam tehát, és néha kegyetlenül szenvedtem.

Mikor a fájdalom gyakran nagyobb rohammal támadott meg, újra nyilatkoztattam 

az orvosnak, hogy vegyék ki szemgolyómat. Elhívta Vidor202 és Siklósi203 orvosokat, 

tanácskoztak, mitévők legyenek, s az lett tanácskozásuk eredménye, hogy nem állhatnak 

jót, hogy a szemgolyó kivételével a fájdalom megszűnik. Tűrnöm kellett tehát.

Egyrészről a szembaj okozta kínok, másrészről a politikai üldöztetés 

kényszerítettek a lapnak megszüntetésére. Egy évig tartott életpályája. Én pedig félévig 

nem mehettem ki a szobából, az orvosnak szigorú rendelete folytán; mely idő alatt a 

fájdalom lassanként végkép meg is szűnt”.204

202 Vidor Zsigmond (1835–1908) szemorvos, aki Hirschler Ignác mellett kezdte meg szemorvosi működését.
203 Siklóssy Gyula (1839–1901) szemorvos, a szemészeti műtéttan magántanára (1868).
204 Táncsics id. mű pp. 355–356. 



Jókai Mór ismeretlen levele Korányi Frigyeshez

és Laborfalvi Róza halála205

Közli: Antall József

Jókai Mór életművének orvostörténelmi igényű vizsgálata sem lenne indokolatlan, nem egy 

kutató érdeklődését keltette már fel. Művei valóságos tárházát adják a korabeli medicinának; 

gyógymódok, orvosi megfigyelések író-krónikását fedezhetjük fel benne. Most azonban nem 

erről, hanem egyik orvosi segítséget kérő, felesége halála előtt írott leveléről szólunk. A levél 

eredeti példánya a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár gyűjteményében 

található,206 teljes szövege – tudomásunk szerint – most jelenik meg először nyomtatásban.

„Budapest, 1886 14. Nov.

Méltóságos Tudor úr.

Alázattal esedezem, kegyeskedjék Méltóságod még a mai dél előtt folytán, súlyosan 

beteg feleségem baja fölötti Consultatio végett hozzám elfáradni. Lakásom Sándor utcza 

36 I emelet. Nőm baja tüdőlob; ordináriusunk dr Fromm Pál, és mellette dr Huray 

István; –  kérem, ha kegyeskedik kérelmemet teljesíteni, izenje meg M[é]l[tósá]god, 

hogy mely órában jöhet (kérném, minél korábban) hogy a másik két orvost jókor 

értesíthessem. Alázatos kérésem meg újítva, maradék mély tisztelője

Jókai Mór”

A levél kézbevétele után azonnal Korányi Frigyes neve merült fel címzettként. Közvetlen 

támpontunk nem volt, miután „kereskedelmi úton”  került hozzánk, eladója semmiféle 

felvilágosítást nem tudott adni arról, hogy mely családtól való. De valószínűsítette előttünk a 

betegség jellege, valamint a „Méltóságos” megszólítás, amely (a grófokon kívül) az V. fizetési 

osztályba sorolástól, illetve az udvari tanácsosi cím megszerzésétől illette viselőit. 

Feltevésünket igazolja, illetve valószínűsíti a Vasárnapi Újság korabeli tudósítása is:207

205 Forrás: Antall József: Jókai Mór ismeretlen levele Korányi Frigyeshez és Laborfalvi Róza halála. = 
Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 50. (1969) pp. 149–153. 
206 Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár. XI. (Tört. dok.) szakgyűjtemény. Gy. sz. 4215.
207 Vasárnapi Újság 33 (1886) No. 47. (nov. 21.)



„Mi újság?

Jókainé asszony, a nagynevű művésznő, oly súlyos beteg volt legközelebb, hogy 

állapota övéit és tisztelőit a legnagyobb aggodalmakba ejtette, s leányát, Jókai Róza 

kisasszonyt, ki most Münchenben a festészetben képezi szép tehetségét, táviratilag 

hívták a beteghez. A szeretetteljes ápolás, az orvosok (Huray, Fromm, Kétly és Korányi) 

gondossága elhárította egy időre a fenyegető válságot. (Lapunk zártakor vesszük a 

lesújtó gyászhírt, hogy Jókainé f. hó 20-án hajnalban meghalt.)”

Jókainé Laborfalvy Róza (1817–1886), aki nyolc esztendővel idősebb volt férjénél, huszonhat 

évi színészi pálya után, 1859-ben visszavonult a színpadtól. Jókai és az ünnepelt tragika 

kapcsolatáról, hatásáról és ,,irodalmi megjelenítéséről”  Nagy Miklós legutóbb megjelent 

kitűnő könyvében kapunk jól megrajzolt képet. Arról a házasságról, amely nemcsak 

családjával, hanem legközelebbi barátjával, Petőfivel is szembeállította. „Bort nem ismertem 

húszéves koromig, s asszonyt nem, míg meg nem házasodtam” – idézi Jókai vallomását Nagy 

Miklós.208

Jókai számára –  szenvedélyes szerelem nélkül is –  igen sokat jelentett haláláig 

Laborfalvi Róza. Ennek a kapcsolatnak végakkordja ez a levél. De most térjünk vissza a 

betegség leírásához, a korabeli sajtó egy másik híradásához, amely a Fővárosi Lapok 

hasábjain jelent meg:209

„A betegség hirtelen jött s vált veszedelmessé. Jókainé e hó (november, szerk.) 6-ikán 

érezte magát először rosszul. Baja jelentéktelennek látszott, egyszerű meghűlésnek, úgy 

hogy férje nyugodtan távozott el hazulról. A mikor hazajött, akkorra neje már ágyban 

fekvő beteg lett s dr. Fromm Pál azonnal konstatálhatta, hogy a betegség tüdőgyulladás. 

Az orvos korán felösmerte a veszélyt, bár bízhatott betege acélos erejében, mely egész 

életén át eddigelé semmiféle bajt közelébe férkőzni nem engedett. Igyekezett hatását 

csillapítani, amennyire lehetett, de a tüdőgyulladás mindig erősebbé vált; elannyira, 

hogy 10-ikén már komoly veszedelem fenyegetett. Ekkor táviratilag fölhívták dr. Huray 

balatonfüredi főorvost, ki nejével együtt azonnal a beteg ágya mellé sietett s az ő kértére 

orvosi tanácskozást hívtak egybe, melyben Frommon s kívüle részt vettek Korányi 

Frigyes és Kéthly (sic! helyesen: Kétly) Károly orvostanárok is. A beteg állapota mindig 

súlyosabb lett, dacára a rendkívüli gondnak és szeretetnek, mellyel ápolták. Jókai és 
208 Nagy Miklós: Jókai. Bp., 1968. Szépirodalmi. (A szerző több helyen foglalkozik Laborfalvi Róza és Jókai 
házasságával.)
209 Fővárosi Lapok, 1886. No. 322. (nov. 21.) p. 2354.



családja szakadatlanul mellette voltak…

E hó 13-án és 14-ikén a beteg állapota olyan válságos lőn, hogy az orvosok 

teljesen lemondtak megmentéséről, s ekkor a hírlapok meg is írták, hogy Jókainé utolsó 

perceit éli… (– néhány sor kimaradt, amely a Jókai iránt megnyilvánuló részvétről szól, 

szerk.)

14-ikén éjjel, dr. Huray önfeláldozó ápolása s ama erőfeszítés következtében, 

hogy a beteget megmenthesse, hirtelen oly fordulat állott be, mely bizonyosnak tünteté 

fel, hogy Jókainé föl fog gyógyulni. A fölszívódás és ezzel együtt a gyógyulás is 

megkezdődött, a beteg visszanyerte étvágyát, kedélye derűjét, mert a legutóbbi 

napokban ha öntudatától nem is, de vidámságától megfosztá a kór. Ez az állapot 

azonban, fájdalom, csak egy napig tartott. A beteg 15-ikén éjjel ismét rosszabbul lett, s a 

mikor kora hajnalban melléje hívták Hurayt, az orvos konstatált rajta neuralgikus 

fájdalmakat, melyek az agytól lefelé terjedtek egész a derékig, s egyszersmind 

konstatált a nyelv és gége összeszorulása folytán szélhüdést is.

Jókainé még ez alatt sem veszité el nyugalmát, s mint betegsége kezdete óta úgy 

most is beszélgetett övéivel… (– néhány sor, amely Jókainének a politikai és művészeti 

események iránti érdeklődésére utalt, kimaradt. Szerk.)

Így lebegett a beteg élet és halál között egész péntek estig, a mikor Huray orvos 

bekövetkezettnek mondta a válságos perczet. Ezt azonban Jókai előtt elhallgatta, mert 

szükségesnek tartotta, hogy ő, a kit a hosszú aggodalom és a több éjjen át tartó 

virrasztás teljesen kimerített, nyugodjék egy kissé. Éjfél után 1 órakor azonban Jókait is 

felköltötték álmából, mert a betegen már a halálküzdelem jelei kezdtek mutatkozni… 

Huray beadott a betegnek erősítő szereket, a melyek azonban csak pár pillanatra 

használtak. El kezdett hörögni, érverése folyton lassúdott, ereje mindinkább elhagyta, s 

bár eszméletét egy pillanatra sem veszité el, előre látható volt, hogy életét többé 

megmenteni nem lehet.

Három óra felé teljesen elbágyadt, mondta is, hogy alig bírja tovább a 

kimerüléstől. De azért beszélt, még pedig egészen közömbös dolgokról. Vége 

közeledtéről még most sem bírt semmi sejtelemmel, elannyira, hogy semmiféle módon 

nem rendelkezett, sem övéitől el nem búcsúzott. Sajátságos sejpítő kiejtéssel kezdett 

beszélni; azt mondta, hogy ruháit tegyék közelébe, míg egyszerre így szólt:

–  Gyújtsatok gyertyát, mert nem látok. Ezek voltak utolsó szavai. Azután egy 

sóhajjal visszahanyatlott és reggel 4 órakor meghalt.”



Jókainé haláltusája véget ért! A Fővárosi Lapok tudósítása és a most közölt levél között 

néhány napi eltérés található, miután ez a konzultációt (ha nem is egyértelműen) november 

10-re teszi, míg a levél 14-én kelt. Ugyanígy a betegség válságos szakaszai között is 

mutatkozik néhány napos eltérés. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy Jókaiék 

háziorvosa Fromm Pál és mellette a velük családi kapcsolatban álló Huray István volt. A 

consiliumra pedig Korányit és Kétlyt hívták meg, egyikükhöz szólt a levél. Miután Korányi 

már 1866 óta egyetemi tanár volt, Kétly Károly viszont rendkívüli tanárrá történt kinevezése 

(1880) után, csak 1889-ben lett nyilvános rendes tanár (udvari tanácsos 1901-ben), a fenti 

levél címzettje minden valószínűség szerint Korányi Frigyes volt.

Érdekességként megemlíthetjük, hogy a levél címzettje láthatólag nem volt közeli baráti 

kapcsolatban Jókaival (a lakcím megadása stb.). Ezt azonban érthetővé teszi az, hogy Jókai 

Mór Tisza Kálmán köréhez tartozott: az egykori balközép pártból került a kormánypárt 

soraiba. Ezzel szemben Balassa, Markusovszky, Korányi és a pesti orvosi iskola néven ismert 

Balassa-kör Eötvös József (és sógora Trefort) politikai irányvonalához és baráti társaságához 

tartozott. Az Eötvös-családnak 1848-ig Balassa (Eötvös Loránd világra hozatalakor is), az 

abszolutizmus éveiben Markusovszky, majd a kiegyezés idején Korányi Frigyes volt a 

háziorvosa. Eötvös József halálakor (1871. február 2-án) Korányi Frigyes és Markusovszky 

Lajos volt jelen – előtte Wagner János és Kovács Sebestyén Endre (Deák Ferenc háziorvosa) 

is bekapcsolódott a consiliumba, megvizsgálta Skoda bécsi professzor is. Eötvös nemcsak 

politikai téren, hanem irodalmilag (tévesen!) is rossz véleménnyel volt Jókairól. így nem 

csodálkozhatunk a levél „idegen”  hangján, amely a kor legdivatosabb írója és 

orvosprofesszora között sem mutat semmiféle baráti kapcsolatra,210 Jókai személye azonban 

elég indok volt az orvosi vonatkozású levél közlésére…

210 Antall József: Lumniczer Sándor és a pesti orvosi iskola. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes 
de Historia Artis Medicinae. Vol. 45. (1968) pp. 57–73.;  Ferenczi Zoltán: Báró Eötvös József. Bp., 1903. 
Athenaeum. pp. 290–292.



Antall József – Buzinkay Géza – R. Harkó Viola – Vida Tivadar

A magyar balneológia irodalmának kezdetei és törekvések

egyetemi oktatására211

A vízgyógyászat és balneológia a legősibb gyógymódok. Annál érdekesebb, hogy elfogadott 

és komolyan vett gyógymóddá csak az 1830-as években vált, főként Winzenz Priessnitz 

(1799–1851) tevékenysége nyomán.212 Természetesen komoly előzményekre tekintett vissza 

már ekkor –  s nem pusztán különböző utazók leírásaiban, akik többnyire szintén nem 

felejtkeztek el a fürdők, a fürdőélet bemutatásáról.

A magyar balneológiai irodalom kezdetei

A XVI. századtól kezdve tudományos igényű művek foglalkoztak a gyógyvizekkel és 

hatásukkal. Ezekben komoly szerepet játszottak a magyar vonatkozások. Magyarország 

gyógyvizekben való gazdagsága indokolta ezt, hasonlóképpen azt is, hogy a balneológiai 

irodalom első művelői között már jelentős szerepet játszottak a magyarországi szerzők. A 

magyarországi vizekről és forrásokról megemlékező első művet –  Georg Bauer (Agricola) 

„De natura eorum quae effluunt ex terra” (Bázel, 1533) – hamarosan a máig is nagy becsben 

tartott mű, Wernher György sárosi és eperjesi várkapitány „De admirandis Hungariae aquis” 

című könyve követte, amely tárgyát már kimondottan Magyarországra szűkítette. Korabeli 

sikerét és jelentőségét jellemzi, hogy 1549-es bázeli első kiadása után hét ízben jelent meg 

1600-ig.213 Wernher rövid leírásokban bemutatta az egyes magyarországi fürdőket, sőt 

áttekintést adott arról is, „kik írtak leginkább a csodálatos vizekről”.214

A XVI. századból még két művet ismerünk, amelyek bár általánosságban foglalkoztak a 

vizekkel és gyógyhatásukkal, de jelentőségükhöz mérten nagy teret szenteltek Magyarország 

211 Forrás: Antall József – Buzinkay Géza – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: A magyar balneológia irodalmának 
kezdetei és törekvések egyetemi oktatására. In: Országos Reuma és

 Fizioterápiás Intézet. Jubileumi Évkönyv, 1951–1971. Bp., 1971. ORFI. pp. 370–378.
212 Szumowski Ulászló: Az orvostudomány története bölcsészeti szempontból nézve. Ford.: Herczeg Árpád. Bp., 
1939. MOKT. p. 522, 527.
213 Wernher György életrajzi adatait, valamint művének teljes magyar fordítását lásd: Erdősi Laura: Wernher: 
Wernher: De admirandis Hungáriáé aquis (1549). = Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei – 
Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica. Vol. 29. (1963) pp. 103–168.
214 Uo. p. 141.



gyógyvizeinek is. Andreas Baccius „De thermis”  címen Velencében 1571-ben, Leonhart 

Thurneisser pedig „Von kalten-warmen-minärischen und metallischen Wassern”  címen 

(Frankfurt am Main, 1572)215 jelentette meg.

A későbbiek során Marco della Fratte „Dell’aque minerali del regno Ungheria” 

(Velence, 1687) és Csiba István nagyszombati jezsuita tanár „Institutio historico-physica de 

admirandis Hungariae aquis”  (Nagyszombat, 1713) című művéről kell említést tennünk. 

Innocenty Petrycy lengyel orvos „O wodach w Drużbaku y Leckowey”  (A ruzsbachi és 

lackovai vizekről) című 1635-ben megjelent művében elsősorban ugyan a Poprád melletti 

Felső-Ruzsbachhal foglalkozott –  amely abban a korban mint a Szepesség része 

Lengyelországhoz tartozott –, de művének második kötetében alapos képet festett a 

magyarországi fürdők, források helyzetéről is.216

A XVII. század már magyar nyelvű balneológiai művel is rendelkezett – az első magyar 

„fürdészeti hely- és egyedirat”-tal –  Scholtz Jeremiás néhány oldalas könyvével, amely „A 

soproni birodalomban lévő Bálffi Feredő mérsékletes állapotja, természetének, munkálkodó 

erejének és használatosságának magyarázó megírása” címmel jelent meg (Csepreg, 1631).217

1721-ben látott napvilágot balneológiai irodalmunk első kimagasló műve, Stocker 

Lőrinc „Thermographia Budensis”-e. Jelentőségét nemcsak abban láthatjuk, hogy a néhány 

évvel később megjelent első budai útikalauz közel fele terjedelmében, németre fordítva 

közölte leglényegesebb megállapításait, s így „Budapest-fürdőváros”  legrégibb és kitűnő 

propagandája lett,218 hanem elsősorban tudományos alapossága és értékei miatt.

Stocker Lőrinc, mint könyvének címlapja mondja, a „Császár és Király Őrségének és a 

szabad királyi Székesfővárosnak rendes orvosa”, bölcseleti és orvostudor volt. Később városi 

külső tanácsos lett. Már 1696-ban budai háztulajdonosként szerepelt,219 majd 1712-ben meg-

vásárolt a budai Várban két házat (a mai Anna utca 1-nek és Tárnok utca 18-nak megfelelő 

épületeket), újjáépíttette őket, és 1735-ben közel tízszeres áron továbbadta. Valószínűleg a 

következő tulajdonos idején költözött ebbe a házba az Arany Sashoz címzett patika.220

215 Thurneisser művéről téves adatot –  megjelenési évként 1612-t –  közöl: Palla Ákos: Újabb adatok Buda 
hőforrásainak történetéhez. =  Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei –  Communicationes ex 
Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica. Vol. 33. (1964) p. 124.
216 Petrycy könyvét Szumowski id. műve 523–525. lapjain ismerteti.
217 Gortvay György: Az újabbkori magyar orvosi művelődés és egészségügy története. 1. köt. Bp., 1953. 
Akadémiai. p. 141.
218 Zoltán József: A barokk Pest-Buda élete. Bp., 1963. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. p. 253.
219 Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. 3. köt. Bp., 1931. MOKT. p. 427.
220 Czagány István: A budavári „Arany Sas”  patika. = Orvostörténeti Közlemények –  Communicationes de 
Historia Artis Medicinae. Vol. 44. (1968) pp. 57–58. A hajdani patika jelenleg a Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeum és Könyvtár gyógyszerészeti kiállító helyiségeként működik.



Stockernek két művéről tudunk. 1711-ben Bécsben jelent meg „Ofnerischer Pest-

Schild”  címen az egyik, amely az 1709–1710-es magyarországi pestisjárvány tanulságait és 

ismertető jegyeit elemezte.221 Másik műve a Thermographia Budensis, a „Budai kőrajz, vagyis 

a Budán forrásozó ásványvizek fizikai-orvosi vizsgálata, azoknak eredetéről, fekvéséről, 

régiségéről és orvosi használatáról és hatásáról mind belső, mind külső szempontból”. A 

címben megjelölt számos problémával 21 fejezetben foglalkozik, s mint írta, tizenkilenc évi 

munkájának, „mechanikus-spagyrikus”  kísérleteinek eredményeként született meg a mű. 

Második kiadásának (1729) bevezetése szerint az indította írásra, hogy „…az értelmes 

emberek közömbössége és tunyasága folytán…”  forrásaink kincsei parlagon hevernek. 

Tudományos igényére pedig igen szép fényt vet, hogy művében azokat szándékozta követni, 

akik „…minden dolgot a maguk eredetére és okaira vezetnek vissza, hogy a gyökérből és a 

keletkezés módjából azoknak valósága és lényege annál világosabb legyen”.222

Műve szemléletes leíróra és igen alapos megfigyelőre vall. A fürdőknél utánajárt annak 

is, hogy honnan, milyen úton kapják vizüket, hogyan változik vízszintjük, hőmérsékletük. 

Kísérleteinek eredményeképpen a vizek elemzését is közölte.223 Alaposságának 

érzékeltetésére jó példa, ahogy a Császár-fürdő vizéről írt (XI. fejezet 3. §):224

„A Császár-fürdő elég tiszta, aranyos jellegű ként tartalmaz, továbbá kovakő [?] 

természetű márgát elég bőven, kb. egy a harmincöthöz arányban, kátrány természetű 

földszurkot, szénsavat, közönséges, vagyis gyöngysót, amelyről lassú párologtatással és 

más kezeléssel úgy találtuk, hogy kb. egy a százhatvanhoz arányban van meg, 

bőségesen [tartalmaz] salétromot, mind meszeset, mind halogént, aranyos okkerföldet és 

piritet, amely kövesedik.

A Vízivárosban levő fürdők alkotóelemeikre nézve csaknem megegyeznek az 

említettel, ti. a Császár-fürdővel, hiszen egyazon forrásból erednek, kivéve, hogy a víz 

lefolyása során csatlakoznak hozzájuk azok az ásványvizek, amelyek a von Rittersheim 

úr tulajdonát képező, a Császár-malom közelében fekvő kertben forrásoznak. Úgy 

látszik, ennek az eredete azonos az éppen említettekével, mert a Szt. József-hegy 

lábánál levő tó vize, amely nagy örvényléssel gyűlik egybe, miután kiürült, és 

lebocsájtotta a malom vizét, az előbb említett két hévízzel együtt teljesen nélkülözi a 

221 Weszprémi István: Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. 1. köt. Bp., 1960. Medicina. p. 361.
222 Liber Endre: Budapest-fürdőváros kialakulása. 1. köt. Bp., 1934. Statisztikai Hivatal. p. 300.
223 Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Magyarországi gyógyvízvizsgálatok a XVIII. században. = Az Országos 
Orvostörténeti Könyvtár Közleményei – Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica. Vol. 25. 
(1962) p. 171.
224 Stocker, Laurentius: Thermographia Budensis. Buda, 1729. pp. 80–81.



vizet. Ennek a hatásnak az okát a fent említett és megfigyelt [jelenségekben] kell 

megtalálnunk.”

Orvostörténeti értéke mellett igen jelentősek a mű művelődéstörténeti vonatkozásai is. 

Néhány mondatából például kiderül, hogy a XVIII. századi Magyarországon teljesen 

természetes igény és jelenség volt a köznép fürdése – akkor, amikor Nyugat-Európában még a 

vezető osztályok tagjai sem fürödtek!225

A XVIII. század további évtizedeiben meglehetősen megnőtt a fürdőkkel, 

gyógyvizekkel foglalkozó munkák, mind az egyes fürdőkre vonatkozó „hely- és egyediratok”, 

mind az általánosabb jellegű művek száma. Már a század elején jelentkezett Moller Károly 

Ottó (művét azonban csak Bél Mátyás –  „Notitia Hungariae”, 1737 –  közvetítésével 

ismerjük). Torkos Justus János a század közepén két könyvben is beszámolt vizsgálatainak 

eredményeiről („Schediasma de thermis Pöstheniensibus”, Pozsony, 1745; „Thermae 

Almasienses”, Pozsony, 1746). A szakirodalom igazi fellendülése azonban csak 1763 után 

következett be. Ebben az évben a Helytartótanács rendeletet adott ki Magyarország és Erdély 

gyógyvizeinek összeírására és megvizsgálására. Megkezdődött Erdélyben is a tudományos 

igényű vizsgálat. Első és máris komoly eredményeit Mátyus István „Diaetetica”-jában (1766) 

közölte. A benyújtott jelentéseknek egy része Heinrich J. Crantz bécsi professzor kezébe is 

eljuthatott. Ezeket felhasználta „Gesundbrunnen der Österreichischen Monarchie”  (Wien, 

1777) című munkájában.226

Az 1770-es évekre a rendelet által előírt kötelezettség mellett előzményekben is, 

felkészültségben és az orvosok számának meginduló növekedésével is létrejöttek a magyar 

balneológiai irodalom kifejlődésének feltételei. A nagyszombati orvosi kar megalakulásától 

(1769) a balneológiai irodalom is erőteljesen kapcsolódott a kar professzorainak és 

növendékeinek személyéhez.227

A balneológiai irodalom a hazai orvosképzés megindulása után

Winterl Jakab a kar nagyszombati (később budai, majd pesti) kémiaprofesszora nemcsak a 

vizek elemzésével foglalkozott, hanem igyekezett e vizsgálatok módszertanát is kidolgozni,228 

225 Zoltán József id. mű p. 253.
226 A 18. századi gyógyvízvizsgálatokra vonatkozólag lásd: Szőkefalvi-Nagy Zoltán id. tanulmányát!
227 Az irodalomra vonatkozólag lásd bővebben Gortvay György id. művét pp. 141–143. és Győry Tibor 
„Magyarország orvosi bibliographiája 1472–1899” (Bp., 1900) című munkája idevágó fejezetét (pp. 31–52.). 
228 Winterl, Jacob Joseph: Methodus analyseos aquarum mineralium. Viennae et Budae, 1781.



s kutatási eredményeit, módszereit tanítványainak továbbadni, akiket hasonló tárgyú 

orvosavató értekezések megírására késztetett.

Kutatói, oktatói munkáját és annak színvonalát igazolja tanítványa Oesterreicher Manes 

József, aki disszertációjában az ő módszerével végezte el több budai és más fürdő vizének 

elemzését. Munkáját229 professzorának ajánlotta, és ő tette ismertté Winterl vizsgáló 

módszerét. Ennél hamarabb terjedt el a szakirodalomban Staehling József gyógyvízelemzési 

módszere, melyet 1772-ben Pozsonyban megjelent értekezésében ismertetett.230

Az orvosi kar nagyszombati időszakában Gömöry István és Pillmann István készítettek 

balneológiai tárgyú értekezést,231 a budai időszakból a már említett Oesterreicher. Az orvosi 

kar pesti korszakából, az 1784-1848 közötti években, huszonöt hallgató írt orvosavató 

értekezést a balneológia területéről.232

Nyulas Ferenc a századfordulón megjelent művében233 nemcsak az erdélyi gyógyvizek 

elemzéséről számolt be, hanem megismertette hazánkban az akkor legkorszerűbb, a svéd 

Bergman nevéhez fűződő vízelemzési, analitikai módszert.

Winterl tanár volt adjunktusa, Kitaibel Pál orvosdoktor –  majd a növénytan tanára az 

egyetemen, aki kiváló kémikus is volt – 150-féle ásványvíz elemzését végezte e1.234

A Magyar Tudományos Akadémia is fontosnak tartotta a balneológiai irodalom 

művelését és pályadíjat tűzött ki 1847-ben egy tankönyv megírására, melyet Török József 

nyert el a magyar gyógyvizekről írt munkájával.235

Feltétlenül meg kell emlékeznünk Tognio Lajos, a pesti orvosi kar tanára balneológiai 

munkásságáról, aki eredetileg hydrológusnak készült, de egyéni körülményei az orvosi 

pályára sodorták. Élete során sokat tett ásványvizeink elemzése, megismertetése érdekében. 

Tizenegy év „hosszas, nehéz és költséges fáradalmai”  árán 519 hazai ásványvizet vizsgált 
229 Oesterreicher, Josephus Manes: Analyses aquarum Budensium, praemissa methodo prof. Winterl, quas … 
publicae disquisitioni exponit. Budae 1781 typis Regiae Universitatis. [8], 283, [29] p., 1 t.
230 Staehling, Josephus Franciscus: Dissertatio inauguralis chemico-medica sistens methodum generalem 
explorandi aquas medicatas. Posonii 1772 typis Joannis Michaelis Landerer. [8], 191 p.
231 Gömöry, Stephanus: Dissertatio inauguralis medica de aqua soteria Sancti Ladislaiensi. Posonii 1777 litteris 
Francisci Patzko. 24 p.; Pillmann, Stephanus Laurentius: Dissertatio inauguralis medica de aquarum martialium 
efficacia. Tyrnaviae, 1774. Typis Tyrnaviensibus. 22 p. 
232 Győry Tibor id. mű; 1848-ban megszűnt a kötelező orvosavató értekezés írása.
233 Nyulas Ferenc: Az Erdély országi orvosvizeknek bontásáról közönségesen. 1–3. darab. – 1. darab: Az Erdély 
országi orvos vizeknek bontásáról közönségesen. Írta Nyulas Ferentz orvos. Kolosváratt 1800. Nyomtt. 
Hochmeister Márton által, a’  Kiadó költségével. XXXX, 174 p., 3 t. + 2. darab: A’  Radna vidéki vasas 
borvizeknek bontásáról. Írta Nyulas Ferentz orvos. Kolosváratt 1800. Nyomtt. Hochmeister Márton által, a’ 
Kiadó költségével. XVI, 248 p. + 3. darab: A’ Radna vidéki vasas borvizeknek orvosi erejéről, hasznairól, és 
vélek élésnek módjáról. Írta Nyulas Ferentz orvos. Kolosváratt 1800. Nyomtt. Hochmeister Márton által, a’ 
Kiadó költségével. VIII, 203 p.
234 Kitaibel, Paulus: Examen thermarum Budensium. Neosolii, 1804. Typ. Joan. Stephani.
235 A két magyar haza első rangú gyógyvizei és fürdő-intézetei. Természet- vegy- ’s gyógytani sajátságaikban 
előterjesztve. A’  M. Tudós Társaság által koszorúzott pályamunka. Irta Török József…  Kiadta a’  Magyar 
Irodalomterjesztő Társulat. Pesten, 1848. Nyomatott Beimel Jósefnél. IV, 190 p.



meg, és eredményeit kitűnő monográfiában, cikksorozatban publikálta.236

Kiemeljük még Preysz Kornél több mint 100 füzetből álló „Fürdőirodalmi Könyvtár” c. 

sorozatát, melyet 1889-ben, Kolozsvárt kezdett szerkeszteni a hazai tájak és fürdők 

megismertetésére.

A XIX. század balneológiai irodalma olyan gazdag, hogy meg kell elégednünk a 

kiemelkedő szerzők, szerkesztők neveinek felsorolásával. Bernáth József, Bolemann István, 

Bruck Jakab, Chyzer Kornél, Hankó Vilmos, Linzbauer X. Ferenc, Preysz Kornél, Than 

Károly, Wachtel Dávid, Zsigmondy Vilmos nemcsak a balneológiai irodalom művelésében 

tűntek ki, hanem a hazai fürdőügy megalapozásában, fejlesztésében is nagy érdemeket 

szereztek.

A XX. század első felének balneológiai irodalmi anyagát bibliográfiailag feldolgozta 

Sándor Róbert.237 Ennek az időszaknak a szerzői közül feltétlenül meg kell említenünk 

Aujeszky László, Benczúr Gyula, Bókay Árpád, Bossányi Béla, Frank Miklós, Dalmady 

Zoltán, Kunszt János, Kuthy Dezső, Lenkei Vilmos, Lőw Sámuel, Papp Ferenc, Schulhof 

Vilmos, Tausz Béla, Vámossy Zoltán nevét, akik alapvető művekkel gazdagították a magyar 

balneológiai irodalmat.

Nem lenne teljes a kép, ha nem foglalkoznánk a magyar balneológiai lapok 

megindulásával. Kezdetben az első magyar orvosi lapok, mint az Orvosi Tár, az Orvosi 

Hetilap, a Gyógyászat közöltek rendszeresen balneológiai tárgyú cikkeket. Áttekintésünkben 

a XIX. században indult fontosabb folyóiratokat említjük. A XX. század első felében indult 

szaklapok legfontosabb cikkanyagát szakokra bontva közli a már említett Sándor-féle 

bibliográfia.

A magyar balneológia első lapjai, folyóiratai rövid életűek voltak. Megszűnésük oka 

nem a lapok színvonalával függött össze, hanem érdeklődés hiánya és anyagi okok játszottak 

közre. Első volt a „Fürdői Lapok”, heti közlöny. Kiadói Chyzer Kornél, Orzovenszky Károly 

és Felletár Emil voltak. Csupán 1868-ban jelent meg, májustól szeptemberig. A „Tátravidék” 

című fürdészeti közlöny Szontagh Miklós szerkesztésében jelent meg. Itt közölték 1884–85-

ben Bolemann István rendszeres fürdőtanát.

A Balneológiai Értesítőt 1894-ben indította meg Preysz Kornél. Tíz évfolyamot élt meg; 

a szerkesztő elfoglaltsága miatt szűnt meg. Ma forrásértékű kiadványnak számít.

236 Tognio Lajos: Nehány szó Magyarhon ásványvizeiről. Pesten 1843. Emich Gusztáv bizatmánya. 2 lev., 5–38 
p.;  Tognio Lajos: A gyógyviztan némelly viszonyairól Magyarhonban. 1–2. = Orvosi Tár, 1846. Vol 10. No. 14. 
pp. 209–216.; No. 15. pp. 226–230. 
237 Sándor Róbert: A magyar balneológiai irodalom jegyzéke 1900–1956-ig. In: Magyarország ásvány- és 
gyógyvizei. Szerk.: Schulhof Ödön. Függelék. Bp., 1957. Akadémiai. pp. 933–950.



Ugyancsak Preysz Kornél jelentette meg 1897-től a „Balneologische Rundschau” című 

szaklapot, főleg kongresszusok idején, a külföldiek tájékoztatására.

Egy szám jelent meg csupán, anyagi okok miatt a Preysz Kornél szerkesztette 

„Nemzetközi Utazási Almanach”-ból, mely színes tartalmú, bőven illusztrált lapnak indult, 

négy nyelven. Kifejezetten orvosok számára készült a Bossányi Béla által szerkesztett 

„Fürdő- és Vízgyógyászat” című lap, a Budapesti Orvosi Újság melléklete.

Az említetteken kívül számos lap jelent meg egy-egy fürdő érdekeltségeként. Talán 

kiemelhető közülük az általános érdeklődésre is számot tartó „Magyar ásványvíz- és 

fürdőszemle” Lukács Emil szerkesztésében.

A hazai balneológia irodalmának kialakulását, fejlődését nyomon követhettük e vázlatos 

áttekintés útján. Nem lenne azonban teljes a kép, ha nem térnénk ki azokra a körülményekre, 

melyek ezt a fejlődést elősegítették, és nem emlékeznénk meg azokról a társaságokról, 

intézményekről, melyek e fejlődés döntő szakaszában léptek színre, s gyorsították ezt a 

folyamatot.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlésein mindig nagy figyelmet 

szenteltek a hazai fürdőügynek, és érdekében többféle tevékenységet fejtettek ki. Általában 

valamelyik fürdőhelyen tartották üléseiket (Szliács, Buziás, Torda, Harkány, Bártfa, Parád, 

Herkulesfürdő stb.), vagy ha másutt, akkor előre jól megszervezett kirándulásaik alkalmával 

ismerkedtek a különböző fürdőkkel, azok történetével (Ivánda, Szováta, Budapest, Csorba tó 

stb.). Nemcsak erős propagandatevékenységet folytattak az ásványvizek elemzése, 

megismertetése terén, hanem pályadíjat is tűztek ki fürdőink és ásványvizeink tudományos 

feldolgozására. A vándorgyűléseken nemcsak kitűnő előadások hangzottak el a balneológia 

tárgyköréből, hanem a Munkálatokban238 48 fürdő- és ásványtani értekezés látott napvilágot. 

Többször rendeztek kiállítást a magyar ásványvizekből: 1876-ban, a máramarosszigeti 

vándorgyűlésen 234-féle ásványvizet állítottak ki.

A kir. Budapesti Orvosegyesület (1831) is támogatta a magyar balneológia ügyét. 1853-

ban bizottságot alakítanak a magyar ásványvizek eladásának szabályozása ügyében. 1858-ban 

hidrográfiai küldöttséget jelölnek ki, melynek feladata lesz a magyar fürdők és ásványvizek 

külfölddel való megismertetése. Ez a küldöttség aktívan működik 1864-ig; közben ásványtani 

állandó bizottsággá alakul át. Mikor tevékenysége megszűnik, ennek hátrányaira Lumniczer 

Sándor mutat rá az 1881-ben tartott nagygyűlés elnöki megnyitójában, és javasolja, hogy 

keltsék újra életre e bizottságot. 1882-ben Lumniczer ismét fontos bejelentést tesz: megalakul 

238 A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók a nagygyűlések alkalmával kiadták azok Munkálatait; e kötetek 
hűen megőrizték az egyes nagygyűlések jegyzőkönyvi anyagát és az értekezések, előadások anyagát.



Bókay János elnöklete alatt a Balneológiai Bizottság, s működését rögtön meg is kezdi. Ez a 

bizottság adja ki már a következő évben Bruck Jakab szerkesztésében a fürdőinket és 

ásványvizeinket ismertető fürdőkalauzt.

1890-ben Korányi Frigyes joggal méltatja a balneológiai bizottság eredményes 

tevékenységét, melynek kimagasló eredménye a nagysikerű első országos fürdőügyi 

kongresszus megrendezése volt. Az itt elhangzottak alapján következett be 1891-ben, 80 évvel 

ezelőtt, az Országos Balneológiai Egyesület megalakulása. Első elnöke Tauffer Vilmos lett. A 

kir. Orvosegyesületben számos balneológiai tárgyú előadás hangzott el kitűnő előadóktól, és 

az egyesület kiválása után is szerepelnek ilyen tárgyú előadások az ülések programjában.

Az Országos Balneológiai Egyesület csaknem hatvan éves működése alatt széleskörű és 

felbecsülhetetlen értékű tevékenységet folytatott a magyar fürdőügy fejlesztése érdekében. 

Megalakulásától kezdve konkrét elgondolások alapján szívós munkába kezdett. Kiadványok, 

fürdőtörvény-tervezet készítése, jó szereplés az ezeréves kiállításon, kongresszusok, 

pályadíjak kitűzése, harc az egyetemi oktatás megvalósulásáért, az Idegenforgalmi Egyesület 

létesítésének elősegítése, Budapest fürdővárossá történő kiépítése, a Balaton fürdőinek 

fejlesztése, mindez egy-egy mérföldköve az egyesület eredményes munkájának olyanok 

vezetésével, mint Tauffer Vilmos, Bókay Árpád, Vámossy Zoltán, Dalmady Zoltán, Frank 

Miklós és olyan szakemberek közreműködésével, mint Than Károly, Fodor József, Chyzer 

Kornél, Bolemann István, Hankó Vilmos, Papp Samu. A két világháború között olyan szintre 

emelték a magyar fürdőügyet, hogy 1937-ben az első nemzetközi fürdőügyi kongresszust 

nemcsak Budapesten rendezték, hanem a nemzetközi szövetség székhelyévé is fővárosunkat 

tették. Másik nagy teljesítményük volt: csaknem négy évtizedes küzdelem után a fürdőügyi 

törvény tető alá hozása 1929-ben.

A II. világháború befejezése után a magyar fürdőügy a mélypontról indult el 1945-ben. 

Szívós munka, társadalmi összefogás, állami szervezés eredményeként hamar fejlődésbe 

lendült a hazai balneológia ügye, s bár az Egyesület megszűnt (jogutódja ma a Magyar 

Balneoklimatológiai Egyesület), érdemeit nem vitathatjuk, sőt törekednünk kell arra, hogy 

csaknem hat évtizedes történetét feltárjuk, tárgyi emlékeit felkutassuk és megőrizzük.

Képzési törekvések a balneológiában Magyarországon

Magyarországon a fürdőügy története kedvező körülményekre vall és folyamatosnak 

tekinthető. Területén négyezer éves fürdőkultúra nyomait találhatjuk. Legrégibb okleveleink 



is tanúsítják nemcsak a különböző magyar fürdők létét, hanem utalnak egy régi foglalkozási 

ágra, melyet a városi élet fellendülése és a fürdőkkel kapcsolatos társadalmi igény hív létre; ez 

az ún. fürdősség, gyakorlói a fürdészek (balneatores). Régen a fürdők kezelése, az odalátogató 

vendégek egészségügyi ellátása az ő feladatuk volt. Képzésük céhszerű formában történt, 

hasonlóan a sebészekéhez. Mivel a két mesterség gyakran együtt járt, a fürdősök sebészi 

munkát is végeztek (érvágás). Viszont a sebészek is gyakran beavatkoztak az ő munka-

hatáskörükbe: köpölyöztek például, amire a fürdősöknek volt kizárólag szabadalmuk. Ebből 

viták, perlekedések támadtak. Hiába járt jó anyagi, kereseti lehetőséggel a fürdőmesterség, 

társadalmilag alsóbbrendű foglalkozásnak tartották, mint a borbély-sebészekét. A hatóságok 

igyekeztek őket egyforma elbírálás alá venni; 1732-ben VI. Károly a borbélyokat és a 

fürdészeket „egy céhhez tartozóknak” tekintve, szabadalmaikat is így oszttatta ki.239 A budai 

sebészek egyenesen céhhatározatot hoztak, hogy a fürdős csak akkor gyakorolhatja 

mesterségét, ha a sebészséget is kitanulja (3 év) és saját fürdővel rendelkezik.240 1447-ben 

mindössze 17 ilyen vizsgázott fürdős működött.241

Fokozottabb figyelmet kapnak a gyógyfürdők a XVII. és XVIII. században. Számos 

gyógyhely működött nemcsak Európában, hanem nálunk is. A kémia fejlődésével lehetővé 

vált a gyógyvizek elemzése. Orvosaink is kezdenek foglalkozni e vizek vizsgálatával (Árkosi-

Thegző Benedek, Loew András, Wette György), előkelő családok kezdik látogatni a fürdőket, 

s igénylik az orvosi felügyeletet.

Moller Károly Ottó242 az első tulajdonképpeni magyar fürdőorvos. Évenként kétszer 

bejárta a különböző fürdőket és orvosi tanácsot adott a rászoruló fürdővendégeknek.

Mindinkább felmerül annak szükségessége, hogy a nagyobb fürdőhelyeken állandóan 

álljon rendelkezésre orvos. II. József 1785-ben adja ki rendeletét, hogy Balatonfüreden 

fizetéses állandó fürdőorvos legyen,243 aki rendszeres tájékoztatást ad majd az egészségügyi 

helyzetről. Az első ilyen állandó fürdőorvos Magyarországon Oesterreicher Manes József, aki 

1786-ban évi 400 ft javadalmazásért ezt az állást elvállalja.

Nemcsak a „betegellátásá”-ban növekvő társadalmi igény hozza létre ezt a minőségi 

változást, hanem az 1769-ben, Nagyszombatban felállított orvosi kar működése 

következtében kialakuló kedvező helyzet is az ország orvosokkal való ellátása terén. Nemcsak 

orvosokat, hanem képzett sebészeket is nagy számban vizsgáztatott. Így a céhszerű képzés 

239 Linzbauer, Xav. Franz.: Statistik des Medizinal-Standes der Kranken- und Humanitätsanstalten von Ungarn. 
Wien, 1859. p. 48.
240 Demkó Kálmán: A magyar orvosi rend története. Bp., 1894. p. 514.
241 Uo. p. 514.
242 Uo. p. 514.
243 Linzbauer id. mű p. 68.



fokozatosan elsorvadt, viszont a kar álláspontja is az, hogy minél több orvosra van szükség a 

gyógyfürdők orvosi feladatainak ellátására, így a „fürdősség”  mestersége ilyen formában 

eltűnik.

A fejlődés következő állomása, hogy már nem elegendő, ha a gyógyfürdőhelyeken 

orvos áll rendelkezésre. Olyan orvosra van szükség, aki jártas a balneológia tudományában, 

amely a XIX. század második felében ugrásszerű fejlődésen ment keresztül.

A magyar orvosképzés reformátorai, élükön Balassa Jánossal, felismerve a balneológia 

jelentőségét az orvosi gyakorlatban, már 1848-ban javasolják egy „fürdészeti rendkívüli 

tanár” alkalmazását az egyetemen.244 Sajnos a szabadságharc leverése utáni években sem ez a 

terv, sem sok más egyéb hasznos elképzelés nem válhatott valóra.

A balneológia egyetemi oktatása szempontjából akkor válik kedvezőbbé a helyzet, 

amikor a pesti orvosi karon tantervi bizottságot állítanak fel, amelynek ismét tagja Balassa 

János (Lippay, Semmelweis, Stockinger, Wagner tanárok mellett). Működésük első évében, 

már 1861-ben szerepel reformtantervi javaslatukban a tárgyak között a „fürdészet”.245

1867-ben ismét szerepel az egyik kari tantervi javaslatban,246 hogy az orvosi 

tanfolyamon a rendes tantárgyakon kívül rendkívüli tárgyakat is oktassanak a magántanárok 

és rendkívüli tanárok. Javaslatukban az oktatandó tárgyak sorában a „fürdészet”  megelőzi a 

fogászatot.

Nemcsak egyetemi, hanem társadalmi síkon is egyre erősödő kívánsággá vált, hogy 

szervezzenek tanszéket a balneológia számára. Szekrényessy József ügyvéd, a Rudasfürdő 

bérlője 1861-ben tett indítványt a balneológia egyetemi oktatására.247 A helytartóság 

magántanár alkalmazását engedélyezte csak, és Pete Zsigmond gyakorló orvost hozták 

javaslatba. Grosz Lipót és Hasenfeld Manó is jelentkeztek balneológiai magántanárságra, de 

először csak Pete Zsigmondot habilitálták 1863-ban, aki a következő tanévben meg is 

kezdhette előadásait az orvosi karon „fürdészet”-ből.

Hasenfeld Manó a pesti elutasítás után 1866-ban Bécsben lett a balneológia 

magántanára, de 1867-ben nemcsak a kiegyezés által létrejött szabadabb légkör, hanem 

Eötvös támogatása is hozzásegítette, hogy habilitációját a pesti karon is elnyerhette. Mint a 

balneológia docense kezdte meg előadásait az 1867/68-as tanévben, és nemcsak 

fürdőgyógyászatot adott elő, hanem a legismertebb gyógy- és ásványvizeket is bevonta 

előadásaiba. Találkozunk nevével hosszú éveken keresztül az egyetemi tanrendben.
244 Gortvay György id. mű p. 221.
245 Győry Tibor: Az orvostudományi kar története 1770–1935. Bp., 1935. Egy. ny. p. 540.
246 Semmelweis Orvostörténeti Múzeum kézirattára, Gy. sz. 4987. (Jendrássik dékán felterjesztése Balassa tanár 
úrnak, mint bizottmányi elnöknek, 1867.)
247 Győry Tibor id. mű pp. 562–630.



Az Országos Balneológiai Egyesület elnöksége már megalakulása évében, 1891-ben 

Tauffer vezetésével felkereste a közoktatásügyi minisztert a balneológiai tanszék 

felállításának engedélyezése ügyében. A miniszter a kérést pártfogolta, és az érdekelt karok 

(Budapest, Kolozsvár) vezetőinek véleményét kikérte. A karok véleménye az volt, hogy bár 

kívánatos lenne ilyen tanszék felállítása, még nem lehetséges, mert sem tárgyi, sem személyi 

feltételei nincsenek még meg.

E kedvezőtlen kari döntés ellenére Bókay Árpád, a gyógyszertan professzora már az 

1892/93-as tanévben megkezdi a balneológia egyetemi oktatását és olyan sikerrel, hogy a 

tanév végén 200 forint külön jutalomban részesítik.248 Kiváló oktatói munkáját több mint két 

évtizeden át folytatja. Az ő általa kijelölt úton haladnak utódai a balneológia egyetemi 

oktatásában: Dalmady Zoltán és Benczúr Gyula.

A kolozsvári egyetem orvosi karán is megkezdik a balneológia oktatását, de tanszék 

hiányában a magyar gyógyfürdők és ásványvizek ismertetését Lőte József a gyógyszertan, 

Rigler Gusztáv pedig a közegészségtan keretében adták elő.

A két világháború közötti időszakban felmerül ismét olyan jól felszerelt, klinikai 

osztállyal bíró tanszék iránti igény, amely egyszerre elméleti és gyakorlati képzést is nyújtana. 

Tehát nem csupán az orvosképzésben tartják fontosnak a balneológia oktatását, hanem 

szeretnék kiterjeszteni a már végzett és fürdőügy területén dolgozó orvosok szakoktatására is. 

Az ilyen jellegű képzés egy-két éves időtartamú lehetne. Így a fürdőorvos is lépést tarthatna 

saját tudományága fejlődésével és nem lenne arra utalva, hogy balneológiai szakismereteit 

csupán különböző diszciplínák tanulmányozása révén, magánintézetekben szerzett 

tapasztalatok útján és a szakirodalomból vett elméleti tájékozódással szerezze meg.249

E vázlatos áttekintésből láthatjuk, hogy nagy fejlődést tett meg hazánkban a 

balneológiai irodalom gazdagodása mellett e tudományággal hivatásszerűen foglalkozó 

szakemberek képzésének ügye. Nemcsak az orvosképzés keretein belül lehetett elsajátítani a 

legfontosabb tudnivalókat a magyar fürdőkkel és ásványvizekkel kapcsolatban, hanem a már 

végzett orvosok számára is nyitva volt a lehetőség, hogy balneológiából tudományos 

fokozatot szerezzenek. Az már messze vezetne és nem is lehet célunk annak elemzése, hogy 

miért éltek olyan kevesen ezzel a lehetőséggel.

248 Hőgyes Endre id. mű p. 388.
249 Germán Béla: Mik a jó fürdőorvos és a jó fürdőorvosképzés kellékei? = Orvosképzés, 1926. pp. 364–375.



Antall József – Karasszon Dénes

Babeş Viktor és a magyar orvostudomány250

A XIX. század második felének nagy bakteriológiai fölfedezései, Pasteur és Koch fellépése 

nem véletlenül keltett oly élénk visszhangot Magyarországon. Jogosan írta Fekete Lajos 

1874-ben megjelent művében: „Ha azt állítjuk, hogy hazánkban a járványos és ragályos kórok 

több emberéletet vittek áldozatul, mint a legvérengzőbb hadjáratok, állításunkban semmi 

túlzás sincs”. E pusztító járványok hatására a magyar orvosi iskola megkülönböztetett 

figyelemmel fordult a fertőző és parazitás betegségek kutatása felé, és e téren kiváló 

tudósokat adott az orvostudománynak. A pesti orvosi iskola tanítványából vált a nemzetközi 

tudomány elismert nagyságává Babeş Viktor, a román kórbonctan és bakteriológia 

legfényesebb alakja is.

*

Érdemes néhány szót szólnunk arról a családi háttérről, amely Babeş Viktor (1854–1926) 

személyiségét megformálta, és a román-magyar orvosi kapcsolatok valóságos 

megtestesítőjévé tette. Atyja, Babes Vince (1822–1907), maga is sokoldalú és nagy 

műveltségű férfiú volt. A Temes megyei Hodony községből származott, tanulmányait 

Temesvárott, Szegeden és Budapesten végezte. Fiatal tisztviselőként Bécsben működött, a 

magyarországi románokra vonatkozó jogszabályok szövegének szerkesztője volt. Később 

Bécsben és Budapesten bírósági tisztviselő lett, jogi és újságírói működésének betetőzéseképp 

három ízben választották országgyűlési képviselővé. A magyarországi román nemzetiségi 

mozgalomnak egyik harcos vezetője, a román nemzetiségi pártnak egyik alapítója volt. 

Miközben Magyarországon politikai szerepet vitt, a romániai tudományos közéletbe is 

bekapcsolódott, és történészként tagja volt a román akadémiának. Fiai, akik atyjuk bécsi 

tisztviselősködése idején ott születtek, Budapestet és Bukarestet egyaránt otthonuknak 

érezték. Babeş Aurél, miután befejezte budapesti tanulmányait és heidelbergi tanulmányútját, 

a bukaresti gyógyszerésziskolának lett a tanára.

250 Forrás: Antall József – Karasszon Dénes: Babeş Viktor és a magyar orvostudomány. = Élet és Tudomány 26 
(1971) No. 35. pp. 1645–1648.



Scheuthauer kórbonctani iskolája

Babeş Viktor pesti és bécsi egyetemi tanulmányai végeztével Pestre, az enciklopédikus 

műveltségű, óriási olvasottságú tudós, Scheuthauer Gusztáv professzor mellé került segédnek. 

A fiatal Babeş itt kapta azt az útravalót, amely őt a morfológiai betegségkutatás rendkívül 

elmélyült gondolkodású és világhírű művelőjévé tette. Scheuthauer ugyanis –  akárcsak 

Rokitansky (1804–1878) Bécsben vagy Bichat (1771–1802) Párizsban –  egy új orvosi 

iskolának lett a vezéralakja. Nemcsak nagy tudós volt –  aki közvetlen szakmáján, a 

kórbonctanon kívül egyebek között az orvostörténelemben is maradandót alkotott –, hanem 

eleven szemléletű oktató és nevelő is, aki a tudomány legfrissebb vívmányaival azon frissiben 

megismertette tanítványait. Óriási tudásának szétáramló hatását legközvetlenebbül 

asszisztensei élvezték, akiket ritka emberismerettel tudott kiválasztani, és működésükben 

sokoldalú tanácsaival buzdított és vezetett. Húszéves tanári működése alatt tizenkét 

tanítványából lett egyetemi tanár. Mellőle került ki többek között Babeş Viktor, Buday 

Kálmán, Czakó Kálmán Hutÿra Ferenc, Pertik Ottó, Preisz Hugó, Tangl Ferenc és Török 

Lajos. Reájuk a különc, mogorva természetű, de különlegesen szuggesztív egyéniségű 

professzor ellenállhatatlan hatással volt.

Scheuthauer Gusztáv számára akkori kultuszminiszter, Eötvös József állított fel 

kórszövettani tanszéket Budapesten, a Mária utca 47. számú földszintes, eredetileg bölcsőde 

céljait szolgáló épületben. Oda járt be Babeş is dolgozni. Ő 1876-tól 1884-ig működött 

Scheuthauer mellett. Abban az időszakban a Kórbonctani Intézet személyzete a Professzoron 

kívül két tanársegédből, egy díjas gyakornokból és két szolgából állott. Babeş négy évig az 

első tanársegédi állást töltötte be, majd magántanárként dolgozott Scheuthauer professzor 

mellett 1884-ig. Akkor egyetemi nyilvános rendkívüli tanárrá nevezték ki, és számára 

fölélesztették a II. sz. Kórbonctani Intézetet, amely Arányi professzor nyugalomba 

vonulásakor, 1873-ban szűnt meg.

Babeş vezetése alatt az intézet az akkori Stefánia Szegénygyermekkórházban (ma ez az 

I. sz. Gyermekklinika) működött. Éppen ez az időszak volt „a nagy fölfedezések korszaka” a 

bakteriológiában: 1882-ben fedezte föl Koch a tuberkulózis, Löffler és Schütz a takonykór 

bacilusát, 1883-ban Koch az ázsiai kolera okozóját, 1884-ben Löffler a diftériának és 

ugyanabban az évben Gaffky a tífusznak a bacilusát.



Tudományos pályája Magyarországon

Babeş első tudományos művein még látszik mesterének hatása. A Bécsben nevelkedett 

Scheuthauer ugyanis – aki feltétlen híve maradt tíz éven át volt tanítójának és példaképének, 

Rokitanskynak –  különösen szívesen foglalkozott szakmájának legnehezebb fejezeteivel. 

Kedvelt témái voltak a szív fejlődési rendellenességei, az agyrostozattan és a paraziták. Babeş 

1881-ben éppen mesterének a bakteriológia iránti lelkesedésétől áthatva és az ő buzdítására 

kezdett a fertőző betegségek oktanával foglalkozni. Első ilyen tárgyú közleménye a 

Természettudományi Közlönyben jelent meg 1881-ben „A betegségokozó baktériumokról”. 

Az összefoglaló jellegű közlemény átfogó ismeretterjesztő volta és korszerű felfogása alapján 

csekély változtatással akár ma is megjelenhetne.

Ezt az első bakteriológiai tárgyú közleményét sorozatban követték további, immár 

eredeti kutatásokon alapuló, idegen nyelven is megjelent dolgozatai. (Az Egyetem 

Évkönyvének adatai alapján „Az egyetemi tanárok és tanítók irodalmi munkássága az 

1882/83. tanévben” című fejezetben Korányi Frigyes tanár három, Hőgyes Endre tanár kettő, 

ugyanekkor Babeş Viktor magántanár huszonnégy közleménnyel szerepel.) Kiemelkedően 

szorgalmas, eredményes munkájára felfigyelt a tanári kar, és Korányi Frigyes állami 

ösztöndíjat eszközölt ki számára külföldi tanulmányútra.

Babeş útja híres orvostudósokhoz vezetett: Münchenbe (Bollinger, Ziemsen), 

Heidelbergbe (Arnold), Strassburgba (Tecklinghausen, Waldeyer), Berlinbe (Virchow, Koch) 

és végül Párizsba. Ott Cornil professzor asszisztense lett a kórbonctani intézetben. Együtt írta 

vele az első rendszeres orvosi bakteriológiát.

Hazatérve vette át az ő számára újra életre hívott II. sz. Kórbonctani Intézet vezetését. 

Átjárt a Korányi-klinikára is, és ott rendszeresen bakteriológiai előadásokat tartott. Közben 

megírta az első magyar nyelvű bakteriológiai könyvet, amely – korábbi, Cornillal közösen írt 

francia nyelvű bakteriológiai könyvén kívül –  világviszonylatban is az elsők között foglal 

helyet. A 402 lap terjedelmű és élvezetes magyarsággal írt könyvet saját preparátumairól saját 

kezűleg készített színes rajzokkal illusztrálta. A kitűnő könyv nemcsak a fiatal tudós 

avatottságáról vall, hanem a budapesti tudósok élénk mikrobiológiai tevékenységéről is –  a 

bakteriológia hajnalán.

Babeş professzor nemzetközi elismerést keltő kórbonctani és bakteriológiai 

tevékenységére hamarosan felfigyeltek Bukarestben is. Először 1888-ban kérte őt fel a román 

kormány egy Romániában évek óta rendszeresen előforduló és tetemes károkat okozó „gastro-

entero-nephritis”  –  másként „fertőző haemoglobinvérűség”  –  néven ismert szarvasmarha-



betegségnek, majd – néhány év múlva – a románul „carceag” néven ismert juhbetegségnek a 

tanulmányozására. Babeş, a kiváló patológus, a kórbonctani elváltozások alapján fertőző 

betegségre gondolt, és a betegség okozóját valóban meg is találta a beteg állatok 

vörösvérsejtjeiben. Igaz, a kórokozó protozoont ő még akkor baktériumnak tartotta (ezért 

nevezte el Haemotococcus bovisnak), mégis: hamarabb ismerte fel a betegség lényegét, mint 

Theobald Smith, aki a texasi lázra vonatkozó történelmi jelentőségűnek értékelt beszámolóját 

csak egy évvel később, 1899-ben tartotta meg. Babeş elsőségének elismerését fejezi ki az 

úgynevezett piroplazmózisokat okozó protozoonok „Babesia” neve is.

Romániában

Babeş, mint az akkori magyarországi román értelmiség egyik kiemelkedő tagja, magyar 

iskoláztatásban részesült, és magyar állami ösztöndíjjal folytatta tanulmányait. De mint román 

nemzetiségű, érthetően Románia ügyét is magáénak tartotta, magát mindig is románnak 

vallotta. Ezt itthon a XIX. század nyolcvanas éveinek magyar nacionalizmusa persze 

ellenségesen fogadta. De a magyar tudományos és közéletnek számos vezető tagja 

nagyvonalúan és haladóan gondolkodott. Eötvös József vagy Trefort Ágoston Babeş román 

nemzetiségének ismeretében is támogatta tehetségének kibontakozását. A Balassa-kör tagjai – 

a pesti orvosi iskola mesterei –  szintén így jártak el, hiszen ők mindent elvetettek, ami 

ellentétes volt a tudományos igazságba vetett hitükkel.

Babeşt 1889-ben meghívták a bukaresti egyetemre, és ott később ragyogóan fölszerelt 

intézetet kapott. Csaknem harminc évig dolgozott ott –  tudományos dolgozatainak, 

értekezéseinek száma az ezret is meghaladja. Ezek ismertetése most nem lehet feladatunk. A 

budapesti orvosi iskola tagjai –  akik körébe tartozott Babeş –  még eltávozásakor őszintén 

kifejezték érzelmüket az Orvosi Hetilapban: 

„Sajnáljuk Babeş tanár távozását, mert jeles készültségű, szorgalmas, a bakteriológia 

terén pedig ez idő szerint legtevékenyebb szakemberünk volt…  Egyébiránt 

mindenesetre örvendetes tény, hogy a budapesti egyetem növendéke ily fontos 

misszióval megtiszteltetett, s örülni fogunk neki, ha a munkaköre és annak eredményei 

iránt táplált reményei teljesülnek, és sikerülni fog neki …  az orvosi tudományt 

mindnyájunk hasznára búvárlataival gyarapítani.”



A magyar orvoskollégákhoz fűződő kapcsolatai továbbra is melegek maradtak. A kölcsönös 

megbecsülést és rokonszenvet mutatja Babeşnak a Budapesti Királyi Orvosegyesület 

tiszteletbeli tagjává történő választása 1907-ben, és az a levél, amelyben ő ezt az egyesület 

elnökének, Bókay Árpádnak megköszönte:251 

„Ezen megtiszteltetés annál inkább meghatott –  írja ebben –, mint hogy a Kir. 

orvosegyesület magas hivatását és kiváló szakértését ösmerem és nagyrabecsülöm, 

főleg azonban, minthogy tagjai mindig kiváló barátságot és jóindulatot tanúsítottak 

irányomban.”

Babeş –  Bologa professzornak, romániai orvostörténésznek a tanúsága szerint –  azokban az 

esztendőkben is megőrizte jó emlékeiből táplált érzelmeit, amikor a román-magyar ellentétek 

a leginkább érződtek. Az első világháború után a kolozsvári egyetemen tanított, és 

készségesen demonstrált magyarul a románul nem tudó magyar nemzetiségű hallgatóknak. 

Továbbra is élt megbecsülése a magyar kollégák iránt is. A magyar és a román orvosi 

kapcsolatok – számos példa tanúsága szerint – a két oldal egymásra találó szándéka folytán 

jobban alakultak, mint ahogyan az a politikai helyzetből következhetett volna. A pesti orvosi 

iskola mesterei –  akik közül Balassa és mások is tagjai voltak az iaşi Orvosok és 

Természetkutatók Társaságának is – korán azon munkálkodtak, hogy távol tartsák az elfogult 

szemléletet a tudományos élettől.

E tudósok magatartása és jó kapcsolata ma is példamutató örökségünk, emléküket 

őrizzük meg a jövő számára.

251 A szép fogalmazású magyar nyelvű levél jelenleg a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár 
gyűjteményében található.



Antall József

A pszichoanalízis magyarországi történetéről252

Igen tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim!

Megtisztelő felkérésnek teszek eleget, amikor a nemzetközi pszichoanalitikus konferencia 

alkalmából rendezett, a magyar pszichoanalízis történetét bemutató kiállítás megnyitásakor 

köszöntöm a megjelenteket.

A kiállítások megnyitása, a könyvek elé írt előszavak megírására szóló felkérések 

általában az alkotás korszakából kifelé tartó kutatóknak adott fájdalomdíjak. Az viszont, hogy 

a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum főigazgatóját, a Magyar Orvostörténelmi Társaság 

elnökét kérték fel erre, akinek egyébként semmiféle személyes érdeme e téren nincs, és nem 

is tartozik a pszichoanalitikusok kutató- vagy „hívő” táborába, nyilvánvalóan nem valamiféle 

protokollkérdés. Úgy gondolom, hogy a sokéves konfliktusok, a kiélezett és ritkán igazságos 

viták helyett ez a hazai tudománytörténet folyamatába történő természetes integrálódást és a 

magyar tudományos élet hétköznapi rendjébe való beilleszkedés igényét jelenti.

E tudós gyülekezet előtt még említenem is illetlenség, hogy nem kívánok Freudról vagy 

Ferenczi Sándorról újat és bölcseket mondani, a pszichoanalízis méltatásához vagy 

kritikájához hozzájárulni, hiszen a mea culpa is csak a szaktudás mellett viselhető el. A 

pszichoanalízis történetét számos mű tárgyalta az elmúlt évtizedekben, elsősorban 

pszichoanalitikus klasszikusaink tűnnek a legjobb forrásnak. Magyarországon is számos 

dolgozat foglalkozott ezzel a témával történeti megközelítésben. Egyetértő vagy polemizáló 

formában a legutóbbi esztendőkben kiemelhetjük Benedek István,253 Erős Ferenc254 és Hidas 

252 Forrás: Antall József: Megnyitó beszéd. In: Harmat Pál: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. 
A budapesti mélylélektani iskola története, 1908–1993. 2. átd., bőv. kiad. Bp., 1994. Bethlen. pp.  3–9.  – 
Megnyitó  beszéd.  Elhangzott  1987.  október  30-án,  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  székházában  „A 
pszichoanalízis  magyarországi  története”  című  kiállítás  megnyitóján,  amit  a  nemzetközi  pszichoanalitikus 
konferencia tiszteletére rendeztek. 

A kiállítás megnyitására (1987. október 30-án délelőtt 11 órára) szolid és ízléses meghívót küldött szét a 
konferencia szervező bizottsága. Ezen vastag betűvel szedve szerepelt a kiállítást megnyitó személy neve. Nem 
érdektelen megjegyezni, hogy a Magyar Nemzet 1987. november 5-i számában a kiállításról hosszú, részletes  
tudósítás jelent meg, de a megnyitó személyét, akinek tudományos elismertségét – a Magyar Orvostörténelmi 
Társaság elnöke – a meghívón is feltüntették, nem említi meg az írás  (– szerkesztői megjegyzés az 1994-ben  
megjelent munkában)
253 Benedek István: Az ösztönök világa. Bp., 1987. Minerva.
254 Erős Ferenc: Pszichoanalízis, freudizmus, freudomarxizmus. Bp., 1986. Gondolat.



György255 írásait.

Az úttörő jelentőségű monográfiát, a Ferenczi és a magyar pszichoanalízis budapesti 

iskolájának történetéről szóló művet Harmat Pál256 tette le az asztalra, ami magyarul, de az 

emigrációban jelent meg. A magyar pszichoanalitikusok átfogó történetét írta meg. Számos 

ellenvéleményt is kiválthatott könyvével, lehetnek tévedései, lehetnek hibái, de aligha 

vonhatja kétségbe valaki, hogy ilyen terjedelmű, átfogó könyv itthon még nem jelent meg. A 

könyv vitathatatlan értékeit nem csökkentik az esetleges hibák, vélt vagy valóságos 

elfogultsága. Bízzunk abban, hogy a nyugati magyar szellemi élet számos szerzőjének hazai 

publikációs lehetősége után e könyv is hozzáférhetővé válik egy újabb kiadásban, amely 

értékesítheti az újabb kutatási eredményeket és alkalmat ad az esetleges hibák 

kiküszöbölésére is.

*

A korábbi, a Ferenczi-évfordulóhoz kapcsolódó kamara-kiállítás után a mostani kiállítás 

fontos állomás a pszichoanalízisről történő megemlékezések sorában. A kiállítás szellemi célja 

minden hasonló rendezvénynél fontos kérdés. A rendezők átfogó képet kívántak nyújtani a 

pszichoanalízis magyarországi történetéről, Ferenczitől napjainkig, beleértve a freudizmus 

hazai befogadtatását is. A most megnyíló kiállítás nem vállalkozott Freud életművének átfogó 

bemutatására, inkább csak magyarországi hatására és a magyar pszichoanalitikusok 

működésére, elsősorban Ferenczi Sándor személyének és munkásságának ismertetésére 

korlátozódott. Hasonlóan nem foglalkozik a freudizmusból levált irányzatokkal, Freud 

egykori híveivel, később más irányba haladó vagy önálló iskolát teremtő tagjaival. Így például 

Adler és az individuálpszichológia nem kis magyarországi hatásával, irodalmával és 

egyesületi tevékenységével, Junggal és magyarországi hatásával vagy éppen a nemzetközi 

hírűvé vált, nem régen elhunyt Szondi Lipóttal és a sorsanalízis jelentőségével.

A külföldi megméretés –  ha nem is a legfontosabb, de –  nem lebecsülendő értékelése 

egy ország tudományos teljesítményének, hiszen a tudomány tényleg nemzetközi. Büszkén 

valljuk, hogy sok kiváló tudóst, Nobel-díjast adtunk a világnak – igaz, hogy hazai műhelyből, 

itthoni működés alapján csak Szent-Györgyi Albert nevét említhetjük –, sokan járultak hozzá 

az egyetemes tudománytörténet haladásához, öregbítették a magyar tudományos élet és vele 

255 Hidas György: A csoportpszichoterápia elméleti alapjai. Tanulmány. In: A csoportpszichoterápia elméleti és 
gyakorlati kérdései. Bp., 1984. Akadémiai.
256 Harmat Pál: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. A budapesti mélylélektani iskola története, 
1908–1983. Bern, 1986. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem.



az iskoláztatás hírét a világban, közöttük Semmelweis Ignác a medicinában és Eötvös Loránd 

a fizikában. De azt is be kell vallanunk, hogy „budapesti iskolával”, önálló hatású, élenjáró és 

előrevivő igazi szellemi műhellyel, amely meghatározó volt az adott diszciplínában, nem 

sokkal rendelkezünk. Igaz, hogy mostoha politikai és történeti viszonyaink közepette 

önmagában a felzárkózás, gyakran a közelítés az európai élvonalhoz, nem mindennapi 

teljesítmény volt. Ha olyan tudományszakokat keresünk, amelyek nemzetközi kihatásúak, ki 

kell emelnünk a szociológiát, a pszichológiát és ezen belül a pszichoanalízist. Ferenczi Sándor 

elismertsége területén eleve megköveteli tőlünk, hogy beillesszük őt a magyar szellemi élet, a 

magyar tudománytörténet, a magyar orvostörténet értékrendjébe. Indokolatlan lenne 

lemondanunk arról az elismerésről, amit a befogadás és megismerni vágyás területén 

megérdemlünk.

Nem lehet közömbös a genius loci szempontjából a mostani konferencia számára az 

sem, ha arra gondolunk: e falak között került sor majd hét évtizeddel ezelőtt az ötödik 

nemzetközi pszichoanalitikus kongresszusra Ferenczi Sándor szervezésében (1918. 

szeptember 28–29-én), a háború utolsó időszakában, de még az őszirózsás forradalom előtt és 

a magyar királyi kormány képviselőinek jelenlétében.

Megígértem, hogy nem kontárkodom bele szakmai kérdésekbe, de érdemes felfigyelni a 

háttérre, a színhelyre, arra a különleges államalakulatra, az Osztrák-Magyar Monarchiára, 

ahol a freudizmus megszületett, ahol Freud, Adler, Ferenczi és mások születtek. Hosszú 

évszázadok szabadságküzdelmei és belső válságai után a Habsburg-monarchia 1867–1918 

között –  nem számítva persze a háborút –  a viszonylag békés és alkotó évtizedeket, az 

infrastruktúra kiépítésének eredményes időszakát nyújtotta.

Nem idealizáljuk ezt az állapotot, amelynek keretét a szociális és nemzetiségi kérdések 

feszítették, mégis jelentős szellemi áramlatok és törekvések fontos helyének kell 

minősítenünk a Monarchiát. Nem volt hasonló, kizárólag európai államalakulat, ahol ennyi 

nemzet, nemzetiség, vallási csoport, a mentalitásnak ilyen sok iránya, a fejlődés más és más 

lépcsőfokán álló népcsoport élt volna együtt, mint ebben az orosz határtól Svájcig nyúló 

közép-európai államszövetségben. Az integrálódás, az asszimiláció, a kölcsönhatás és az ezzel 

járó „identitás-zavarok”  micsoda modellállamát alkotta a Monarchia, micsoda lehetőséget 

adott az „egészséges”  és a „beteg”  népesség tanulmányozásához. Németek és zsidók, 

magyarok és különböző szláv népek, románok és olaszok –  sorolhatnám tovább –  éltek itt 

mindenféle európai és keleti vallás hitében, illetve e vallásoktól távolodva, új szellemi 

terrénumokat keresve. Az sem véletlen, hogy a Monarchia Európa legnagyobb zsidó 

népcsoportját foglalta magába –  nemcsak Galíciára gondolunk –, hiszen Magyarországon is 



majd egymillió volt a zsidók száma 1910-ben, és ez az antiszemitizmusnak is melegágya lett. 

Ne feledjük: itt élt Lueger bécsi polgármester, ebben a monarchiában született egy Adolf 

Hitler, de az sem véletlen, hogy Budapesten született a politikai cionizmus megalapítója, 

Herzl Tivadar is.

Konzervativizmus és radikalizmus ellentéte feszítette a szellemi-politikai kereteket és 

adott különleges jelentőséget ennek az államnak a szellemi mozgalmak kibontakozásában. 

Bécs, Budapest, Prága és Krakkó komoly szellemi műhelyek, irodalmi és tudományos 

központok ezekben az évtizedekben. (Nosztalgikusan idézi fel e kornak Bécsét Stefan Zweig 

ismert könyve, a Búcsú a tegnaptól.) Volt mit tanulmányozniuk a pszichológusoknak, 

pszichiátereknek, szociológusoknak és sok más tudomány képviselőinek. Toynbee könnyen 

találhatott itt történeti kihívást, amire választ kellett adni!

*

Néhány szót a befogadás, az elfogadás is megérdemel. Ha történelemről írunk, igyekszünk 

mindig az objektivitáshoz ragaszkodni. André Maurois gyakran idézte William Shakespeare 

kortársát, Samuel Butlert, aki szerint: „A múltat az Úristen sem tudja megváltoztatni, de a 

történetírók igen”. Kétségtelen tény, hogy a pszichoanalízissel, Freuddal és követőivel 

szemben igen nagy ellenállást tapasztalhattunk Magyarországon (és más helyen) is. Nemcsak 

a politikai konzervativizmus, hanem a különben liberális gondolkodású orvostudósok részéről 

is. A Budapesti Királyi Orvosegyesület, amely az európai liberalizmus szellemében alakult 

meg és folytatta működését Balassa János, Markusovszky Lajos, Semmelweis Ignác, majd 

Korányi Frigyes, Fodor József, Hőgyes Endre és mások vezetése alatt, ellenszenvvel fogadta 

Ferenczit és a freudizmust.

Nyilvánvaló, hogy olyan irányzatról volt szó, amely szemben állt a XVIII. század 

felvilágosodásának szellemében gyökerező európai liberalizmus, a pozitivizmus 

tudományszemléletével, hagyományos racionalizmusával és ízlésvilágával. Tehát Ferenczi és 

mások elutasítása nem egyszerűen a „reakció”, az „antiszemitizmus”  vagy a „fasizmus” 

műve. Éppen ennek árnyalt vizsgálata a tudomány feladata, és így sokkal könnyebb megérteni 

a korabeli és későbbi vitákat is.

Köztudott, hogy Ferenczi Sándort az Orvosegyesület az 1919-es Tanácsköztársaság 

bukása után kizárta tagjai sorából. Nem könnyen és nem ellenkezés nélkül. Nem tarthatta meg 

katedráját, a pszichoanalízis első tanszékét a világon, amit ugyancsak a kar kiemelkedő súlyú 

tudósainak és orvosainak ellenére, részben sértve az egyetemi autonómia gondolatát, 1919-



ben kapott meg.257 Ferenczi Sándor a kar javaslata ellenére, a kari tanács ellentétes 

állásfoglalása után kapott egyetemi tanári kinevezést az akkor már népbiztosként működő 

Kunfi Zsigmond korábbi vallás- és közoktatásügyi minisztertől.

Az Orvosegyesület nem akceptálta a freudizmust. Ezzel szemben a korábban szemben 

álló, inkább „nacionalista” és antiliberális Gyógyászat, azokban az években már jelentős zsidó 

orvosi körök támogatását is élvező lap lehetővé tette írásainak közlését. Ferenczi állását 

megszüntették az egyetemen, kizárták az Orvosegyesületből, de itthon és külföldön egyaránt 

folytathatta tudományos és orvosi működését. A két világháború között mind a freudizmus, 

mind más irányzatok (Adler, Szondi stb.) jelentős befolyást gyakoroltak és élénk 

tevékenységet fejtettek ki. Igaz, hogy a náci Németország létével a jelentős számban zsidó 

származásúnak minősített pszichoanalitikusok helyzete hátrányossá vált. De a megítéléshez 

nemcsak az elismerés, hanem a kritika formája is hozzátartozik.

Idézhetjük Győry Tibortól,258 hogy Jendrassik Ernő mit mondott 1919 márciusában a 

kari ülésen a pszichoanalízis tanszékének felállításával kapcsolatban: 

„…az, amit Freud és követői ezen hangzatos címen (psychoanalysis) értenek, nem 

egyéb, mint pornographia és álomfejtés…” stb. Ehhez Győry még hozzáfűzi 1936-ban 

Az orvostudományi kar történetében: „…e jobb belátásra ösztönző felvilágosító jelentés 

ellenére a freudizmus legperverzebb irányzatának képviselőjét, egy Ferenczi Sándor dr. 

nevű orvost kineveztek…”. 

Ismerjük Győry érdemeit a magyar orvostörténelemben, éppen úgy, mint elfogultságát és 

stílusát. Persze –  anélkül, hogy egyenlőségi jelet kívánnánk tenni ezek közé – 

megállapíthatjuk, Ferenczi sem kímélte ellenfeleit, nem kevésbé keményen bírálta Adler és 

Jung tanításait és követőit is, ne feledjük: a politikában – és a tudományban „gazember” néha 

csak azt jelenti, eltér egymástól a véleményünk.

*

A freudizmus, amely nem csak orvosi diszciplínaként jelentkezett, hanem széles körben vált 

ismertté a magyar századelő nagyjai között, a nagy szellemi mozgalmak közé tartozik. 

257 Erről a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtára és Levéltára őrzi a legfontosabb megmaradt iratokat. 
Vö. Kapronczay Károly –  Kiss György: Adatok Ferenczi Sándor egyetemi tanár működésével kapcsolatban. 
Magyar Pszichológiai Szemle 43 (1986) No. 2. pp. 111–118.
258 Győry Tibor: Az orvostudományi kar története 1770–1935. Bp., 1935. Egy. ny. 



Sorolhatnánk a Nyugat című folyóirat szerzőinek és olvasóinak, jelentős alakjainak nevét – 

Ignotust, Kosztolányi Dezsőt, a két világháború közötti időszakra átnyúlva József Attilát és 

másokat, akikről ez a kiállítás egyébként számot ad. Úgy gondolom, hogy nem csak a magyar 

szellemi és irodalmi éltben, hanem az elmúlt évtizedekben közgondolkodásunkban, sőt 

köznyelvünk terminológiájában és frazeológiájában is minduntalan találkozhatunk a 

freudizmussal és hatásával.

Tény, hogy a Monarchia és Magyarország emancipálódott, művelt zsidó polgárságában 

és értelmiségében igen nagyszámú pszichoanalitikus alkotóra és hívőre találhatunk. 

Nyilvánvaló, hogy ennek korrekt, becsületes, tudományos elemzését lehet majd egyszer adni, 

mert ez a tény ugyancsak meghatározó volt a következő évtizedekben, hiszen éppen ennek 

következtében kerültek sokan hátrányos helyzetbe vagy estek áldozatául a hitleri 

üldöztetésnek. Nem lenne azonban célszerű összekeverni a kritikákat, s nem állíthatunk 

valótlant sem aktuálpolitikai, sem szakmapolitikai érdekből. Kétségtelen tény, hogy a 

pszichoanalízist és Freud tanításait Magyarországon sem fogadta másképpen a közvélemény, 

mint a tudományos élet sok más eredményét.

Éppen ezért nem szabad elmosnunk a határokat a különböző kritikák minősége között, 

amikor is a magyar történelmi liberalizmus kiemelkedő alakjai különbözőképpen másként 

foglaltak állást Ferenczivel vagy a freudizmussal szemben. A befogadás, a kritika színvonala a 

másként gondolkodókkal szemben egy ország politikai kultúrájának alapja. Külön is 

hangsúlyoznunk kell azt, hogy Magyarországon a szemben állók tisztességes része, a szemben 

állók igen széles köre hogyan fogalmazott és hogyan ismerte el részben Ferenczi vagy 

általában a freudizmus alaptételeit.

A szépirodalom kiemelkedő alakjaira nagy hatással volt a freudizmus, és még a 

szemben állók is olyan méltányos írásokkal foglalkoztak vele, mint az orvos és író Németh 

László:259 „…a pszichoanalízis s betű szerinti írásaiban Freud is fölötte áll azoknak a 

gyanúsításoknak, amelyekre a freudizmus mint társadalmi jelenség az embert bizonyos fokig 

följogosítaná…”. Dosztojevszkij, Ibsen és André Gide bemutatásával utal a pszichoanalízis 

előzményeire is, noha éppen orvosi működését mutatja be.

Emlékezzünk arra, hogy a katolikus teológusok hogyan foglaltak állást, például 1942-

ben Sík Sándor piarista egyetemi tanár:260 

259 Németh László: Freud és a freudizmus. Tanulmány. In: Az európai utas. Bp., 1973. Magvető–Szépirodalmi. 
260 Sík Sándor: Esztétika I–II. Bp., 1946. Egy. ny. p. 370.



„Akármilyen kétségbevonhatatlan szolgálatot tett a pszichoanalízis a lelki tudattalan 

hangsúlyozásával a modern lélektani kutatásoknak, és –  főleg az adleri és jungi 

formájában –  bármennyi értékes fölfedezést, termékeny szempontot adott is a 

legkülönbözőbb tudományoknak…” – írja elismeréssel, s ez után mondja el ellenérveit 

az esztétika területén.

Még jobban meglepődhetünk, hogy milyen méltatás és méltánylás mellett foglalkozott a 

pszichoanalízissel a budapesti katolikus teológiai kar dogmatika professzora, Schütz Antal261 

1940-ben és utána is. Nyilvánvaló, hogy nem csodálkozhatunk a szembenálláson, de a kritika 

tisztessége mellettünk áll.

De mondhatunk ennél jobb példát is a méltánylásra, báró Wesselényi Miklós, a kiváló 

közíró A Harmadik Birodalom keletkezése című művében éppen a pszichoanalízis 

segítségével elemzi a nácik hatalomra jutását és nézeteit. „Történelemkutatás, történelem-

bölcselet és pszichoanalízis” című fejezete262 különleges értékű.

Szólnunk kell arról is, hogy Magyarország ugyan – számos kül- és belpolitikai, földrajzi 

és katonapolitikai okból – a hitleri Németország oldalán lépett be a második világháborúba, a 

zsidóság megkülönböztetésére súlyos törvényeket és intézkedéseket tettek, de ne merüljön 

feledésbe az sem, hogy ezekben az években a hitleri Németország befolyási övezetében kevés 

helyen működhettek Freud tanítványai, és számos méltató vagy méltányos írás mellett 1943-

ban jelent meg Debrecenben Freud „A lélekelemzés legújabb eredményei”263 című tanulmány- 

(előadás-) kötete, valamint Budapesten Hermann Imre264 „Az ember ősi ösztönei. 

Összehasonlító vizsgálatok a pszichoanalízis és a főemlősök biológiája”  című könyve. 

Kitalálhatunk ennek okairól különféle tényleges vagy vélt indokokat, de a tény tény marad!

Nyugodtan mondhatjuk, hogy minden ellenkezés mellett élt a magyar pszichoanalízis, 

majd pedig új lendületet kapott 1945–1947 között. Azok az esztendők, amelyek valóban a 

pszichoanalízis árnyékba szorulását jelentették, részét alkották a „fordulat éve”  után egy 

monolitikus ideológiai és politikai szemléletnek, amelynek azonban nemcsak a 

pszichoanalízis, a freudizmus tartozik a kárvallottjai sorába.

Úgy gondolom, elérkezett az ideje Magyarországon annak, hogy napirendre térjünk a 

korábbi viták felett és a magyar tudományos élet, a magyar medicina és pszichológia rendjébe 

–  átkok és divatok nélkül –  illesszük be a pszichoanalízist, mint tudományos diszciplínát 
261 Schütz Antal: A bölcselet elemei. Bp., 1940. Egy. ny. 
262 Br. Wesselényi Miklós: A Harmadik Birodalom keletkezése. Bp., 1936. pp. 26–40.
263 Freud, Sigmund: A lélekelemzés legújabb eredményei. Debrecen, 1943. Ampelos könyvek.
264 Hermann Imre: Az ember ősi ösztönei. Összehasonlító vizsgálatok a pszichoanalízis és a főemlősök biológiája 
alapján. Bp., 1943. Pantheon.



kutatási, oktatási és orvosi ellátási rendünkbe. A múltat, annak konfliktusait viszont bízzuk a 

tudománytörténet objektív vizsgálatára. Bízom benne, hogy mindkettőt szolgálni fogja e 

kiállítás és a konferencia.

Megköszönöm a kiállítás rendezőinek a meghívást, a kiállítást megnyitom.



JOHAN BÉLA ÉS A MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG

Levél a Markusovszky-óra ajándékozásáról265

Budapest, 1975. szeptember 5.

1474/1975. Múzeum/Fk.

Dr. Johan Béla professzor úrnak,
ny. belügyi államtitkár

1118 Budapest, XI. ker.
Kelenhegyi út 33.

Igen tisztelt Professzor Úr!

Engedje meg, hogy őszinte köszönetet mondjak azért a bizalomért, amivel megtisztelte 

intézetünket és a Markusovszky Társaság mindenkori vezetője által őrzött Markusovszky-órát 

leendő megőrzésre felajánlotta, illetve intézetünk örökösként történő megjelölését kilátásba 

helyezte.

Igen nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Múzeumunk tárgyai között őrizhetjük majd 

Markusovszky, Korányi Frigyes, Tóth Lajos, Müller Kálmán, Korányi Sándor ás Johan Béla 

után a nevezetes ereklyét. Legyen szabad azonban megjegyezni, hogy Professzor Úrnak még 

hosszú életet és jó egészséget kívánjunk és bízunk benne: végrendelete még sokára „lép 

életbe”, még sokáig fejtheti ki értékes tevékenységét.

A felajánlott ereklye annál nagyobb érték nekünk, mert a pesti orvosi iskola nagy 

mesterei, közöttük elsősorban Markusovszky Lajos értékes hagyatékai nálunk vannak. 

Érdemeiket mind szakirodalmi tevékenységünkben mind kiállításunkon igyekeztünk az elmúlt 

esztendőkben is tudatosítani. Legyen szabad azonban –  a hízelgés szándéka nélkül –  azt is 

265 Levélmásolat a Magyar Orvostörténelmi Társaság Irattárában. Birtalan Győző orvostörténész, a Magyar 
Orvostörténelmi Társaság alelnöke komoly közvetítő szerepet vállalt abban, hogy Johan Béla és a Magyar 
Orvostörténelmi Társaság között komoly kapcsolat alakuljon ki. Ennek egyik eredménye az óra ajándékozása, a 
másik a következő fejezetben közreadott értekezlet megrendezése. Johan életművét Birtalan Győző több cikkben 
is méltatta, ezek egyike a Társaság szakfolyóiratában látott napvilágot: Birtalan Győző: Adatok a két világháború 
között Magyarországon végzett szervezett egészségvédelmi munkáról, különös tekintettel az OKI 
tevékenységére. = Orvostörténeti Közlemények –  Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 87–88. 
(1979) pp. 181–218. (– a szerk. megj.)



kifejezésre juttatni: Professzor Úr képviselte nemcsak szimbolikusan (az óra őrizetével) a 

kontinuitást a nagy liberális orvos nemzedék és a két világháború között kibontakozó, eddig 

méltánytalanul mellőzött és történetileg nem megfelelően méltatott, mélyen humanista és 

szociálpolitikai ihletettségű egészségügyi politika között, illetve az utóbbinak éppen 

Professzor Úr volt a kezdeményezője és nagyvonalú kivitelezője.

Bár a korszak általános politikai megítélésében is jelentkező egyoldalú szemlélet is csak 

lassan oldódik, az „alkalmazott politika”  egyik legfontosabb területén, az egészségügyi 

politika megítélésében mi is igyekeztünk a helyesebb és igazabb szemlélet kialakításához 

hozzájárulni. Ez éppen Professzor Úr kiemelkedő értékű államtitkári –  az összehasonlító 

kormányzattörténet szemüvegén keresztül –  egészségügyi működésének megítélésére 

vonatkozik.

Még egyszer megismétlem köszönetünket döntéséért, igyekezni fogunk mint „jogi 

személy”  annyi tisztességgel őrizni e becses ereklyét, amellyel méltóak lehetünk az egykori 

Markusovszky Társasághoz és annak vezetői erkölcsi emelkedettségéhen, nemzeti és 

tudományos elkötelezettségéhez. Legyen szabad előre jelezni, hogy az órát igyekezni fogunk 

restauráltatni, olyan állapotba hozni, amely megfelel az eredetinek (a hiányzó részek újra 

elkészíttetésével).

Végül pedig fogadja el intézetünk két kiadványát, valamint meghívásunkat, hogy 

alkalmas időben látogassa meg intézetünket. Szeretném Professzor Urat személyesen vezetni 

a kiállításainkon, ezért azt kérem, hogy amikor erre sor kerülhet, előzetesen telefonon 

egyeztethessük az időpontot.

Őszinte tisztelettel köszönti

(Dr. Antall József)

mb. főigazgató

a Magyar Orvostörténelmi Társaság főtitkára
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Tudományos ülés az ott megjelent Johan Béla tiszteletére

Jegyzőkönyv

Készült a Magyar Orvostörténelmi Társaság Orvostudomány-történeti-, illetve Egészségügyi 

és Társadalomorvostani Történeti Szakosztályainak rendezésében megtartott tudományos 

ülésen, a Társaság székhelyén, 1979. március 16-án.

Tárgya: Szervezett egészségvédelem Magyarországon a két világháború között, különös 

tekintettel az OKI tevékenységére.

Dr.     Antall     József     mb.     főigazgató,     főtitkár  

Engedjék meg, hogy a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár 

tudományos tanácsa és a Magyar Orvostörténelmi Társaság elnöksége nevében köszöntsem a 

megjelenteket, kedves vendégeinket és Társaságunk tagjait.

Úgy gondolom, hogy mai ülésünk tárgya indokolttá teszi. Éppen időszerűsége és 

fontossága következtében, a XX. századi orvostudományi és egészségügyi problémák 

történeti feltárásának összehangolása, a megfelelő szakszerűség biztosítása érdekében, 

Társaságunk programjának összegezését. Természetesen Társaságunk arra törekszik, hogy 

minden korszak helyet kapjon kutatási terveinkben, az ókortól a jelenkorig. Ebben nincs helye 

személyi szempontoknak, személyes érdeklődésnek, hiszen éppen a magam esetében, mint 

XIX. századdal foglalkozó történésznek, az „objektivitása” talán elfogadható. A Társaság és 

vezető testületei, tisztségviselői az egész szakterület műveléséért felelősek.

Az elmúlt esztendőkben nem egyszer merült fel különböző oldalról kifogásként 

intézetünkkel kapcsolatban, hogy elhanyagolja a XX. századi orvostörténelem problémakörét, 

nem foglalkozunk megfelelően a Tanácsköztársaság, a Horthy-korszak, illetve a legújabb 

időszak problémáival. Sőt – nem egészségügyi, hanem kulturális minisztériumi oldalról – még 

az egészségügyi felvilágosítás, az egészségnevelés vonatkozásában (nyilván külföldi és 

korábbi hazai összehasonlítások alapján) is számon kértek tőlünk teendőket. Nem egyszer 

okoztak gondot e megalapozatlan, n tárgyban járatlan, nem éppen jóindulatú „kritikák”.
266 Kéziratban maradt feljegyzése. 



Szerencsére ezen túljutottunk. Világossá vált, hogy egy intézetnek az a tevékenységi 

köre, amit meghatároznak a vonatkozó jogszabályok és az egységes magyar közgyűjteményi 

hálózaton belül kijelölt helyének megfelelően kell működnie. Intézetünk könyvtári részlege a 

könyvtári (orvosi) hálózaton belül a régi orvosi szakirodalom gyűjtését 1900-ig kapta 

feladatkörül a teljesség igényével (természetesen a reá vonatkozó orvostörténelmi 

szakirodalmat a jelenkorig); a múzeumi részleg tudománytörténeti jelleggel (nem 

egészségnevelési) 1918-ig a teljesség igényével, utána a tudománytörténeti és általános 

egészségügy-történeti emlékanyag válogató gyűjtését; a szaklevéltári részleg pedig csak a 

tudományos társasági iratanyag gyűjtését időhatár nélkül.

Nyilvánvaló tehát, hogy intézetünk történeti jellegű tudományos intézet, amely bizo-

nyos korszakhatárokon belül végzi közgyűjteményi és közművelődési tevékenységét. Jellegé-

ből következően csak megfelelő távlatban és szinten feltárt kutatásokra építheti munkáját. Kü-

lön kérdés az egészségügy és munkásmozgalom tárgykörének vizsgálata, amely nem tartozik 

intézetünk feladatkörébe, miután a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum és a Párttörténeti 

Intézet külön egészségügyi gyűjteményekkel rendelkezik és ezt változatlanul saját feladatkö-

rének tekinti. Végül pedig korlátozza intézeti tevékenységünket, hogy az utolsó évtizedek 

orvostudományi problémái olyan speciális szaktudást igényelnek, amely nem várható el egy 

történeti jellegű közgyűjtemény kutatási és közművelődési teendőit ellátó munkatársaitól.

Ugyanakkor a jelenkori, illetve a XX. századi problémakör kutatása és vizsgálata része 

Társaságunk tevékenységének, ezt jelzik a szakosztályai, illetve a Társaságba tömörült kutatók 

egyéni eredményei, az e tárgyban készült cikkek, sőt disszertációk. De jegyezzük meg azt is, 

hogy az utolsó évtizedek speciális (szakági) orvostudományi problémáival csak a szakterület 

hivatott és „képesített”  művelői tudnak –  történeti szempontból is –  érdemben foglalkozni, 

Ezért vettük fel a kapcsolatokat a szakági tudományos egyesületek képviselőivel, akikkel 

együttes üléseket rendeztünk és rendezünk (belgyógyászok, sebészek, egészségügyi szervezők 

stb.).

Felmérve a XX. századi orvostörténelem kutatási igényeit bizonyos egyenetlenséget 

figyelhettünk meg. A korábbi korszakok vizsgálatának (egy-egy korszakon belül) iránya 

eléggé komplexnek tűnik, az adott tudománytörténeti, egészségügyi, gyógyszerészeti stb. 

problémakör minden ágára kiterjedő, korszerű történeti értékű munkákra figyelhettünk fel. A 

XX. század utolsó hat évtizedén belül a kutató csak bizonyos kérdéscsoportokra találhat 

modern szemléletű munkákat. Egyes kérdésekről szinte csak a korabeli sajtótermékekre, 

jogszabályokra stb. van utalva, mert hiányoznak az orvostörténeti szintézisek. Ez semmilyen 

szempontból nem jó és nem helyeselhető!



A történetírás jellegét és irányát is meghatározzák a szükségletek, az igények, a 

körülmények. Naivitás lenne azon csodálkozni, hogy az elmúlt évtizedekben, az elmúlt 

esztendőkben miért kapott nagyobb hangsúlyt a munkásmozgalommal összefüggő 

egészségügyi kérdések, a párttörténettel kapcsolatban 1evő orvosi, orvostársadalmi problémák 

tárgyalása. A korábbi szakirodalomban nem szereplő, kevés forrással rendelkező, 

hagyományépítő szándékkal művelt feltáró munka természetes igénye a mai orvostörténelmi 

kutatásnak, illetve az e kérdésekkel foglalkozó kutatóknak és szakíróknak. Ugyanígy érthető, 

hogy a hitleri Németország bukását követő esztendőkben a „fajbiológia”, a „fajegészség” stb. 

kurzusa után, az átélt borzalmak hatása alatt e korszak és ez irányok kritikai vizsgálata kapott 

kiemelkedő hangsúlyt. Tehát bizonyos tematikai polarizáltság érvényesült, ami az általános 

politikai viszonyok, annak egyes szakaszai (személyi kultusz évei stb.) meghatározó szerepén 

kívül is magában hordta a sematizálás, az egyoldalú megítélés veszélyét.

Ma azonban, amikor a tisztuló általános történettudományi eredmények, a politikai 

stabilitás érzete és az elmúlt évtizedek megállapodottabb kortársi szemlélete alkalmas a 

történeti, orvostörténeti szintézisre, lehetőség nyílik az átfogó kutatások (és eredményeik) 

elvégzésére és publikálására. Nem valamiféle idealizálásra, periódusok „összebékítésére” stb. 

gondolok, hanem a valóságnak megfelelő objektív feltárásra és annak korszerű, átfogó 

értékelésére. Meg kell mutatni, hogy mi következik az adott korszak gazdasági-társadalmi-

politikai struktúrájából és mit tartalmaz azon belül elhelyezkedő egészségügy mint az 

infrastruktúra része, milyen egészségpolitikai törekvések, programok érvényesülnek. Az 

alkalmazott politika (oktatás-, egészségügy-politika stb.) egy-egy ága egy-egy korszakban 

nem választható el az adott politikai korszaktól, de nem is azonosítható egyszerűen az 

általános politika, illetve annak hatalompolitikai törekvéseivel, programjával. A korábbi 

korszakokban is beszélünk progresszív alkalmazott politikai eredményekről, reformpolitiká-

ról, amikor azok általában negatív megítélésű struktúrákban érvényesülnek.

Éppen ezért nem vehetjük egy kalap alá Horthy-korszakban érvényesülő 

egészségpolitikai-, sőt szociálpolitikai törekvéseket, mert pontosan kitapinthatók azok a 

tények és tényezők, melyek alapján megítélhetjük a felmerülő problémákat. Nem 

mellőzhetjük az orvostudomány, az orvosképzés adott korszakban elért eredményeinek 

méltatását, amikor pedig nemzetközi szinten elismeréssel adóztak annak. Ezért tartottuk 

szükségesnek, hogy az orvostudomány fő ágainak eredményeit is összegeztessük a 

korszakban már élő és dolgozó, megfelelő áttekintéssel rendelkező szakemberekkel. Így 

került sor az elmúlt esztendőben Magyar Imre professzor belgyógyászat-történeti-, illetve 

Petri Gábor professzor sebészettörténeti előadására, amikor is a két világháború közötti 



időszakot értékelték. Vonatkozik ez a „terápiás” szakmákra éppen úgy, mint az egészségügyi 

szervezési, egészségpolitikai kérdésekre. Egyaránt be kell mutatni az eredményeket és a 

hibákat, a pozitívumokat és a negatívumokat.

Van a magyar orvostudománynak és egészségügynek egy olyan progresszív vonulata, 

amely a pesti orvosi iskola reformkori kibontakozása óta végigvonult a magyar 

orvostörténelmen. Ez bizonyos kontinuitást jelent az alkotó tudomány, a progresszív 

egészségpolitikai szemlélet és a humanizmus jegyében, áthidalva a különböző korszakok és 

struktúrák különbözőségeit. Ennek a nagy hagyományú nemzeti liberalizmusnak volt 

továbbvitele a megváltozott körülmények között az az egészségpolitikai reformtörekvés, amit 

Johan Béla professzor, az OKI élén, illetve belügyi államtitkárként megtestesített. Nem 

véletlen, hogy Korányi Sándor a Markusovszky Társaság szimbolikus emlékóráját reá 

hagyományozta, mint aki őrzője lehet e szellemnek a nehéz esztendőkben is. Megtisztelő 

reánk nézve, hogy intézetünket tekinti alkalmasnak Johan professzor e szép emlék 

megőrzésére a jövőnek. Ez a progresszív szellemű, nagy hagyományú egészségpolitika szívta 

magába és testesítette meg XX. században kibontakozó szociális helyzetből következő 

egészségvédelmi reformprogramot.

Éppen ezért úgy vélem, hogy akkor járunk el helyesen, ha a kutatásokat és 

publikációkat, tudományos üléseket átfogóan, több tárgykörben rendezzük. Az elmúlt 

időszakban és jelenleg is tudományos ülésen foglalkoztunk a Tanácsköztársaság, a 

munkásmozgalom és egészségügy összefüggő problémakörével. A Horthy-korszak ellenzéki 

hangvételű szociál- és egészségpolitikai kérdéseit is érintő népi írókról is hangzott már el itt 

előadás. Hasonlóan a nácizmus időszakának fajelméleti és egyéb elméleteiről és törekvéseiről. 

Tehát a kor problémakörét átfogóan vizsgáljuk, ilyen irányú forrásfeltárást kell végeznünk, 

aminek jó példája az a kutatómunka, amelyet az egykori irányítást végző kortársi segítséggel 

Birtalan Győző végzett. Igen fontos az egykori jogalkotó tevékenység, az irányító koncepció 

alapos vizsgálata, a statisztikai eredmények megvizsgálása.

E forrásfeltárásnál szinte kötelességünk a kortársak emlékezéseinek, feljegyzéseinek 

összegyűjtése. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk –  és ezt némi elfogódottsággal 

mondom –, hogy velem szemben most majd öt évtized egészségügyi irányítói ülnek, Johan 

Béla professzor, aki mint egy modern protomedicus hungaricus irányította belügyi 

államtitkárként az egészségpolitikát, Székely Miklós, aki Johan Béla mellett a 

Belügyminisztériumban működött, majd 1945-től népjóléti államtitkárként folytatta 

tevékenységét, illetve Simonovits István professzor, Aczél György professzor, akik mint 

egészségügyi miniszterhelyettesek vezetnek a máig ebben a meglehetősen érdekes személyi 



kontinuitásban. Változó időszakok, változó korszakok képviselői ülnek most együtt, a kortársi 

emlékezés most összefonódik az utókor megítélésével. Nem kis dolog ez, bevallom egy 

második világháborús történettudományi vita keltett bennem hasonló érzéseket, amikor a 

korszak kutatói az egykori résztvevő magas rangú katonákkal ültek együtt és egyeztettek a 

kortárs és az „ítélkező” történész szempontjait.

Még egyezer köszönöm a megjelenteket, köszönöm a figyelmüket és megkérem 

Simonovits professzort, hogy foglalja el az elnöki széket és vállalja el ülésünk vezetését.

Dr.     Simonovits     István     egyetemi     tanár   megnyitja az ülést és felkéri Birtalan Győző kandidátust 

az előadás megtartására.

Dr.     Birtalan     Győző     főorvos,     a     Társaság     alelnöke     

„Szervezett egészségvédelem Magyarországon a két világháború között, különös tekintettel az 

Országos Közegészségügyi Intézet tevékenységére.”

(Az előadás teljes anyagát Birtalan Győző elhelyeztette a Semmelweis Orvostörténeti 

Múzeum adattárában. Megjelenésére később kerül sor.)

Dr.     Simonovits     István     elnöki     zárszava  

Megköszönte Birtalan Győző rendkívül érdekes, hatalmas anyagot feldolgozó előadását. 

Birtalan dr. záró idézete Erdei Ferenctől igen jól érzékelteti az ország súlyos társadalmi 

viszonyait a két világháború között, a 3 millió koldus országát. A fennálló társadalmi-politikai 

viszonyok korlátozták a progresszív törekvések sikerét, meghatározták a határait. De 

kétségtelenül igen nagy lépéseket tettek mg a korszerű egészségügy kiépítése terén, az 

egységes, államosított egészségügyi szolgálat irányába. Olyan szervezési feltételek mellett, 

amikor az orvosképzés a Közoktatásügyi Minisztériumhoz, az egészségügy általában a 

Belügyminisztérium hatáskörébe tartozott, illetve az egyes tárcák (Földművelésügyi, Iparügyi 

Minisztérium) a saját szakáguk egészségügyi problémáival foglalkoztak, nem voltak 

kedvezőek a feltételek. De az átfogó egészségügyi igazgatás felé tett nagy lépéseket is 

pozitívan kell értékelnünk. 

A nagy ellentmondás abban is tükröződött, hogy a rendkívül magas színvonalú, nagy 

eredményeket elért magyar orvostudomány kedvezőtlen társadalmi-politikai viszonyok 

mellett létezett. „Egyet értek Antall József megállapításával, a vizsgált egészségpolitikai 

törekvések progresszív jellegével, amely azonban súlyos társadalmi problémák és viszonyok 

mellett, egy kizsákmányoló társadalom körülményei között érvényesült. Ennek a progresszív 



egészségpolitikának volt kiemelkedő egyénisége Johan Béla professzor, akit örömmel 

üdvözlök körünkben.”

Az ülést berekesztette.

Kmf

(Dr. Kapronczay Károly) (Némethy Ferenc)

titkár jegyző

Hitelesítették:

(Dr. Honti József)

titkár

(Dr. Lambrecht Miklós)

a SZB elnöke
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