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Tudományos társaságok szerepe a magyar orvosi szakirodalom fejlıdésében 

1867 és 1914 között 

 

 

A Magyar Tudományos Akadémia 1825. évi megalapítása után sorra alakultak a különféle 
egyletek, egyesületek (Nemzeti Kaszinó, Iparegylet, Gazdasági Egylet, Kisfaludy Társaság 
stb.), amelyek lehetıséget biztosítottak a szellem pallérozására, a tudományok mővelésére. A 
legkülönbözıbb szakmabéliek – így az orvosok is – létrehozták a maguk tudományos 
társaságait. Az orvos-társaságoknak Európa-szerte már komoly hagyományaik voltak, hiszen 
a legnevesebbek ekkor már mintegy száz-százötven éves múltra tekintettek vissza. A példa – 
amely szerint tudományos elıadásokat tartottak, könyvtárakat hoztak létre, évkönyveket, 
tudományos folyóiratokat és szakkönyveket adtak ki – tehát adott volt a magyarországi 
tudományos társaságok számára. Hozzá kell főznünk, hogy Magyarországon elsısorban a 
német társaságok, egyesületek tevékenysége volt a követendı modell. A reformkori alapítású 
Budapesti Kir. Orvosegyesület (1837); A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók (1841) és a 
Magyar Kir. Természettudományi Társulat (1841) egyaránt már az induláskor célul tőzte ki a 
társulat életét és tudományos tevékenységét bemutató évkönyv és folyóirat közreadását, de a 
magyar orvosok által oly régen hiányolt önálló, hazai kutatásokra támaszkodó magyar 
szakkönyvkiadás ösztönzése is terveik között kapott helyet. A reformkor a kezdeti lépések 
megtételére, az útkeresésre adott csupán alkalmat, az 1848-49-es szabadságharc leverését 
követı idıszak – a kényszerő hallgatás évei – az erıgyőjtés évei voltak, hogy 1867 után újult 
erıvel indulhasson meg a kibontakozás ezen a téren is. Ez a korszak nem csupán a. 
tudományos társaságok által támogatott pályázatok virágkora, de a társasági élet kisebb 
szakterületenkénti differenciálódását, valamint az egy-egy régió szakembereit tömörítı és 
tudományos tevékenységüket összefogó társaságok, egyesületek nagyszámú létrejöttét is 
lehetıvé tette. 
 
 

A Magyar Tudományos Akadémia hatása az orvostudományi szakirodalomra 

 
Az Akadémia megalakulásának elsı percétıl tudatosan nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy 
aktívan részt vegyen a magyar nyelvő tudományos szakirodalom létrejöttének és 
terjesztésének ösztönzésében, elısegítésében. 

A Magyar Tudós Társaság 1831. évi rendszabása a következıket fogalmazza meg: 
 

„Hogy a' tudós Társaság a' tudományokat, mővészségeket foganattal terjeszthesse, 
magyar nyelven írt különbféle munkák közre bocsátása szükséges, egyes tagjait tehát 
mindenek felett eredeti munkák, saját elme szülemények alkotására ösztönzi, nem 
felejtvén azonban... a' mővelt nemzetek... nagy hasznú íróik fordítását, mert nyelvünket 
ez által is több rövidség, hajlékonyság, tömöttség és kerekdedség kellemesítheti... 
Gyakran a' tudós férfiak résszerint szerénységbıl, résszerint szőkölködésbıl még 



legfontosabb munkáikat is a' közönség szemei elıl elvonják, a' tudós Társaság tehát az 
illyeneket felkeresheti, elfogadja, s megvizsgáltatván; ha helyben hagyást nyernek, a' 
Társaság' költségén az ó tulajdon hasznára, közre bocsátja, az Írókat pedig azokért 
érdemek szerint jutalommal tiszteli meg.... Végre... kötelessége lesz, egyéb tudós 
Társaságok példájaként munkálkodásának évkönyveit... kiadni, mellyek a' Társaság 
történetét, nem különben a' Társaság tagjai által dolgozott tudós értekezéseket 
foglalják magokban.”1 

 
E néhány mondat igen világosan összefoglalja az Akadémia álláspontját és távlati 

elgondolásait e téren. A kiadásra szánt munkák elbírálásának szabályait is rendkívüli 
alapossággal kidolgozták. Kimondták a pártatlan, józan ítéletalkotás fontosságát, a 
továbbiakban pedig felhívták a szerzık figyelmét arra, hogy a benyújtott munkákban 
tartózkodniuk kell a vallást; a politikai életet, az ország kormányát bíráló kitételektıl.2 

A pályázatokra benyújtott írások cenzúráztatásáról a szerzınek kellett gondoskodnia. 
Amennyiben a jutalomra felterjesztett mővet nem engedélyezte a cenzor, a díjat nem adhatta 
ki a Tudós Társaság sem. A cenzúra és az Akadémia küzdelme az egész reformkorra jellemzı 
volt, mert a jutalomra érdemesített munkák közül többet „tőzre vetendı”-nek minısített a 
cenzor. Egy rendıri besúgó jelentése szerint csak „demokrata” kaphatott elismerést a 
reformkori Akadémián. A cenzúrai követelményeket az Akadémia reformkori szabályzata 
még részleteiben taglalta, a késıbbi – módosított – elıírások már csak egy mondat erejéig 
utaltak az ilyen irányú kötelezettségre: 
 

„Mindennemő akadémiai nyomtatványok a sajtószabály kívánalmai szerint 
kezelendık.”3 

 
Valamennyi szabályzat kitért a szerzıi jogokkal kapcsolatos kérdések rendezésére. Ez 

azért is említést érdemel, mert az elsı átfogó szerzıi jogi törvény Magyarországon 1884-ben 
lépett életbe, az összes addigi részleges utasítás, javaslat, tervezet csupán ideiglenes jellegő 
volt, java részük a cenzúrai intézkedésekkel hozható kapcsolatba (pl. az utánnyomások 
szabályozása). Megnyugtató volt az Akadémia ezirányú gondoskodása a célból, hogy a 
késıbb felvetıdı vitáknak elébe menjenek. Ennek értelmében kimondták, hogy az 
Évkönyvekben és az Akadémia által kiadott Tudománytárban közreadott írások tulajdonjoga a 
megjelenéstıl számított 1 évig a Tudós Társaságé. Az Akadémia felkérésére írott tudósítások a 
Társaság tulajdonában maradnak. A nem felszólításra, hanem tájékoztatási szándékkal, 
mindennapi gyakorlatban való felhasználásra önként beküldött feljegyzések állandóan a 
szerzı tulajdonában; önálló rendelkezése alatt maradnak. 

Meglehetısen szigorú feltételeket szabtak meg az Akadémia által kiadott kötetekkel 
kapcsolatban, amikor azt a határozatot hozták nyilvánosságra, hogy a szerzıi honoráriummal 

                                                 
1 A Magyar Tudós Társaság alaprajza. (1831) Közli: Kónya Sándor: „...Magyar Akadémia állíttassék fel”. 

Akadémiai törvények, alapszabályok, ügyrendek 1827–1990. Bp., MTA Könyvtára, 1994. 64–65. (A Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei 32 (107). Új sorozat, továbbiakban: Kónya. 

2 Magyar Tudós Társaság Évkönyvei. I. köt. (1831–1832). Pest, 1833. Közli: Kónya: i. m. 100–111. 
3 Magyar Tudós Társasági Névkönyv 1846-ra. Budán, Magyar Kir: Egyetem betőivel. 1847. (továbbiakban: M. 

T. T. N. 1846.) Közli: Kónya: i. m. 84. 



kiadott munka feletti rendelkezési jog 10 évig az Akadémiáé, azután a munka teljes egészében 
a szerzı tulajdona, korlátozás nélkül rendelkezhet vele. Azon írások, amelyeket az Akadémia 
felkérésére, de nem kiadás céljából, hanem ún. belsı használatra írt a szerzı; az Akadémia 
engedélye nélkül nem nyomtatható ki.4 5 

Toldy (Schedel) Ferenc (1805–1875) 1840-ben „figyelem gerjesztésül” írott 
tanulmányában több helyen kitért az Akadémia szerzıi jogvédelemre irányuló intézkedéseire. 
Mint különleges esetet emelte ki azokat a szerzıi mőveket, amelyeket „testületek 
koronáztak”, hiszen ez esetben a szerzıi jog bizonyos ideig való birtoklása a társaságot „azon 
kötelességgel terheli, hogy a… kéziratot minél elıbb ki is adja, s míg a jogbirtoka tart, a 
közönséget azzal el is lássa.” Ugyanakkor felhívta a figyelmet azokra a negatív 
következményekre is, amelyeket az anyagilag támogatott, vagy pályázati jutalommal díjazott 
mővek elszenvedhetnek. 

 
„Ha valamelly munka valamelly testület által megkoronáztatik, a jutalom – habár a 
munka anyagi vagyis kereskeddési birtoka másé, teszem a nyomtatóé, könyvtárosé – 
egyenesen és kizárólag csak az írót illetheti meg, mert az nem egyéb, mint pénzzé 
anyagított szellemi elismerés és dicséret…” 

 
Ugyanakkor a társaságnak „...kötelessége a munka kiadása által eszközölhetı anyagi 

hasznot jutalmul neki ítélni, s e végre ıt az utánnyomási kérelmek ellen védı paizsa alá 
fogadni.” Kifejtette, hogy szükséges a mecenatúra, de az anyagi támogatásért nem 
kívánhatnak olyan ellenszolgáltatást, ami „…a szellemi munkálatok természetes 
szabadságával össze nem egyeztethetı. Még a tudományos testületek (académiák) is a 
mennyiben tagjaikat fizetik, azoknak nem annyira jutalmat adni tett érdemeikért; mint inkább 
módot kívánnak nyújtani az írói pályán maradásra.”6 

Az Akadémia alapszabályainak szerzıi jogot érintı rendelkezései nem csupán azért 
érdemelnek figyelmet, mert – mint említettük – átfogó rendelet nem létezett még e tárgyban, 
hanem azért is, mert éppen a fenti ok miatt, például szolgált a többi tudományos társaságnak a 
pályázati rend megalkotásában. 

Az általános érvényő szabályok további részkérdések vonatkozásában is igen 
körültekintıek voltak. Szigorú elıírásokban rendelkeztek a beadott kéziratok elbírálásának és 
kiadásának módjáról. Eleve kizárták a jutalmazható mővek körébıl azokat, amelyeknél „a' 
dolog ügye a' személyével van összekötve.”7 A már beadott írást nem lehetett visszavonni. A 
bírálóbizottság munkájával, pártatlan ítéletalkotásával kapcsolatban mondta ki a szabályzat a 
következıt: 
 

„A' bírálókkal akár levél által, akár máskép közlekedni tilalmas lévén a' szerzıknek, 
ha a' jeligés levélkék felnyitása után mégis kitudódnék a' levelezés, az illyenek kézirata 

                                                 
4 M. T. T. N. 1846. Közli: Kónya: i. m. 88. 
5 M. T. A. A. 1861. 59–93. Közli: Kónya: i. m. 130. 
6 Schedel Ferenc: Az írói tulajdon philosophiai, jogi és literaturai szempontból, az azt tárgyaló külföldi 

törvények, és vélemény egy magyar írójogi törvényrıl. Figyelem-gerjesztésül írta..., Pest, Heckenast 
Gusztáv, 1840. 12., 18., 24–25., 61–62.; 78. 

7 M. T. T. N. 1846. Közli: Kónya: i. m. 97. 



a' jutalomtól elmozdíttatik... a' netalán értesített bíráló' kötelessége ez iránti jelentését 
lepecsételt levélben a' kis győlésnek beadni, melly jutalomkiosztáskor felnyittatik.” 

 
A bírálóknak kötelezı volt írásban leadni a véleményüket, amely bírálatok publikussá 

tétele szintén igen körültekintıen történt meg, különbséget téve a kiadásra benyújtott mő és a 
pályázati felhívásra érkezettek között. 
 

„A kiadás végett benyújtott mővek és az értekezések fölötti bírálatok vagy egészben, 
vagy tartalmas kivonatban, el nem fogadott mővek és értekezések bírálatai azonban 
csak úgy közöltetnek, ha általánosb irodalmi becscsel bírók, s a közönségre és ivókra 
nézve tanulságosak; az ily el nem fogadott mő és értekezés szerzıjének neve 
elhallgatandó lévén... Pályamővek bírálatai, akár osztályok, akár bizottságok vagy 
bizottsági elıadók által nyújtatnak be, terjedelmesen közlendık.”8 

 
A pályázatok feltételei között fontos helyet foglalt el a következı: 

 
„A ' melly pályamunka fordításnak, vagy más munkából kiszedett darabokból 
szerkesztett plagiumnak fog találtatni, a társaság által egyszerően elmellıztetik.”9 

 
A pályázatok nyerteseinek szólt a következı utasítás: 

 
„…Akár elsı, akár másod rangúnak ítélt pályamunka szerzıjének szabadságában áll 
munkáját, mielıtt kiadná, kijavítani, vagy átdolgozni, de ezt vagy a czímlapon, vagy az 
elıszóban megemlíteni köteles, nehogy megtörténhessék, hogy másodrangú 
pályamunka ily kijavított alakban elsı rangúnak ítélt társát becsben felülmúlván, az 
akadémia bírálatát ál világban tüntesse föl.”10 

 
Az Akadémia kizárólag olyan mőveket kívánt saját költségén kiadni, amelyek „…jóval 

felülmúlván a' középszert, a' literatzúra' bármelly ágának díszére, elımenetelére 'szolgálnak, 's 
vagy hasznosan gyarapítják a' már meglévıt, vagy valóságos hiányt pótolnak…” A 
fordításoknál feltételként szabták meg: 
 

„Az eredetinek mind értelmét 's kifejezése' formáját, mind hangját, 's mennyire lehet 
egész külsı minemőségét tekintve; hő másolata legyen, hibátlan, keresetlen, tárgyhoz 
szabott szép nyelven… Több pontban fogalmazták meg mindazokat a kívánalmakat, 
amelyeket a munka nyelvezetével, helyesírásával kapcsolatban fontosnak véltek. 
Érthetı, hiszen a nyelvújítás nem csak az irodalmi nyelvet, hanem a tudományos 
szaknyelvet is alapjaiban érintette.”11 

 

                                                 
8 Magyar Tudományos Akadémiai Almanach MDCCCLXX-re. Pest, Eggenberger, 1870. 125–178. Közli: Kónya: 

i. m. 155–156. 
9 M. T. T. N. 1846. Közli: Kónya: i. m. 97–98. 
10 M. T. A. A. 1861. Közli: Kónya: i. m. 125–129. 
11 M. T. T. N. 1846. Közli: Kónya: i. m. 99–100. 



A közleményben, önálló kötetben használt szakkifejezések jegyzékét – bírálat végett – 
be kellett mutatni az illetı szaktudomány erre kijelöl képviselıjének és a nyelvtudományi 
osztály megbízottjának. 

Az Akadémia nem zárkózott el, hogy nem a saját hatáskörében közreadott, de arra 
érdemes mővek kiadását anyagilag támogassa: 
 

„Ha valamelly szerzı bizonyos munka, kiadhatása végett... pénzbeli segedelemért 
folyamodnék, a' munka szigorú vizsgálat alá vétetik, 's ha jelesnek ítéltetik, 's 
megjelenése az irodalom' elımozdítására szolgálónak, az igazgatóság segédpénzt 
rendelhet, de... csak a' munkának nyomtatásbani megjelente után adatik ki az 
írónak.”12 

 
A késıbbiekben szólni fogunk arról, hogy milyen rendszeres anyagi segítséget nyújtott 

az Akadémia pl. a Természettudományi Társulat Könyvkiadó Vállalatának, a Kisfaludy 
Társaságnak, stb. 

Az Akadémia ügyrendje részletesen kitért a rendszeresen megjelentetett saját 
kiadványok szerkesztésének; közreadásának feltételeire. Ilyen módon a szabályozás érintette 
az Évkönyveket, az Akadémiai Értesítıt, valamint az Értekezések... c. sorozatot egyaránt. Az 
Évkönyvekben kerültek kinyomtatásra – elızetes döntés alapján – az Emlékbeszédek, a már 
fellolvasott székfoglalók minden bírálat mellızésével, továbbá azon tanulmányok „…melyek 
vagy új tárgyat adnak elı; vagy már ismeretes alapokon új vizsgálatokba bocsátkoznak, az 
összevetéseket, összeállításokat, nézeteket, következtetéseket foglalnak magokban... a' 
jelentkor' haladási fokának teljesen megfelelnek...”, az Akadémiai Értesítıben pedig „...mik 
közzétételre alkalmatosak...”13 
 
 

Akadémiai jutalmak, pályázatok 

 
A két legtekintélyesebb jutalom; amelynek keretében orvosi mőveket is rangsoroltak az 
Akadémiai Nagyjutalom (1831-tıl) és a Marczibányi-mellékjutalom (1846-tól került az 
Akadémia kezelésébe). A késıbb második díjnak tekintett un. Marczibányi jutalom kezdetei 
nyúlnak vissza korábbi idıkre. Alapját a Marczibányi család által 1815-ben letett 10.000 
forintos alapítvány éves kamata biztosította. Kezdetben Pest vármegye választott bizottsága 
ítélte oda a díjat „a legbecsesebb, s jó erkölcsöket tárgyazó, vagy históriákban vagy törvényes, 
s orvostudományokban, vagy classicusok fordításában hazai nyelven készült munkák”-nak. 
1821-tıl a szakosodott albizottságok tagjai a saját tudományáguk szerinti mővek sorsáról 
döntöttek. Ennek megfelelıen létrehozták az orvostudományi szakbizottságot is. 

Az Akadémia 1831-ben egy öttagú bizottságra bízta saját pályázati rendszerének 
kidolgozását. Az elızı év folyamán nyomtatásban megjelent könyvek közül kívánták 
jutalmazni rendszeresen a legszínvonalasabbat. Ilyen körülmények között határozták el az 
Akadémiai Nagyjutalom megalapítását, amely az elkövetkezı több mint száz éven át az 

                                                 
12 U. o. 
13 M. T. T. N. 1846. Közli: Kónya: i. m. 96. 



Akadémia legrangosabb elismerésének számított a tudományos szakírói tevékenység 
értékelésére. 1845-ben a Marczibányi család és Pest vármegye vezetése együttértésben arra az 
elhatározásra jutott, hogy a Marczibányi-jutalom is kerüljön át a Tudós Társaság kezelésébe. 
Az elkövetkezı idıben mindig annak az írásnak ítélték oda, amely belbecsben, színvonalban a 
legközelebb állt a Nagyjutalomban részesített íráshoz. A Marczibányi jutalmat ért addigi jogos 
bírálatokat figyelembe véve megpróbálták visszamenıleg rendezni a problémákat (értékelni a 
bírálat alá nem vetett mőveket, kinyomtatni a kiadatlan kéziratokat stb.), de ez szinte 
reménytelennek tőnt az anyag mennyisége miatt, sok kézirat el is kallódott az évek során. 

A Nagyjutalom indulásakor a szabályzat úgy szólt, hogy az illetı évben megjelent 
„bármely tudománybeli vagy szépirodalmi munka” jutalmazható, eredeti, önálló kutatásra 
épülı, csak a legritkább esetben lehet külföldön megjelent mő magyar fordítása, ugyanakkor, 
nem volt kizáró ok, ha az írás egy bizonyos szerzıi győjteményes kiadás egy részlete, illetve a 
kolligátumok egyes darabjai sem estek ki ebbıl a körbıl („...külön czímlappal és 
lapszámozással bírnak...”). Ezzel ellentétben nem lehetett a díjat odaítélni a több szerzıtıl 
származó győjteményes kötetbıl kiragadott munkának, második kiadásoknak, illetve 
korábban már bármely egyéb akadémiai jutalomban részesített alkotásnak sem.14 

A kezdeti nehézségek abból adódtak – ami végül is az alapszabály módosításához 
vezetett –, hogy szinte lehetetlen feladatnak bizonyult a teljesen heterogén anyagot egymás 
mellett értékelni, hiszen az nem egyszer valójában az egyes tudományágak fontossági 
sorrendjének a megítélését jelentette volna. Ezért határozott úgy az Akadémia, hogy pontosan 
meghatározott, szabályos idıközönként ismétlıdı sorrendben minden évben egy-egy 
szakosztály tett javaslatot a jutalmazásra az elızı hat évben – azonos témakörben – megjelent 
munkák közül válogatva. Az 1870-es évektıl a további differenciálódás igénye egyre 
erıteljesebbé vált. Ez a tendencia különösen a mind jobban fejlıdı és szakosodó 
természettudományok területén mutatkozott meg. 

Az orvostudományi írásokat a természettudományi osztály terjesztette fel, ennek ideje 
az éves Nagygyőlés volt, amikor ismertették a pályamunkák bírálatait, az új pályázatok 
témakörét is. Valóban nem sok azon orvosi mőveknek a száma, amelyek Nagyjutalomban, 
illetve Marczibányi jutalomban részesültek, viszont annál színvonalasabbak. A két 
legfontosabb munka az 1875-ben Nagyjutalmat nyert Közegészségügy Angolországban c. 
könyv, Fodor József korszakos alkotása, valamint Hıgyes Endre: A veszettség gyógyításáról 
írott munkája, amely 1889-ben kapta meg a legrangosabb akadémiai elismerést.15 

Néhány olyan alapítvány, pályatétel volt még az Akadémia kezelésében, amely orvosi és 
ahhoz szorosan kapcsolódó határterületi tudományág kérdéseit felölelı témakörben hirdette 
meg jutalomkérdéseit. Vitéz József (?–1816) végrendeletében 1000 forint alaptıkével indította 
el a róla Vitéz-díjnak elkeresztelt alapítványt, amelynek kamataiból történet-, illetve 
természettudományi pályázatok meghirdetése vált lehetıvé. Ezt is a Marczibányi küldöttség 
fogalmazta meg idırıl idıre. Sajnos az orvostudomány szempontjából meglehetısen 
sikertelen volt, hiszen 1834-ben hirdettek ki elıször orvosi témájú pályázatot („Melyek a 
köznépnek közönségesebb nyavalyái Magyarországban? Mibıl erednek és micsoda 
diaetetikai életmód által lehet azokat megelızni s elkerülni?”) és az is eredménytelen maradt. 
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Az általunk vizsgált idıszakban csupán 1870-ben került sor olyan pályakérdésre, amely 
közvetett módon kapcsolódott az orvostudományhoz, élelmiszervizsgálatról lévén szó. A téma 
megjelölése a következı volt: 
 

„Írassanak le azon módszerek, melyek a bor és must vegyi vizsgálatára szolgáljanak, 
oly népszerő modorban, hogy... a nem szakértı is képes legyen ezen meghatározásokat 
eszközölni.” 

 
1875-ben ismételten ki kellett írni a pályázatot, mivel elsı alkalommal nem érkezett be 

értékelhetı dolgozat. Végül is Say Móric és Than Károly bírálata alapján Csanády Gusztáv 
nyerte el a jutalmat. A must és bor fıbb alkatészeinek meghatározási módszerei c. 
munkájával. (Megj.: Bp., MTA, 1876.) 

Rózsay József (1815–1885), a Rókus kórház volt fıorvosa végrendeletileg 5000 forintot 
hagyott az Akadémiára, hogy kamataiból kétévenként orvosi vagy egyéb természettudományi 
munkát jutalmazzanak. A szabályzat 1892-tıl tette lehetıvé a díj kiosztását, mégpedig 
elsıként orvosi témájú kutatásra. A ciklusok a következıkben tehát így követték egymást: 
1894-ben természettudomány; 1896-ban orvostudomány stb. Az alapszabály szerint a ciklus 
kezdetét jelentı nagygyőlés elıtt négy hónappal kellett a nyílt pályázatot kiírni. A pályázónak 
tervet kellett benyújtani, megjelölve benne, hogy milyen segédeszközökkel, melyik 
laboratóriumban vagy intézetben kívánja az esetleges kísérleteket elvégezni. A legjobbnak 
minısített terv benyújtóját a közgyőlés nyilvánossága elıtt bízták meg a feladattal. A ciklus 
lejárta elıtt, a kétéves periódust lezáró nagygyőlés elıtt kellett a munkát beadni, az 
eredményhirdetés a nagygyőlésen történt meg. Feltétel volt, hogy kizárólag saját; önálló 
kísérleteken; tapasztalatokon nyugvó munkát lehet értékelésre bocsátani. A jutalmazott írás 
ugyan a szerzıé maradt, de köteles volt a Természettudományi Osztály Értesítıjében részletes 
tömörítvény formájában közzétenni azt: Eredménytelenség esetén a jutalom összegét egyéb – 
az elmúlt négy évben megjelent – hasonló témájú munkának ítélhették oda.16 

Az alábbiakban a Rózsay-díj történetébıl csupán azokat a momentumokat emeljük ki, 
amelyek orvostudományi mő sikeres létrejöttét eredményezték. 

Az 1895. évi márc: 19-i „összes ülés” azt a határozatot hozta, hogy Landauer Ármin kap 
megbízást Az epe elválasztása és szerepe az anyagforgalomban tárgykör tanulmányozására és 
részletes kidolgozására. A munka beadásának határideje 1898. febr. 28. volt.17 

1898-ban két munka végleges bírálata és jutalmazása történt meg. Meghosszabbított 
határidıre ekkor érkezett be Székely Ágoston: A vérsavó therapia, tekintettel a lépfenére és a 
veszettségre c. munkája, amelyre a megbízást 1894-ben kapta meg. Az írás „...a kiküldött 
bírálók egybehangzó véleménye szerint a pályázat követelményeinek teljesen megfelel. Mind 
az irodalmi összeállítás, mind a kísérleti rész gondos és beható foglalkozás eredménye... a 
veszettségre nézve is, de különösen a lépfenére vonatkozólag tetemesen hozzájárult a fölvetett 
tudományos kérdések tisztázásához.” A díj kiadását egyhangúan megszavazták. Lapdauer 
Ármin munkája is kedvezı fogadtatásra talált: 
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„Nemcsak ismert viszonyokat fektetett biztosabb alapra, hanem számos új adatot 
szolgáltat a máj physiologiájához. Így megvizsgálta a fractionált táplálás, valamint a 
zsír és víz befolyását az epe elválasztására, a szénhydrátok és zsírok kihasználásának 
kérdését…” 

 
– szól az elemzés. Landauer is egyhangú jóváhagyás alapján kapta meg a díjat.18 

Az 1898-ra benyújtottak közül Hirschler Ágoston és Terray Pál. A sók jelentısége az 
anyag-csere élet- és kórtanában c. tervezetét fogadta el kidolgozásra a bizottság, határidıként 
1900. február 28-át jelölve meg.19 Meghosszabbított határidı után nyújtották be a kész 
tanulmányt, amely a „...physiológiai tudományt számos becses új adattal gazdagította.”20 A 
munka bírálatát Klug Nándor tette közzé az Akadémiai Értesítıben. A részletes szakmai 
elemzés így zárul: 
 

„...a pályamunka... körültekintı, gondos önálló vizsgálatok alapján, teljes elismerésre 
méltó eredményekhez vezetett.” 

 
A bíráló külön hangsúlyt fektetett a jól érthetı, magyaros megfogalmazásra is: 

 
„A dolgozatot belsı becsén kívül, könnyen érthetı iránya is jutalomra méltán 
érdemessé teszi.” 

 
A Rózsay-díj alapszabályai szerint a jutalmazott írás tömörítvényét kellett leközölni a 

III. Osztály Értesítıjében, Klug azonban azt javasolta, hogy teljes terjedelmében tegyék 
publikussá a tanulmányt.21 

1906-ban a kor egyik fontos közegészségügyi problémáját tette a vizsgálódás 
középpontjába a Rózsay-pályázat. Ekkor bízták meg Jancsó Miklóst és Elfer Alfrédot A 
különbözı emberi tuberculosis-bacillus törzsek virulentiájának kérdése és azoknak 
állatpassage-ok segítségével elérhetı módosulásai c. tervezet kidolgozásával, 1908. febr. 28-i 
benyújtási határidıvel.22 Néhány hetes késéssel, ám annál nagyobb elismeréssel nyugtázva 
készítették el a szerzık a pályamunkát. Tangl Ferenc és Genersich Antal részletes bírálatát – a 
kérdéskör jelentıségére való tekintettel – teljes terjedelmében a nyilvánosság elé tárták. A 
munka aprólékos elemzése után így nyilatkoztak: 
 

„...a szerzık – egy óriási nagy anyagon végzett kitartó munka s a tudomány minden 
eszközének felhasználásával folytatott óvatos és körültekintı kísérlet alapján – olyan 
eredményekhez jutottak, a mely mindenesetre díszükre válik nemcsak nekik, hanem a 
kolozsvári egyetemnek és a magyar tudománynak. Okos tartózkodással vont 
következtetéseik a megbízhatóság jellegével bírnak és különösen értékesek azon 
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kísérleti jegyzeteik, a melyek vizsgálataik pontosságáról és körültekintı gondosságról 
tanúskodnak: s így tehát absolut értékkel bírnak...” 

 
A kritika csupán néhány formai pontatlanságot érintett, olyan hiányosságokra mutatott 

rá, amelyeknek valószínő oka az idıhiány volt: 
 

„...a munka még csiszolásra szorul: nyelve itt-ott dagályos és a miatt nehezen érthetı, 
általában véve a kinyomtatás elıtt szerkezetileg is áttekinthetıbb formába kell önteni... 
A munka használhatóságára nézve... kívánatos, hogy az elért eredmények a fejezetek 
végén... összegezve legyenek... Irodalmi jegyzékük tökéletlen s nincsen rendezve. 
Mindent összevéve: a munkát a pályadíjra feltétlenül érdemesnek tartjuk, tartalmának 
gazdagsága magában kiváló bizonyítéka a szorgalomnak és kutatási készségnek, s 
minthogy a tuberculosis kórtanának egy, úgy tudományos, mint gyakorlati 
szempontból felette fontos fejezetében igen számba vehetı positív és negatív 
eredményeket nyújt: nemcsak nálunk, hanem a külföldön is elismerésére fog találni.” 

 
– Végzıdik az értékelés.23 

Alkalomszerő, egyszeri felajánlásra alapuló pályatételekrıl is tudunk. Ilyen volt pl. 
1857-ben Nagy Károly (1797–1868), az MTA rendes tagja által felajánlott 300 forintos 
díjalap, amelynek felhasználását a Természettudományi Osztályra bízta. 
 

„Kívántatik a természettan bármely szakának bármely tárgyáról szóló önálló 
fejtegetése” 

 
– hangzik a meglehetısen elnagyolt pályázati hirdetés 1859-ben, amely végül is nem járt 
sikerrel. A bíráló bizottság – Bugát Pál, Jedlik Ányos és Stoczek József – nem talált 
jutalmazásra méltó munkát. A bizottság összetétele sejtetni engedi, hogy orvosi témájú is 
lehetett a pályamunkák között.24 
 
 

Az Akadémia Könyvkiadó Bizottságának és Könyvkiadójának tevékenysége 

 
Kétségtelenül új fejezetet nyitott mind az Akadémia, mind – közvetve – az egész 
magyarországi tudományos könyvkiadás történetében az önálló Akadémiai Kiadó létrehozása, 
még akkor is, ha kudarcok és hullámvölgyek kisérték az útkeresést. Az Akadémia a 
könyvkiadás és -terjesztés nehéz és felelısségteljes feladatának magára vállalásával még 
inkább hangsúlyozni kívánta országos tudományszervezı szerepét. 

Mint láttuk, a kezdetektıl fogva tudatos munkát végzett az Akadémia a tudomány és a 
tudományos szakirodalom fejlesztése érdekében. Szintén komoly feladatnak bizonyult a 
megírt publikációkat kinyomtatni, terjeszteni, megfelelı módon eljuttatni az érdeklıdıkhöz, 
mégpedig olyan eszközökkel, hogy az elsıdlegesen ne a könyves szakma érdekeinek feleljen 
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meg. Bevezetésképpen azonban annyit el kell mondanunk, hogy a 19. sz. második felének 
igényes olvasói rétege a lakosság egészéhez képest meglehetısen alacsony létszámú volt. 
Egyes statisztikák szerint az értelmiségnek csupán 20–30%-a volt a valóban rendszeres 
olvasó, szellemi szükségletüket évi egy szakkönyv megvétele és egy folyóirat elıfizetése 
nagyjából kielégítette. Tehát amikor a nyomdák, kiadók, terjesztık kenyérharcáról, a 
haszonért való küzdelemrıl ejtünk szót, különösen a tudományos irodalom vonatkozásában, 
mai fogalmaink szerint igen csekélyke könyvforgalmat kell elképzelni. Fraknói szerint 1876-
ban 1170 magyar nyelvő könyv került ki a nyomdákból, ennek a tudományágankénti 
megoszlása: történelem és földrajz 138, jog- és államtudomány 132, természet-, mennyiség- 
és gazdasági tudomány (összesen!) 79. A lakosság körében legnépszerőbb Jókai-köteteket is 
maximum 2000 példányban adták ki, amelynek kb. a fele talált vevıre több év leforgása alatt. 
Az Akadémia gondozásában kiadott mővek legfeljebb 400–600 példányban kerültek 
kinyomtatásra és kevés kivétellel csak évtizedek alatt keltek el, nem egy esetben csak 
árleszállítások és egyéb akciók után. A növekvı számú lapalapítás sem jelentette az olvasói 
kör gyarapodását, ugyanis egyik lap elhódította a másik elıfizetıit. Egynél több folyóiratra 
egy idıben csak intézmények, egyletek, kaszinók, olvasói körök fizettek elı. Csengery Antal 
szerint egy vállalkozást 1000 elıfizetıvel el lehet kezdeni, 1200 elıfizetıvel „eléldegél” a 
kiadó, 2000 megrendelı már igen tisztességes megélhetést biztosit. Az elıfizetık meghódítása 
ezért igen komoly feladat volt, bár a század utolsó harmadában már megindult a kolportázs, 
vagyis a házaló kereskedelem is, de ez a terjesztési forma nem volt alkalmazható a 
tudományos kiadványokra. 

Ha szőkítjük a kört és az orvosok létszámát, az orvostudományi szakirodalom 
potenciális olvasói körét tesszük vizsgálat tárgyává, még csekélyebb számot kapunk. Egy 
1858-as statisztika szerint az ország orvosainak összlétszáma alig haladta meg az 1200-at, 
seborvos pedig mintegy 1500 mőködött. A legtöbbet forgatott Orvosi Hetilap és Gyógyászat 
elıfizetıinek száma 1861-ben kb. 600–600 volt. A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat 
taglétszáma – beleértve a könyvtárakat, tudományos intézményeket és társaságokat is – 1867-
ben összesen 630 volt. A fentebb idézett Fraknói-kötet mégsem volt borulátó: 
 

„Habár az oly munkák, melyek a tudományt elıre viszik, nem nagy számban látnak 
napvilágot és elég csekély közönségre számíthatnak, az alaposabb tanulmányok iránti 
érzékre mutat az, hogy az Akadémia és a Természettudományi Társulat könyvkiadó 
vállalatai... mintegy másfélezer állandó elıfizetıvel rendelkeznek” 

 
– állapítja meg a szerzı 10 évvel késıbb, tehát bizonyos növekvı tendencia mutatkozott.25 

A fenti számadatokat nem öncélúan idéztük fel; csupán illusztrálni kívántuk a 
tudományos szakirodalom közreadásának nehézségeit. Toldy Ferenc ez ügyben is a kritika és 
a buzdítás eszközeivel próbált élni, amikor felszólalt az Akadémián, kifejtve, hogy nem 
csupán mővelni, de terjeszteni is kell a tudományt különféle kiadványok segítségével. 

Az Akadémia Könyvkiadó Bizottságának életre hívása volt az elsı lépés a saját 
könyvkiadó vállalat létrehozása felé. Az Akadémia különbözı osztályai évi költségvetésük 
döntı hányadát a kiadványozásra fordították. Ezek az akadémiai publikációk jelentıs részét 
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tették ki, amelyek végül is egy zárt, állandó közönségnek készültek; hatásuk is csak 
áttételesen, lassan érvényesült. A kiadványozás tudatosabb szervezése 1865-tıl érezhetıen 
javult. (Pl. Emich Gusztáv lapjaiban hirdettek és győjtöttek elıfizetıket.) Az 1870-es években 
már nem annyira az anyagiak jelentették a legfıbb gondot, hanem a könyvkiadás 
szervezetlensége. Csengery Antal és egy 9 tagú bizottság dolgozta ki az átszervezés menetét, 
mivel egyre sürgetıbb igény volt arra, hogy „az Akadémia találjon módot miképp 
terjeszthesse sikeresen a tudományokat hazánkban magyar tudományos kézikönyvek és más, 
a tudományokat jelen színvonalukon elıadó magyar munkák készíttetése, idegen jeles 
munkák fordíttatása és megjelenésök eszközlése által.”26 

1872 januárjában alakult meg a Könyvkiadó Bizottság; amely a további terveket volt 
hivatva kidolgozni. Pontosabban azt a feladatot kapta, hogy valamennyi tudományág 
kiadványozását hangolja össze. Ez nem csak azt jelentette, hogy más kiadó, vagy intézmény 
által közreadott munka költségeihez is hozzájárultak – mint az már korábban is bevett 
gyakorlat volt –, hanem felvették a kapcsolatot a többi tudományos tárássággal ez ügyben, így 
a Kisfaludy Társasággal, a Természettudományi Társulattal, a Budapesti Orvosegyesülettel, a 
Mérnökegylettel. Így került a bizottságba Markusovszky Lajos 1872–1893 között. A 
megbeszélések során felmérték, hogy melyik tudományágban elengedhetetlen a kiadványozás 
erıteljes támogatása. A cél az volt, hogy a tudományos kiadványozásban „rendszer és 
egyöntetőség” valósuljon meg, „...nehogy ugyanazon szakra több munka írassék egyszerre, 
más szakra pedig, hol a hiány égetı, mellıztessék.” 

Az önálló könyvkiadó vállalat 1875-ös létrehozása olyan további tematikai módosulást 
eredményezett, hogy bizonyos rendszeres anyagi támogatás mellett a természettudományi 
mővek zömének kiadását átengedték az 1873-ban megalakult Természettudományi 
Könyvkiadónak, illetve az 1865-tıl mőködı Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulatot 
(továbbiakban: MOKTÁR) is támogatták: 1885–1890 között az Akadémia kiadványozási 
kerete évi 5000 forint volt. Ebbıl az Akadémiai kiadó és a Természettudományi Kiadó 
egyaránt 2000 forintot, a MOKTÁR pedig 1000-et kapott rendszeresen.27 

Bizonyos kölcsönösség ezen túlmenıen is megfigyelhetı, pl. a Természettudományi 
Társulat – népszerősítı tevékenysége kapcsán, nagyobb létszámú potenciális olvasói körrel 
érintkezve – jelentıs számú elıfizetıt, olvasót toborzott az akadémiai kiadványoknak. Ilyen 
módon tehát, legalább is a szándék az volt, az Akadémia kooperációs, koordinációs bázisa lett 
a hazai tudományos könyvkiadásnak.28 

Az orvosi szakirodalom vonatkozásában tehát mintegy kiegészítı szerepet töltött be a 
már sikeresen mőködı MOKTÁR mellett. A legtöbb orvosi témájú tanulmányt az Értekezések 
a természettudományok körébıl c. sorozati kiadványában tett közzé az Akadémia, amely a II. 
Osztály fórumaként, 1867-tıl indult meg Szabó József szerkesztésében. A pályázatokon 
díjazott munkák egy részét is ebben publikálták. Témakörüket illetıen ezek fıképpen 
anatómiai, élettani, kísérleti orvostani, kórbonctani és elméleti fejtegetéseket tartalmazó 
írások. A Mathematikai és Természettudományi Értesítı (Kınig Gyula gondozásában indult 
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meg 1882-ben) és az Akadémiai Értesítı is gazdag tárháza volt a fenti témaköröket feltáró 
orvosi tanulmányoknak. 

Az Akadémia alapításától, a reformkori nagy mővelıdési és tudományos fellendüléstıl 
végigvezetve a magyar orvostudomány fejlıdésének 19. századi lépcsıfokait, igen fontos, a 
magyar szakirodalomban elsı közlésként publikált orvosi kutatási eredmények közzétételében 
nyújtott biztos szakmai hátteret a Magyar Tudományos Akadémia. A 19. század utolsó 
évtizedeinek egyik legjelentısebb és legjobban várt kiadványa A belgyógyászat kézikönyve, 
amely a kor legnevesebb szakembereinek összefogásával készült el, az Akadémia anyagi 
támogatásával jelent meg. A hat kötetes munka 1894–1899 között látott napvilágot a 
MOKTÁR gondozásában. Hasonló együttmőködés eredménye volt a Hirschler Ágoston és 
Terray Pál szerzıpáros A diaetetika tankönyve c. mőve (megj.: Bp., 1900. A MOKTÁR 82. 
köteteként). 

Ónodi Adolf, a hazai gégegyógyászat egyik legjelesebb 19. századi mővelıjének 
munkássága igen sok szállal főzıdik az Akadémiához. 1898-as székfoglalóján kívül (A 
hangképzı központok kórtana) sok dolgozata jelent meg akadémia kiadványban. 1884-tıl 
kezdve állandó szerzıje volt a Mathematikai és Természettudományi Értesítınek, az 
Értekezések a Természettudományok Körébıl c. akadémiai sorozatnak. Adatok a gége 
beidegzésének boncztanához, élettanához és kórtanához c. kötete 1894-ben szintén az 
Akadémia Kiadó gondozásában jelent meg. Hıgyes Endre a fertızı betegségek elméletét és 
mindenek elıtt a veszettséggel kapcsolatos kísérleteinek eredményeit feltáró írásait 
rendszeresen a Mathematikai és Természettudományi Értesítıben tette közzé. Fodor József 
nagydíjas közegészségügyi könyvérıl már szóltunk, de ezen túlmenıen is számos tanulmánya 
jelent meg az akadémiai kiadványokban. Kéry (Bittner) Imre átfogó közegészségügyi 
szabályozást összefoglaló tervezete hasonlóan akadémiai díjat nyert, bár a mi tárgyidıszakunk 
elıtti idıben, 1848-ban. (Eszmék a közorvostan szabályozására. Pest, MTA, 1848.) Halász 
Gejza is a közegészségügy, egészségügyi szervezés, biztosításügy vonatkozásában alapvetı 
munkásságot fejtett ki a 19. században: ennek egy részét akadémiai kiadványokban tette 
publikussá (elsısorban a Mathematikai és Természettudományi Értesítıben). Preisz Hugónak 
a fertızı és járványos betegségek kórtanával, az immunitástannal és a gümıkórral foglalkozó 
kutatásait támogatta az Akadémia, írásait az akadémiai lapok jelentették meg. Lengyel Béla, 
Balló Mátyás és Chyzer Kornél gyógy- és ásványvízelemzései az Értekezések... sorozatban 
kerültek közlésre. Chyzer Kornél: A cigelkai Lajos forrás jódtartalmú sós-savanyúvíz 
ismertetése (Bp., Lampel, 1882.) c. mőve szintén akadémia támogatással jelent meg. Hirschler 
Ignác, Schulek Vilmos szemészeti, Laufenauer Károly, Schaffer Károly ideg- és elmekórtani, 
Antal Géza urológiai, Lenhossék József, Jendrassik Jenı és Thanhoffer Lajos anatómiai 
témájú dolgozatai az „Értekezések…”-ben láttak napvilágot. Poór Imre egyik alapvetı 
fontosságú munkája, amelyben a bır- és belgyógyászati betegségek közötti kapcsolatot tárja 
fel, a Mathematikai és Természettudományi Értesítıben jelent meg 1866-ban. A 19. század 
egyik fontos orvosi mőfaját, az ún. orvosi földrajzot is gazdagította evvel a tanulmányával, 
miután kimutatta, hogy minden vidéknek megvannak a területén elıforduló jellegzetes 
betegségei, de ugyanezen régióban az ellenszerek is megteremnek. (Adatok a természet orvosi 
célszerőségéhez az írás címe.) Balogh Kálmán kórszövettani tanulmányaival – amelyek 
jelentıs része az „Értekezések…”-ben, illetve az Akadémiai Értesítıben jelent meg az 1870-



es években, a hazai cellular-pathológia megalapozója lett. Az elsı magyar 
gyógyszerkönyvhöz írott kommentárját 1878-ban az Akadémia jutalomban részesítette. (A 
Magyar Gyógyszerkönyv kommentárja. Bp., MOKTÁR, 1879. MOKTÁR 34. köt.) 

Összegzésül tehát elmondhatjuk, hogy igaztalanok azok az egyoldalúan elmarasztaló 
bírálatok, amelyek idırıl idıre érték az Akadémiát az orvostársadalom részérıl, mondván, 
hogy nem kellıen támogatja az orvostudományt és az orvosi szakirodalom ügyét.29 
 
 

A Budapesti Királyi Orvosegyesület pályatételei 

 
Az elsı magyarországi orvostudományi szakegyesület alapszabályai szerint „az orvosi 
tudományoknak mővelése” céljából jött létre. Ennek érdekében „...tudományos üléseket 
rendez... szakosztályokat létesít..., könyvtárat, olvasótermet tart fenn s alapítványai 
rendeltetése szerint pályadíjakat tőz ki.” – Olvassuk már az 1837-ben megfogalmazott 
alapszabályzatban is. 

Az elsı, alkalomszerő pályázati témahirdetés már 1843-ban megtörtént, de ez akkor 
még eredménytelen maradt. Több évtizedes kihagyás után az 1860-as években merült fel 
ismét a pályázatok szükségességének gondolata, de az igazi fellendülést csupán az 1880-as 
évek hozták meg: Ekkortól váltak rendszeressé az Orvosi Hetilap kezdeményezésére létrejött, 
de késıbb szakvéleményezés szempontjából az Orvosegyesület kezelésébe átadott Balassa-
díj, az Orvosi Hetilap-díj, az 1890-es évektıl a Mészáros Károly féle díj, a századforduló után 
alapított Szenger Ede féle díj és a Józsefvárosi Orvostársaság által létrehozott Bókay János 
emlékalapítvány anyagi bázisára épülı pályázatok. 
 
 

A Balassa-díj 

 
A Balassa-díj kezdete az Orvosi Hetilap indulásának elsı éveire nyúlik vissza, amikor 
Markusovszky Lajos 20 aranyos felajánlása nyomán – amelyet a „legjobb és legértékesebb” 
értekezés jutalmazására szánt –, két Orvosi Hetilapban megjelent írást találtak erre 
legérdemesebbnek. Az elsı díjat Korányi Frigyes kapta Tanulmány a bujasenyvtan körébıl c. 
dolgozatára, a második díjazott pedig Bókay János volt A végbéliszamról c. munkájával 
(mindkettı az Orvosi Hetilap 1860-as évfolyamában jelent meg). Egyikük sem vette fel a 
jutalmat, hanem az Orvosegyesületnek ajándékozták azt, egy – a továbbiakban – 
meghirdetésre ker ülı pályázat alaptıkéjeként. További adakozások útján annyira gyarapodott 
az összeg, hogy 1863-ban már ebbıl tudták biztosítani az 1860-ban, egy-egy tájegység orvosi 
viszonyainak ismertetésére felszólított írás szerzıjét. (Törık János: A putnoki járás 
egészségügyi viszonyai.)30 A tıkekamatozás és az egyesület tagjai között tartott további 
győjtés útján 1877-re már 6000 forintot tett ki az alap. Ekkor kapta a Balassa-díjalap 
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elnevezést, kezelıje továbbra is az Orvosegyesület maradt. Ezzel egyidıben – 1877 
júniusában fogalmazták meg a pályázati rend alapszabályait is. 

Maga a Balassa-díj végül is két részre oszlott, a Pályadíjra és a Jutalomdíjra. A Pályadíj 
ún. titkos pályázat volt, egy-egy elıre meghatározott témakör feldolgozását kívánták meg. A 
határidıre benyújtott kéziratot a szerzı megnevezése nélkül, jeligével ellátva, idegen kéz által 
írott formában kellett benyújtani. A jutalmazott írások szerzıjének kilétére csak a végleges 
határozat megszületése után derült fény, amikor a jeligés borítékot felbontva elıkerült a 
szerzı neve is. Azoknak az írásoknak a szerzıjét nem ismerte meg a nyilvánosság, amelyeket 
nem terjesztettek fel jutalomra. 

Az ún. Jutalomdíj nyílt pályázat volt, vagyis bizonyos idıhatárok között a magyar 
szaksajtóban megjelent közlemények, vagy önálló kötetként kiadott munkák közül választotta 
ki a bizottság a legméltóbbat. Fordítás, kompiláció nem jöhetett szóba, kizárólag önálló 
kutatásra alapuló munka. A nyílt pályázat témáját a választmány döntötte el, a bírálatot egy 
háromtagú bizottságra bízták. Az egyesület köteles volt gondoskodni a nyertes munka 
kinyomtatásáról vagy az egyesületi Évkönyvben, vagy önálló kiadvány formájában, szerzıi 
honorárium biztosításával. Ha e jogával nem élt az egyesület, abban az esetben a szerzı 
tulajdona maradt a mő és a felette való rendelkezés szabadsága. Az egyesület ebbéli 
határozatát már a díj átadásakor köteles volt kinyilvánítani. A Pályadíj és Jutalomdíj is 
kétévenként került kiosztásra, amennyiben egy ciklus befejeztével nem sikerült odaítélni, 
akkor a fennmaradó díjalapot a következı ciklusban egy arra érdemes második helyezett 
jutalmazására kellett fordítani. A Balassa-díj elnevezést Rókay János javaslatára határozták el, 
tekintettel arra, hogy a névadó milyen fontosságot tulajdonított a pályázati rendszernek.31 

Az általunk vizsgált idıszakban a Pályadíjat az elsı alapszabály szerint – 1881–1895 
között – 6 alkalommal adták ki. A módosított alapszabály (1895) értelmében – 1897–1906 
között – 3 alkalommal került kiosztásra. A Jutalomdíjat 1879–1895 között 9 alkalommal 
ítélték oda, 1897–1905 között 6 munkát találtak alkalmasnak a jutalmazásra. 

Mint minden hasonló kezdeményezés, ez is nagy lelkesedést váltott ki, ugyanakkor nem 
volt zökkenımentes a megkívánt színvonal tartása sem: Az elsı eredményhirdetésre 1881. 
okt. 14-én, az éves nagygyőlésen került sor. A választmány kiküldött bizottsága „örömmel 
tanusíthatja, hogy orvosi irodalmunk e 2 évi idıszak alatt nemcsak számra, de belértékre 
nézve is jelentékeny lendületet vett, s több kiváló szorgalmat tanúsító, figyelmet érdemlı, 
értékes dolgozattal gyarapodott” – fogalmazták meg a pályázat elsı tanulságát. 
 

„E nagyszámú becses munkálatok közül a választmány a Balassa jutalomdíjat 
Mihalkovics Géza: Általános boncztan (Budapest, 1881., a MOKTÁR kiadása) czímő 
munkának ítélte oda, mely a szövettant fejlıdési alapon, eredeti felfogással, s 
mindenben elismerést érdemlı helyes bírálattal tárgyalja, melynek berendezése 
nemcsak czélszerőség, de önállósága által is kitőnik, s nemcsak hézagot pótol – mint 
tankönyv – hazai irodalmunkban, hanem mintaszerőnek is tekinthetı és absolut 
becsénél fogva általános irodalmi tekintetben is jelenség.” 
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Majd így folytatják a beszámolót: 
 

„Ez alkalommal elmulaszthatatlan kötelességének tartja a választmány elismeréssel és 
kiváló dicsérettel említeni Hıgyes tr. Az asszociált szemmozgások 
idegmechanizmusáról. Budapest, 1881. (A M. T. akadémia kiadása) czímő munkát.”32 

(Megj.: Értekezések a Természettudományok Körébıl. 10. köt: 18. f. 62 p.) 
 

Ezután következett a Pályadíjat bíráló bizottság jelentése. Az 1879-ben meghirdetett 
pályakérdés így hangzott: 
 

„Mutattassék ki a kísérletek alapján és amennyiben lehetséges kóródai esetek 
felhasználásával az agy nemkülönben a gerinczvelı egyes részeinek befolyása a test 
különbözı tagjainak továbbá szerveinek úgy rendes, mint lázas hımérsékére.” 

 
Egy munka érkezett be határidıre „Claude Bernard” jeligével, 82 oldal terjedelemben, 8 

ábrával. Ezután a részletes szakmai elemzés következik, amelyben a munka felépítését és 
tartalmi jellemzıit sorolják fel, kidomborítva dicsérendıket és nem elhallgatva a kevéssé jól 
sikerült részleteket sem. „A bíráló bizottságnak e véleménye alapján a választmány... a 
pályadíjat a „Claude Bernard” jeligéjő pályamőnek ítélte oda. A jeligés levélke felbontatván a 
nyertes mő szerzıjéül Bókai Árpád tr. tőnt ki.”33 

A második meghirdetett témára – „Adassék bírálati áttekintése azon átalakulásnak, 
melyeken a heveny fertızési lázas betegségeknek tana és gyógykezelése az orvostan utóbbi 
fejlıdési szakában átment, s az eredményeknek, melyek általa elérettek, az utóbbi lehetıségig 
önálló észleletek alapján” – szintén egy munkát küldtek be. (Jelige: „Morbi non pauci 
infectione generantur et infectionis ope per populos et saecula propagantur”.) A bizottság 
határozata az volt, hogy bár kiváló gondolatokat, tartalmaz és bizonyos fejezetei csak 
elismerést érdemelnek, összességében mégsem méltó a jutalmazásra. Ezután a következı 
ciklus témáinak kihirdetése következett: az elızı sikertelen téma ismételt meghirdetése, 
valamint: „Tanulmányoztassék a rokonszenvi szemlob keletkezésének módja...”34 

Végezetül Lumniczer Sándor elnöki beszámolójában örömmel említette meg, hogy az 
Orvosegyesület pályázatai még külföldön is kedvezı fogadtatásra találtak: 
 

„...egy bécsi szaklap... egyesületünknek a tudományt fejlesztı és serkentı irányát a 
párisi „akademie de médecine”-éhez hasonlítván, azt követésre méltónak 
nyilvánította.”35 

 
1883-ban a Jutalomdíjat Hıgyes Endre: Az asszociált szemmozgások c. munkájának 

második része kapta (megj.: Értekezések a Természettudományok Körébıl. XIV. k. 9. f. 84 
p.). Ennek elsı részét az elızı ciklusban dicséretben részesítette az Orvosegyesület. Az 
indoklásból: 
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„A dolgozat... elvitázhatatlan érdeme, hogy az eddig csupán elméleti úton értelmezett 
tényt – az associált szemmozgásokat – nagy fáradsággal és elıtte még mások által 
nem végzett kísérletekkel bizonyít.” 

 
Dicséretben részesítették Fodor József Vizsgálatok a talaj, a víz és levegırıl c. írását 

(megj.: Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 1881, XVI, 3.).36 
Ezután a pályamunkák értékelésének ismertetése következett. 1881-ben második 

alkalommal került meghirdetésre a heveny fertızı betegségekkel kapcsolatos téma. Ezúttal 
egy kézirat érkezett be 229 oldal terjedelemben, „nitere cum studio, si vis aliquando nitere” 
jeligével. Az értékelés sok kritikai megjegyzést tartalmaz, miután az volt az elvárás, hogy a 
klinikai gyakorlaton és kísérleteken alapuló tapasztalatokat tárja fel a pályázó, de a szerzı 
érezhetıen járatlan a „gyógygyakorlat” terén, viszont otthonosan mozog a kísérletezésekben, 
ezért a feltételeknek csak részben tett eleget. A munka gyengéi ellenére „...nem egyszerő 
irodalomhalmaz; nem popularis kivonata a bacteriumtannak; nem tendentiosus pártmunka a 
tan egyik vagy másik iránya érdekében; hanem a bacteriumok tudományos kérdéseiben jártas 
szakbúvárnak kritikus összefoglalása, mellyel mindenki, a ki e tan terén mélyebb betekintést 
kíván nyerni, örömmel és haszonnal foglalkozhatik.” Az értékelés hibájául rója fel bizonyos 
szakkifejezések helyesírásbeli pontatlanságait, az idézetek forrásának elnagyolt megjelölését. 
Mindezeket a hiányosságokat és hibákat elsısorban az idı rövidségének tudja be a bizottság. 
 

„...tekintettel a munka irodalmi gazdagságára... a szakértelemre, mellyel az irodalom 
felhasználtatik, tekintettel a bíráló szellemre... arra, hogy a míg nemcsak felvilágosít a 
bacteriumok tanának tárgya felül, hanem... nagy gonddal... helyesen utal a hiányokra, 
melyek a tan mezején fennállanak... egyszersmind újabb vizsgálódásokra serkent, 
tekintettel a munka nyelvezetére..., s... nehézségeire, melyek... egy ilyen tárgyú 
munkának teljesen kielégítı módon való megírásával szemközt állanak, alulírottak 
(Lumniczer Sándor és Réczey Imre) a fennidézett jeligéjő pályamunkát a jutalmazásra 
érdemesnek tartják...”37 

 
A mő szerzıje Tóth Lajos volt. A bírálat a továbbiakban javasolja a munka megadott 

szempontok szerinti javítását, kiegészítését, majd a kinyomtatást is. 
A másik 1881-ben meghirdetett pályakérdésre – „Tanulmányoztassék a rokonszenvi 

szemlob...” – egy 110 oldal terjedelmő kézirat érkezett be, és bár a bírálat sok pozitívumot 
említ meg, a végeredmény mégis elutasító.38 A téma fontosságára való tekintettel a következı 
ciklusra – 1885. május 31-i határidıvel – ismételten kiírták a pályázati kérdést.39 Az új, 
kidolgozásra javasolt téma – azonos beadási határidıvel: „A különbözı fertıtlenítı szerek 
értéke a sebkezelésben önálló észleletek és betegeken tett tapasztalatok alapján”. 

1885-ben csupán a Jutalomdíjat tudták kiadni, mindkét meghirdetett téma 
eredménytelen maradt, mivel a szemészeti tárgyúra egyetlen dolgozat sem érkezett be. „A 
                                                 
36 A budapesti kir. Orvosegyesület 1883-diki évkönyve. Összeáll.: Réczey Imre. Bp., Khór és Wein, 1883. 28–29. 
37 U. o. 33–34. 
38 U. o. 34–36. 
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fertıztelenítı szerek...” témában egy munka érkezett „Excelsior” jeligével, de a bírálat szerint 
nem felelt meg a kívánalmaknak, ezért ismételt meghirdetést javasolt a bizottság.40 
Hozzáfőzzük, hogy ezt a pályamunkát a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár 
győjteményében ırzi (jelzete: S.658), ide a Budapesti Királyi Orvosegyesület könyvanyagával 
került. 

A Jutalomdíjat Thanhoffer Lajos kapta, mint az elızı két évben nyomtatásban 
megjelent írások legjobbikának szerzıje. (Az összehasonlító élet- és szövettan alapvonalai. 
Bp., 1883.) Ennek méltatásából: 
 

„...nemcsak kiváló gonddal és fáradhatlan szorgalommal van szerkesztve, hanem a... 
szerzınek nagyszámú önálló vizsgálatait tartalmazza... Nem csupán a hazai 
irodalomban pótol eddig érzett hiányt, hanem egész összeállítása, tartalma... által 
méltán feltőnı helyet foglal el a szakirodalomban... a tudományra nézve maradó 
becső.”41 

 
Az újonnan kihirdetett témakör a következı ciklusra – a fertıztelenítı szerek 

megismétlése mellett: 
 

„Tanulmányoztassék az anthrax vírus beoltása után fellépı láz keletkezésének 
körülményei és a nyert eredmények alapján, támaszkodva az eddigi vagy újonnan 
nyerendı kórélettani, kórboncztani és kórodai tapasztalatokra, fejtegessék azon 
kérdés, hogy mily körülmények közt lép fel a láz a többi fertızı betegségeknél.” 
 

A következı csaknem tíz éves idıszak meglehetısen sikertelennek mondható az elıre 
meghatározott témakörök megíratását illetıen. Sorozatosan olyan kérdéskörök kerültek 
meghirdetésre amelyekre – még többszöri felhívás után sem – érkezett be egyetlen dolgozat 
sem, vagy a benyújtottak nem érték el a díjazhatóság színvonalát: Mindez a késıbbiekben az 
alapszabály módosításához vezetett. 

Eredményesen zárult az „Anthrax” téma, amely a felhívás egyszeri ismétlése után, 
1889-ben jutalmazással lett koronázva. A „Hol élı példából s tulajdon tapasztalásból 
tanulhatsz, ott tudományod legjobb alapon áll. Kölcsey” – jeligéjő tanulmány szerzıje, Lıte 
József készítette el a bírálók által kiválónak minısített munkát, amelynek 
 

„...szerzıje a kísérletes kórtan szellemében gondolkodni, érvelni, a természethez 
kérdést helyesen intézni, s arra helyesen választott módszerrel felelni is teljesen képes, 
azaz a szakmát tudományosan birtokolja... Nem legutolsó érdeme a mőnek az elıadás 
és egész vázolás átlátszó volta, még inkább a tiszta magyarság s e tekintetben némely 
szerencsés új magyar terminussal (Bacterium ültetés, bacterium-szélesztés stb.) is 
találkozunk.”42 
 

                                                 
40 A budapesti kir. Orvosegyesület 1885-iki évkönyve. Összeáll.: Réczey Imre. Bp., ny. n. 1885. 114–120. 
41 U. o. 112–113. 
42 A budapesti kir. Orvosegyesüelt 1889-iki évkönyve. Összeáll.: Ángyán Béla. Bp., Pesti Lloyd, 1889. 183. 



Hasonlóképpen ismételt meghirdetés után készült el a jutalmazásra megfelelınek 
minısített tanulmány a 
 

„Vizsgáltassék meg a lázellenes gyógyszereknek hatása az ideg- és vérkeringési 
rendszerre különös tekintettel a salicyl-készítményekre, antipyrinre és antifebrinre és a 
nyert eredmények alapján fejtegettessenek ezen szerek gyakorlati alkalmazásánál 
felmerülı javallatok és ellenjavallatok” 

 
– témakörben. Elsı meghirdetése 1887-ben volt, majd az 1889-es ismételt felhívás után az 
1891-es határidıre egy munka érkezett be 338 lap terjedelemben „in magnis et voluisse sat 
est” jeligével. A bírálatból: 
 

„A pályamunkában a kitőzött tárgyra vonatkozó ma már óriási terjedelmő irodalmi 
adatok... ismertetése mellett... a kórtani részben a szerzı saját nagyszámú 
kísérleteinek, a kórodai részben pedig alapos, önálló kórodai tapasztalatainak 
eredményei is foglaltatnak.” 

 
A bizottság pozitív döntése után, felbontva a szerzık nevét rejtı borítékot, fény derült a 

tanulmány íróira. Tauszk Ferenc és Vas Bernát személyében.43 
Eredményesebbnek mondható a Balassa jutalomdíj kétévenkénti odaítélése, hiszen a 

már nyomtatásban megjelent munkák közül választották ki a legértékesebbet. Önálló 
kötetként kiadott mővek éppúgy értékelésre kerültek, mint egy-egy idıszaki kiadványban 
napvilágot látott tanulmány. Eredetileg elıadásként hangzott el az Akadémia egyik 1887-es 
ülésén Thanhoffer Lajos: Adatok a központi idegrendszer szerkezetéhez c. tanulmánya (megj.: 
a Mathematikai és Természettudományi Értesítı 1887: 5. köt. 6. füzetében), amelyben 
 

„a szerzı négy évre terjedı szolgalmas microscopiai búvárlásának... eredményeit 
közli... nemcsak mindazt állítja elénk biztosan, mit másik külön-külön módszerekkel... 
állapítottak meg, hanem nagybecső eredeti felfedezéseket is szolgáltatnak: Szerzı ezen 
munkája egyenlı rangba helyezhetı a világirodalom e nemben legjobb mőveivel... 
nem csupán hazai irodalmunknak válik díszére, de általában a tudományra nézve is 
maradó becső.”44 
 

Purjesz Zsigmond: A belgyógyászat tankönyve. (Bp., Franklin, 1889.) 1889-ben kapta 
meg a jutalomdíjat. 
 

„Purjesz Zsigmond e szakmunkája rövid 4 év alatt második kiadásban jelent meg, 
mely e munka hasznos és szükséges voltának fényes tanúbizonysága” 

 
– szögezi le a bírálatot. Ugyanekkor dicséretben részesítették Klug Nándor: Az emberélettan 
tankönyve (Bp., Franklin, 1888.) c. mővét is; mint annak a törekvésnek végre testet öltött 

                                                 
43 A budapesti kir. Orvosegyesület 1891-iki évkönyve. Összeáll.: Pertik Ottó. Bp., Pesti Lloyd, 1891. 198–201. 
44 A budapesti kir. Orvosegyesület 1887-iki évkönyve. Összeáll.: Ángyán Béla. Bp., ny. n. 1888. 112–113. 



darabját, amelynek célja a magyar orvosi irodalom eredeti magyar kézi- és tankönyvekkel 
való ellátása volt.45 A bíráló bizottság folyamatosan arra hivatkozott, hogy a heterogén 
anyagot rendkívül nehéz összevetni: részben a legkülönfélébb szakmákat képviselı írások 
bajosan vethetık össze, másrészt a több száz oldalas kézikönyv és a tizedét kitevı terjedelmő 
tanulmány között is bajosan lehet választani, még ha olyannyira kiváló is valamennyi. Egyre 
inkább elıtérbe kerültek a folyóiratcikkek, amelynek a magyarázata abban is keresendı, hogy 
arányaiban még mindig jóval kevesebb volt az önálló kötetként megjelenı munkák száma a 
folyóirat-közleményekkel szemben. Gyakran elıfordult az is, hogy bár létezett külön az ún. 
Orvosi Hetilap-díj, mégis olyan közlemény kapta meg a Balassa jutalomdíjat, amely az 
Orvosi Hetilapban került közlésre.46 

Új publikációs fórumnak számított az 1892-ben indított Magyar Orvosi Archívum c. 
idıszaki kiadvány, amelynek írásai közül a következı években igen sok került a Balassa 
jutalomdíj nyertesei közé. Elsı ízben Krepuska Géza: A halló ideg gliofibromájának egy esete 
(megj.: Magyar Orvosi Achivum, 1893, 2. évf. 4. sz.) c. írást emelte ki a bíráló bizottság. 
Indoklás: 
 

„...szerzıje... olyan eredeti irányban mőveli a fülorvosi tudományt, a hogyan eddig 
fülorvos még nem tette. A szerzı... semmiféle egyetemi intézetben alkalmazásban 
nincsen... egyedül a magánpraxis dolgaival és gondjaival van elhalmozva, tisztán a 
belsı hivatás ösztönzésére áldoz a tudománynak... a Balassa jutalomdíj anyagi és még 
inkább erkölcsi elismerésül fog szolgálni, nemcsak a szerzınek további búvárlatok 
serkentésére, hanem a praktikus pályákon mőködı minden fiatal orvosnak is 
ösztönzésére lehet, hogy a tudomány munkásai maradjanak.”47 

 
1895-re elérkezettnek látszott az idı arra – az elıbbiekben vázolt problémák alapján –, 

hogy módosítsák a Balassa-díj odaítélését keretbe foglaló szabályzatot. A több éves gyakorlat 
azt bizonyította be, hogy az elmúlt évtizedek legjelentısebb és legtöbb újdonságot rejtı 
termékei a folyóiratcikkek voltak, bár tagadhatatlan fejlıdés mutatkozott meg az önálló, 
nagyobb terjedelmő kiadványok terén is: 
 

„Ez az új törekvés az önálló kézi- és tankönyvek egy elég jelentékeny sorát hozta 
könyvpiacunkra” 

 
– számolt be a bizottság. Szükségesnek vélik ugyanakkor, hogy a figyelem a gyakorlati 
orvostudomány eredményeinek feldolgozása felé forduljon. Ezért 1895-ben a korszak egyik 
legnagyobb és igen régen várt kiadványa nyerte meg a bírálók – és tulajdonképpen az egész 
magyar orvosi gárda – tetszését: A belgyógyászat kézikönyvének elsı kötete. Ezen belül is a 
két legkiválóbb fejezetnek Korányi Frigyesnek a tífuszról és Hıgyes Endrének a veszettségrıl 
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46 1891-ben Jónás Arnold és Benczúr Dénes thermopalpatióval foglalkozó, több folytatásban megjelenı 
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szóló tanulmánya lett minısítve. Hıgyest, saját kérésére, kihagyták az értékelésbıl, így végül 
is Korányi nyerte el a 600 forintos jutalmat. 

Ekkor hirdettek eredményt az 1893-ban megfogalmazott következı pályázatban is: 
„Tétessenek állatkísérletek a vér hatásáról a fertızı anyagokra.” Egy munka érkezett be, 
jeligéje: „Withouth change of opinion there can be no advance in knowledge”. A Hıgyes 
Endre (elnök), Jendrassik Ernı és Tangl Ferenc összeállítású bizottság döntése alapján végül 
is kedvezı végeredmény született. A 174 oldal terjedelmő, jelentıs irodalomra támaszkodó és 
számos önálló kísérlet tapasztalatát összegzı tanulmányról némi kritikai megjegyzés után így 
nyilatkoztak: 
 

„...a dolgozat igen szorgalmas és lelkiismeretes búvárkodás bizonyítéka s szerzı 
kísérletei... értékes kiegészítését, illetıleg megerısítését nyújtják más szerzık 
kétségbevont vagy megtámadott adatainak... a díj kiadását tisztelettel javasoljuk.”48 

 
A jeligés levél felbontása után vált ismertté a szerzı, Székely Ágoston személyében. A 

tanulmány – amelynek eredeti kézirata szintén megtalálható a Semmelweis Orvostörténeti 
Könyvtárban S. 657 jelzet alatt – késıbb nyomtatásban is megjelent Vizsgálatok a vér 
hatásáról bacteriumokra címmel a Mathematikai és Természettudományi Értesítıben (1895. 
13. évf. 480. p.). Sikeresen zárult a „Tanulmányoztassék a gümıs csontgyulladás és 
csontfekély oktani, bacteriológiai és szövettani tekintetben” c. pályakérdés is. Két pályamő 
érkezett be: „Valeat, quantum valere potest” és „Nunquam retrorsum” jeligével (a kéziratok 
lelıhelye Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár, jelzet: S. 96 és S. 841.). A második, 594 oldal 
terjedelmő kézirat nyerte meg a bizottság tetszését: 
 

„...a pályakérdés tárgyát kimerítıen tárgyalja és jól áttekinthetıen megszerkesztve, 
gördülékeny nyelvezettel adja elı. Kitőnik belıle a buzgóság, mellyel themáját 
felkarolta, tanulmányozta...” 

 
– olvashatjuk az Orvosegyesület 1895-ös évkönyvében az 52. oldalon. A munka szerzıje 
Kertész József volt. 

A már elızıleg említett alapszabály-módosítás a Balassa-díj mindkét ágát érintette. A 
Jutalomdíjat elsısorban a gyakorlati terület eredményeit feldolgozó mővek jutalmazására 
kívánták a jövıben fordítani, csak minden harmadik ciklusban vették bírálat alá az elméleti 
témakörben írottakat. Ennek a döntésnek az is volt az egyik oka, hogy az idıközben 
létrehozott Mészáros Károly féle jutalomalap kizárólag az elméleti kutatások ösztönzésére 
összpontosult. A Pályadíjak esetében az eddig konkrétan, elıre megfogalmazott pályakérdések 
helyett szabadon választható téma kidolgozását tették lehetıvé a jövıben, miután – mint 
láttuk sokszor meddı maradt az egy-egy kérdés megválaszolását feladatul kijelölı pályázat 
megfogalmazása. Ehelyett egy-egy szabadon választott témakörben tervezetet kellett 
benyújtani és a bizottság arról döntött, hogy érdemesnek tartják e azt a szinopszist a részletes 
kidolgozásra. Ezáltal ún. nyílt pályázattá vált a Balassa pályadíj is; mivel névvel beadott 
vázlatról döntött a bizottság. 2 éves határidı lejártával kellett a kész munkát benyújtani és 
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ekkor született meg a végleges határozat arról, hogy az írás jutalmazható-e vagy sem. A 
pályadíjat nem lehetett megosztani, viszont a társszerzıs tanulmányok nem voltak 
kirekesztve. A pályadíj és a jutalomdíj kétévenként került kiosztásra; de nem egyszerre, így 
egyik évben a jutalomdíj, az azt követı esztendıben pedig a pályadíj talált méltó gazdára.49 

Az alapszabály módosítás azonban nem volt igazán sikeres, mert – mint látni fogjuk a 
szabadon választható témák kidolgozása sem járt mindig eredménnyel, ezért további 
koncepció módosulás vált szükségessé az évek során. A kétéves ciklusokban megjelent 
munkák jutalmazása aránylag zökkenımentes volt, rövid tallózás után nyugodtan 
kijelenthetjük, hogy a kor legjelesebb magyar szakirodalma közül választott a bíráló bizottság. 
Örvendetes fejlıdésrıl számolt be az 1897-es évkönyv, a „nehéz volt a döntés” kijelentés a 
valóságot fejezte ki, mivel csupán 1895-ben 32 könyv és 368 olyan orvosi témájú értekezés 
jelent meg, amelyet figyelembe kellett venniük az értékelés során. Könnyebbséget jelentett, 
hogy ezúttal a gyakorlati témákat kellett a kritika kereszttüzébe állítani. A jutalmazott munka 
Bókay Árpád. Gyakorlatilag fontosabb mérgezések. c. tanulmánya volt a Belgyógyászat 
kézikönyve 2. kötetében (Bp., MOKTÁR, 1895.). Az indoklásból: 
 

„...a magyar olvasó közönségnek egy teljes... egyszerő csoportosítású, világos 
elıadású, s értékben a hasonló terjedelmő külföldi munkákat jóval meghaladó 
méregtant nyújt, mely a gyakorló orvosnak épen úgy mint a klinikus elıadónak: az 
orvostanhallgatónak, mint a gyógyszerésznek: a tisztiorvosnak, mint a specialistának 
egyaránt nélkülözhetetlen... érdemül hozható fel, hogy a magyar dolgozatokat, sıt 
statisztikai adatokat is gonddal felhasználta... Bókay Árpád jutalmazása által a 
budapesti kir. orvosegyesület a tudományos orvosi irodalom felvirágoztatásáért 
fáradhatatlanul dolgozó tudóst tünteti ki...”50 
 

A következı eredményhirdetéskor a bizottság (Klug Nándor elnök, Genersich Antal, 
Lenhossék Mihály, Tangl Ferenc és Székely Ágoston) beszámolójában 7 kiváló mővet emelt 
ki a meglehetısen szépszámú közlemény közül (5 év publikációi), mintegy a 288 elméleti 
témájú közlemény legkiválóbbjait. Végül is Schaffer Károly: A központi idegrendszer 
finomabb szerkezetérıl az újabb szövettani vizsgálatok alapján c. munkájára esett a választás. 
(Megj. Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan körébıl. 1897.). A szerzı 
 

„...e munkájával a központi idegrendszer finomabb szövettanára vonatkozó 
eredményeket a hazai irodalomba bevezette, s azokat saját önálló vizsgálatai alapján 
sokszorosan gyarapította.”51 

 
A válogatásnál egyébként mindig figyelemmel kísérték azt is, hogy az írás bármennyire 

kiváló is, nem kapott e már más fórumon kitüntetést, esetleg a szerzıt már többször 
jutalmazta az Orvosegyesület stb. 
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1903-ban került díjazásra – 1280 gyakorlati témájú írás közül kiemelve – Bókay János: 
Az intubátiós traumák c. tanulmánya, amely a Magyar Orvosi Archivumban jelent meg (1901, 
2, 1–109. p.). Indoklás: 
 

„Bókay János az intubátiót 1890 óta gyakorlatilag mőveli s tapasztalatai 1261 esetre 
vonatkoznak s 12 dolgozatában az eljárás tökéletesítése s hiányainak beható 
tanulmányozása által arra törekszik, hogy diptheria eseteiben az elsıdleges 
légcsımetszést lehetıleg feleslegessé tegye. Ezen munkássága eredménye, hogy 
O'Dwyer halála óta e téren Bókay J. egész Európában vezérszerepet visz és 
dolgozataival a mővelt világ tudományos irodalmában forrásmunkául szolgálnak.” A 
jutalmazott munka „...dicséretes példáját nyújtja annak, hogy mikép lehet s kell a 
beteggyógyítást az oktatással s tudománymőveléssel egyesíteni.”52 
 

Annak ellenére, hogy külön díjalap létezett az Orvosi Hetilap cikkeinek jutalmazására, 
idınként az Orvosegyesület is kiterjesztette figyelmét az ott megjelent munkákra. Így történt 
ez 1905-ben is, amikor a bizottság (Kétly Károly elnök, Blaskovics László, Kuzmik Pál, 
Temesváry Rezsı, Terray Pál és Török Lajos) véleménye alapján Dollinger Gyula: A nyak, a 
tarkó a fül elıtti és az állkapocs alatti tájék gümıs nyirokcsomóinak szubcutan kiirtása (megj.: 
Orvosi Hetilap, 1903. 47, 50, 51, 52. sz.) írása kapta meg a jutalmat. Hangsúlyozták „...nagy 
anatómiai és gyakorlati elıtanulmányokról tanúskodó tudományos értékét és kiváló gyakorlati 
fontosságát.”53 

Több alkalommal került a figyelem középpontjába a különféle témakörben írott 
tankönyvek bírálata. 1912-ben a bizottság (Preisz Hugó elnök, Lenhossék Mihály, 
Krompecher Ödön, Minich Károly és Tangl Ferenc) egyhangúan Rhorer László: Orvosi 
physikai chemia (Bp., Nagel, 1911. Kis Akadémia Könyvtára 1. köt.) c. tankönyvét találta a 
legérdemesebbnek a ciklusban megjelentek közül. 
 

„...a modern chemiának egy igen fontos, csak kevesek által mővelt szakmájába vág, a 
problémákat a magyar irodalom fölhasználása mellett nagy szakavatottsággal és 
körültekintéssel tárgyalja, és a mi a fı, a legkülönfélébb fejezetek tárgyalásakor saját 
gazdag és a külföldön is elismert kutatásaira és tapasztalataira támaszkodik...”54 
 

1914-ben szintén az elméleti témák kerültek elıtérbe. Több kiváló tanulmány közül a 
bizottság (Preisz Hugó elnök, Tellyesniczky Kálmán, Vámossy Zoltán, Entz Béla és Hári Pál) 
Mansfeld Géza: Vérképzés és pajzsmirigy (megj.: Magyar Orvosi Archivum, 1912. új folyam 
12. köt. 189–210. p.) c. mővét javasolta jutalmazásra. 
 

„A pajzsmirigy élettani mőködését, melynek felderítésén a búvárok vállvetve 
dolgoznak... egészen új oldalról világította meg... A kutatási problémák szerencsés 
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megválasztása, azoknak körültekintı és igen fáradságos munkát igénylı kísérletes 
megoldása...” 

 
– alapján döntöttek így.55 

Ha áttekintjük a fent kiragadott példákat – hiszen terjedelmi okokból nem teljes a 
jutalmazott mővek ismertetése – világossá válik, hogy a törekvés: az orvostudomány minden 
szakterületét felölelı, legfrissebb kutatásokat és tapasztalatokat feltáró szakirodalom 
megírását buzdítani, javarészt sikeresnek mondható. 

Az alapszabály-módosítások azonban még mindig nem hozták meg az egyértelmő sikert 
a pályadíj területén, annak ellenére, hogy több igen kiváló munka ennek a felhívásnak 
eredményeként született meg. Temesváry Rezsı 1899 ıszén adta be teljesen kidolgozott 
munkáját, amelynek címe: A tejelválasztás és szoptatás. A bizottság véleményébıl: 
 

„...a kitőzött feladatnak híven és teljesen megfelelt, önálló, tudományos értékő, az 
irodalomban hézagot pótló, terjedelmes magyar mő, miért is a bizottság a pályamővet 
pályadíjra egyhangúlag érdemesnek tartja.”56 

 
(Az eredeti kézirat a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár Ritkasággyőjteményében S. 

660–661. sz. alatt megtalálható, nyomtatásban megjelent Bp., MOKTÁR, 1901. A MOKTÁR 
84. kötetenként.) 

1902-ben hasonló megelégedéssel nyugtázták Kövesi Géza-Schultz Vilmos: A 
vesebetegek anyagcseréjérıl és a vesebetegeknél alkalmazott gyógyeljárások értékérıl 
kidolgozott munkája. A bizottság (Petrik Ottó, Hochhalt Károly és Dieballa Géza) 
egybehangzóan pozitíven méltatták a tanulmányt: 
 

„...a tárgyat teljesen kimeríti s a kitőzött feladat megoldásához számos eredeti és 
értékes adatot szolgáltat... A dolgozat azon klinikai és laboratóriumi egyesített 
munkásság értékes gyümölcse, mely a Markusovszky Lajos hathatós közremőködésével 
alkotott, s az ı intentiói szerint utódai által tovább fejlesztett egyetemi intézetekben 
folyik.”57 
 

Több évi sikertelenség után – vagy egyáltalán nem adtak be tervezetet sem, vagy nem 
dolgozták ki határidıre a teljes mővet, vagy nem érték el a kívánt színvonalat – ismételten az 
alapszabály módosítására volt szükség. Indokolásképpen egy statisztikát terjesztettek be: az 
elsı szabályzat értelmében (1877–1893) 19 alkalommal hirdettek meg témákat; 8 alkalommal 
semmi sem érkezett be a bizottsághoz, 5 munka nem volt jutalmazható, 5 alkalommal adták ki 
az eredményesen elvégzett feladat jutalmát. 1895-tıl, a nyílt pályázat szabályai szerint sem 
mondható igazán sikeresnek a rendszer, hiszen a 7 ízben meghirdetett – szabadon választható 
– témakörre mindössze 2 alkalommal tudták kiadni a díjat. Ezért 1904-ben bizottság alakult 
(Hıgyes Endre elnök, Klug Nándor, Bókay János, Korányi Sándor, Székely Ágoston 
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részvételével); akik áttekintették az eddigi eredményeket és módosításra tettek indítványt. A 
módosító javaslatot Erıss Gyula elnök, Dohinger Gyula, Grósz Emil, Korányi Sándor, 
Székely Ágoston, Temesváry Rezsı és Lévai József dolgozta ki. A tervezetet 1905. márc. 24-
én fogadta el az igazgató tanács. Fıbb alapelvek: „...az orvosi tudományos mőködést 
hazánkban és nyelvünkön...” elımozdítani, a megnövekedett publikációs szám örvendetes, de 
a minıség javítása lenne a cél. A sokféle részterület feldolgozását nehéz összehasonlítani, 
rangsorolni. „Az ilyen módon odaítélt kitüntetés nem ok nélkül sokféle elkedvetlenedést 
okoz.” Ezért a jutalmazásnak ezt a módját megszüntetik és helyébe létrehozták az ún. Balassa-
érmet. Érmet kap az a kutató, akit felkérnek egy ún. Balassa-elıadás tartására. Az elıadás 
témája az orvostudomány bármely területérıl szabadon választható. A Balassa-érem 
elkészíttetése után fennmaradó összeget a jövıben is pályadíjakra fogják fordítani. A pályázat 
ismét titkossá vált, az orvostudomány bármely területét feldolgozó témájú, nyomtatásban még 
nem megjelent írás beadását kérte az igazgató tanács. Csak magyar nyelven írott tanulmány 
benyújtását tette lehetıvé a szabályzat. Az eddigi gyakorlatnak megfelelıen bizottság döntése 
alapján kerül kiosztásra a jutalom minden évben, az éves nagygyőlés nyilvánossága elıtt. A 
beadott kéziratokat az eredményhirdetés után visszaszolgáltatják a szerzıknek.58 

Az új szabályzat szerint beadott elsı pályamunkát már nem találta alkalmasnak a 
bizottság (Klug Nándor, Temesváry Rezsı és Moravcsik Ernı) a jutalomra. Az 1906-os 
meghirdetésre nem érkezett be semmi, az 1907-esre két írást nyújtottak be; de egyik sem érte 
el a kívánt szintet, az 1908-as pályázatra szintén nem adtak be egy írást sem. Blaskovics 
László titkár az 1910-es évi beszámolójában levonta a tanulságot, miszerint az ismételt 
alapszabály-módosítások sem feleltek meg a várakozásnak; 
 

„...a meddıség okát abban kell keresni, hogy... a szerzık nem szeretik közlésüket 
késleltetni. A pályázat pedig szükségszerően ezzel jár.”59 

 
A Balassa-éremmel kapcsolatos rész változatlan maradt, viszont a jutalomdíj feltételein 

ismét változtattak olyan értelemben, hogy nyomtatásban megjelent munka éppen úgy 
beadható, mint egyéb kézirat, sıt a díj odaítélésnél figyelembe fogják venni az egész idıszak 
alatt nyomtatásban megjelent, tehát a pályázatra be sem nyújtott írásokat is.60 Az 1911. évi 
nagygyőlésen újra azt a sajnálatos hírt kellett közölni, hogy a jutalomdíj nem kerül kiadásra, 
érdektelenség miatt, mivel egyetlen dolgozatot sem juttattak el bírálatra. A feltételezett ok: 
 

„A baj forrását a mai kor gyors tudományos termelésében kell keresnünk. A szerzık, 
úgy látszik, nagy idıbeli veszteségnek tartják, hogy valamely dolgozatukkal 
pályázatokon részt vegyenek, mert hiszen elég munka jelenik meg, mely a pályadíjra 
érdemes lett volna s még nem nyújtottak be egyet sem közlésük elıtt.”61 
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Így a kıvetkezıkben arra kellett szorítkoznia a bizottságnak, hogy ık maguk válasszanak a 
nyomtatásban megjelent munkák közül. 

A Balassa-érem odaítélése mintegy az addigi munkásság elismeréseként, elızetes döntés 
alapján, folyamatos és zökkenımentes volt. Ebben a megtiszteltetésben részesült Réczey 
Imre, Korányi Frigyes és Than Károly (utóbbi kettı elıadás nélkül), valamint Kétly Károly, 
Dollinger Gyula, Bókay Ár pád és Liebermann Leó.62 
 
 

A Mészáros Károly féle jutalomalap 

 
Az Orvosegyesület közremőködésével került kiosztásra az ún. Mészáros Károly féle 
alapítvány jutalma. Az alapító levél 1892. márc. 28-án kelt, az alapítványtevı orvos, Mészáros 
Károly (1846–1898) szándéka az volt, hogy tízezer forintos felajánlásával az elméleti ágak 
kutatását segítse elı. A szabályzatot a választmány 1892. dec. 10-i ülésén fogadták el. 
Jutalmazható a magyar nyelven, nyomtatásban megjelent, önálló kutatásokra támaszkodó, 
tudományos értékő tanulmány, vagy általános érdeklıdésre számot tartó, hézagpótló 
monográfia, kézikönyv. Más munka kivonata, fordítás vagy kompiláció nem jutalmazható. 
Kétévenként, szabályosan váltakozva került sor a következı témakörökre: 1. bonc-, szövet-, 
fejlıdés- és élettan, kórbonctan és kísérletes kórtan – 2. közegészségtan, bakteriológia, 
törvényszéki orvostan. Nem kizárólag a pályázatra beküldött munkákat vette figyelembe a 
bíráló bizottság, hanem a ciklus alatt megjelent valamennyi, e témába sorolható közleményt. 
Amennyiben mégsem találnak jutalmazásra megfelelıt, úgy külön határozattal döntenek arról, 
hogy más témakörben írott publikációt jutalmazzanak. Ez a pályadíj tehát már 
körülhatároltabb orvosi témakör irodalmát célozta meg, eleve nem volt olyan általános, mint 
az akkor éppen válságát élı Balassa-díj témahirdetése.63 

Az 1893-as eredményhirdetéskor az 1891. febr. 1. – 1893. május 31. között megjelent 
mővek közül került ki a jutalmazott írás. Megosztva kapta a díjat Mihalkovics Géza: A leíró 
emberboncztan és tájboncztan tankönyve. – A központi idegrendszer és érzékszervek 
morphológiája. (Bp., Franklin, 1892.) és Klug Nándor: Az emberélettan tankönyve. 2. köt. 
(Bp., Franklin, 1892.) (Ez utóbbinak az elsı kötete dicséretben részesült a Magyar 
Tudományos Akadémiánál.) A bíráló bizottság véleménye szerint: 
 

„...hézagpótlók irodalmunkban. Mindkét munkálat az önálló vizsgálatok egész sorát 
tartalmazza... szerzıik nézeteiket saját búvárlataik alapján fejtik ki, mindkét munkálat 
a külföldi hasonló könyvekkel bátran kiállja a versenyt s nem csupán tankönyvnek, 
mint inkább alapos kézikönyvnek mondható, számos fejezetében határozott haladását 
jelenti szaktudományának. A két mő eredeti munkásságnak hosszú láncolatát képviseli, 
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terjedelmét illetıleg is messze kimagaslik... megjelenésük hazai tankönyvekben 
szegény irodalmunknak igen hasznára válik.”64 

 
Mihalkovics Géza a jutalomdíjat az Orvosegyesület céljaira ajánlotta fel. 

1895-ben a bírálók (Ajtay K. Sándor elnök, Csapody István, Frank Ödön, Hochhalt 
Károly és Preisz Hugó) megállapították, hogy valószínőleg a hazánkban tartott nemzetközi 
kongresszus hatására, élénk érdeklıdés mutatkozott a bakteriológiai és közegészségtani témák 
iránt. A szép számú közlemény közül Fodor József A vér alcalicitásáról bizonyos fertızı 
betegségekben c. írását emelték ki. 
 

„Fodor e mővének értékét, az exact tudományos búvárkodáson kívül nagyban emeli 
még azon körülmény is, hogy kezdete ama vizsgálati iránynak, a melybıl a vérsavó-
therapia kifejlıdött, s érdemeit ma már a külföld is elismeri midın munkálkodását 
alapvetınek deklarálják.”65 
 

1897-ben Thanhoffer Lajos: Újabb adatok a harántcsíkos izomrostok idegvégzıdéséhez 
(Bp., MTA, 1893.) és Jendrassik Ernı: A zsigerek beidegzése (Magyar Orvosi Archivum, 
1896. 5, 65–94. p.) munkáit megosztva jutalmazták.66 1899-ben két kiváló írás közül nem 
tudván választani, ismét megosztva adták ki a díjat. A múlt század utolsó harmadában egyre 
népszerőbbé váló mőfaj, az ún. orvosi helyleírás egyik kiváló reprezentánsa volt Raitsits 
Lajos: Besztercebánya sz. k. város közegészségügye, különös tekintettel az utolsó évtizedbeli 
assanáló munkálataira (Besztercebánya, Machold, 1896.) c. könyve. 
 

„...nem egyszerő leírása Besztercebánya... egészségügyi institutióinak, hanem 
szakszerő tudományos munka közegészségtani tekintetben fontos kérdések 
megvilágítására... buzdító például szolgál a közegészségügy terén való nem csupán 
administratív, de egyszersmind tudományos és irodalmi foglalkozásra” 

 
– mondja ki az értékelés. A megosztott díjban osztozott még Preisz Hugó: Tanulmányok a 
sertés pestis és sertés-septikaemia okára vonatkozólag (Bp., Pátria, 1897.) c. munkája révén.67 

1901-ben a bírálók (Klug Nándor elnök, Genersich Antal, Lenhossék Mihály, Tangl 
Ferenc és Székely Ágoston) Hıgyes Endre: A veszettség elterjedésérıl és ennek gyógyításáról 
Magyarországon (megj.: Magyar Orvosi Archívum, 1900, 9, 1–56. p.) c. írását terjesztették fel 
– megosztva – jutalmazásra, amely 
 

„...meggyızı bizonyítéka... példás körültekintésnek, szigorú önbírálatának s 
fáradhatatlan búvárkodásnak, melynek büszke eredményét azon sikerek alkotják, 
melyeket, antirabikus oltási módszerével a gyógyítás terén elért...” 
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Lenhossék Mihály: A centosomáról (megj.: MTA Mathematikai és Természettudományi 
Értesítı, 1898. 16. köt.) c. „...akadémiai székfoglaló értekezésében a legkülönfélébb sejtek 
vizsgálatára támaszkodva... elméletének meggyızı bizonyítékát adja...”, amely egyben 
„...fényes tehetségének, éles logikájának s kiváló szakismeretének...” is igazolása.68 

1903-ban egy kutatói közösség azonos területre irányuló munkásságát jutalmazta a 
Mészáros Károly-díj bíráló bizottsága (Hıgyes Endre elnök, Minich Károly, Preisz Hugó és 
Székely Ágoston), amikor „...a megjelölt szakmák körébıl megjelent dolgozatok közül a 
kolozsvári egyetem belgyógyászati klinikájáról a maláriára vonatkozó” értekezéseket emelte 
ki. „A Purjesz Zsigmond s tanítványai által a malaria tudományos megismerését czélzó 
kísérletek s észlelések a kérdés tisztázásához jelentékenyen hozzájárultak.” Purjesz Zsigmond 
(Malariára vonatkozó vizsgálatok. Orvosi Hetilap, 1902. 46, 16, 265–268. p. és 17. sz. 282–
285. p.) „...azon kísérletekrıl számol be, melyekkel sikerült szúnyogcsípés útján emberben 
malariát elıidézni.” Ezt mintegy kiegészíti Jancsó Miklós és Veszprémi Dezsı kutatása 
(Újabb vizsgálatok a malaria parasiták továbbfejlıdésérıl az anaphelesekben. Erdélyi 
Múzeum Egyesület Orvos-természettudományi Szakosztály Értesítıje. 1902.).69 

1901-ben már a Mészáros Károly jutalomdíj körül is problémák merültek fel, mert az 
1903–1907 közötti ciklusban megjelent közegészségtani, bakteriológiai és törvényszéki 
orvostani mővek között nem talált jutalmazásra érdemeset a bizottság. Az alapszabály 
értelmében új bizottságot jelöltek ki (Kétly Károly elnök, Bókay János, Lévay József, 
Temesváry Rezsı és Terray Pál) megbízva ıket, hogy vizsgálják felül, hogy az 
orvostudomány egyéb ágaiban nem született-e olyan dolgozat, amely színvonalában méltó a 
kitüntetésre. Ezután számba vették az összes (még az orvostörténeti témájúakat is) dolgozatot, 
könyvet, majd az 1907. dec. 3-i ülésen alapos vita keretében megvitatták a rendkívül 
szerteágazó tartalmú munkákat. Végül Illyés Géza: A belgyógyászati vese-megbetegedések 
sebészeti kezelésérıl (Orvosi Hetilap, 1906. 50. évf. Rendkívüli mellékletében megjelent) 86 
oldal terjedelmő tanulmánya és Kubinyi Pál: A méhrák és gyógyítása klinikai tapasztalatok 
alapján c., saját illusztrációkkal ellátott kötetét (Bp., 1907.) találták a legjobbnak.70 

Az 1905. jún. l. – 1909. május 31. között publikált munkák közül a bizottság 
(Lenhossék Mihály elnök, Székely Ágoston, Krompecher Ödön, Fenyvessy Béla) Udránszky 
László „...világos nyelvezettel megírt és fényesen illusztrált” mővét emelte ki elsıként, amely 
„...a magyar orvosi irodalom maradandó becső alkotása.” A másik jutalmazásra felterjesztett 
írás ismét folyóiratcikk, mégpedig az Orvosi Hetilap közleménye volt, tehát nem volt kizáró 
ok, hogy már több éve létezett az ún. Orvosi Hetilap-díj, amelyrıl még szólni fogunk. Pólya 
Jenı Sándor: Kísérleti adatok a hasi zsírszövetnecrosist elıidézı pancreasbántalmak 
kóroktanához c. Írásában 
 

„...új csapásokon halad, szigorúan tudományos alapon áll és több nagy jelentıségő, 
eddigelé ismeretlen tételt állapít meg...” 

 

                                                 
68 A budapesti kir. Orvosegyesület 1901-ik évi évkönyve. Összeáll.: Grósz Emil. Bp., Pesti Lloyd, 1902. 50–51. 
69 A budapesti kir. Orvosegyesület 1903-ik évi évkönyve. Szerk.: Grósz Emil. Bp., Pesti Lloyd, 1903. 136–137. 
70 A budapesti kir. Orvosegyesület 1907-ik évkönyve. Szerk.: Lévai József. Bp., Pesti Lloyd, 1908. 166. 200–201. 



– hangzott a minısítés. A jutalmat tehát kettıjük között megosztva adták ki. Szily Aurélt 
dicséretben részesítették A gerinczes állatok szeménekfejlıdése c. monográfiájáért.71 

Az 1911-es év két jutalmazottja a lépfene-bacillussal kapcsolatos kutatásokat tárta fel. 
Preisz Hugó tanulmánya volt mindkettı. A bíráló bizottság (Liebermann Leó elnök, Aujeszky 
Aladár, Fenyvessy Béla, Krompecher Ödön, Minich Károly és Székely Ágoston) véleménye 
szerint 
 

„...Mind a kettı önálló kutatások alapján szerkesztett dolgozat, a mely tudásunkat 
több tekintetben jelentékenyen elıbbre vitte több nagyjelentıségő, új tudományos tételt 
állapít meg.”72 
 

Az általunk vizsgált idıszak utolsó jutalmazottja Tangl Ferenc 1913-ban szintén két 
tanulmánya alapján kapta meg a Mészáros Károly féle alapítvány jutalmát. A bizottság 
(Udránszky László elnök, Jendrassik Ernı, Krompecher Ödön, Preisz Hugó és Tellyesniczky 
Kálmán) beszámolójában részletes tartalmi ismertetést közöl.73 
 
 

Szenger Ede-díj 

 
Bár – mint azt az elızıekben ismertetett pályázatoknál már többször említettük – sok esetben 
sikertelenül zárult a jutalomdíjak kiosztása, az orvosi szakirodalom fejlesztésére fordítható 
jutalomdíjak, alapítványok tovább szaporodtak. 

Szenger Ede (1833–1904) végrendeletében 20000 koronát hagyott az Orvosegyesületre, 
orvostudományi szakmunkák jutalmazása céljából. Az alapszabály értelmében az 
Orvosegyesület 
 

„...felváltva egyik évben nyílt pályázatot hirdet kész, még nem publikált dolgozatok 
díjazására, a másik évben pedig az igazgató tanács által kitőzött valamely 
pályakérdésnek titkos pályázat úján való megoldására.”74 

 
A pályázat mindkét ágát kétéves idıszakra hirdették meg. A nyílt pályázatra az 
orvostudomány bármely területérıl származó témájú, önálló kutatáson alapuló, magyar 
nyelven írt, de még publikálatlan munkát kellett benyújtani. Az ún. titkos pályázat témáját egy 
bizottság határozta meg, két év alatt kellett kidolgozni, jeligével beadni. Mindkét pályázatra 
érvényes volt az a megkötés, hogy eredménytelenség esetén ismételt meghirdetésre került sor. 
A pályadíj megosztását, illetve a már benyújtott munka eredményhirdetés elıtti visszavonását 
nem tette lehetıvé az alapszabály.75 
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Az elsı évek sorozatos kudarccal végzıdtek a Szenger Ede féle pályadíjak történetét 
illetıen, mind a nyílt, mind a titkos pályázat többszöri meghirdetés után sem járt sikerrel. „A 
budapesti typhus epidemiológiája (A typhusjárvány fellépésének okai és körülményei, 
terjedésének utai és módja, tekintettel az ivóvíz, élelmiszerek és egyéb közvetítık szerepe)” 
titkos pályázatot elıször 1906-ban írták ki, míg végül 1912-ben került kiadásra. Ekkor is csak 
egyetlen munkát küldtek be, jeligéje: „Valamely ország typhusmegbetegedéseinek 
statisztikájából kultúrájának fejlettségére lehet következtetni.” A bíráló bizottság (Liebermann 
Leó elnök, Aujeszky Aladár és Fenyvessy Béla) részletesen taglalták a tanulmányt; kiemelve, 
hogy a szerzı a fertızés lehetıségét a lakásviszonyokra és a bacillusgazdák szerepére vezette 
vissza. A szerzı számos statisztikai táblázatot is mellékelt felméréseinek, következtetéseinek 
bizonyítékaként. A bírálat szerint a tanulmány „érvelése meggyızı, elıadása gyakorlott 
ember tollára vall.” Mindezeket összegezve, jutalmazásra javasolták a tanulmányt. A jeligés 
levél felbontása után Preisich Kornél és Furka Sándor szerzık neve került elı.76 

1912-ben határozta meg a bizottság a következı témát: „Tanulmányoztassanak 
Magyarország valamely kisebb területén a lakásviszonyok tekintettel a tuberculosis 
elterjedésére”. Határidıre egy munka érkezett, 112 oldal terjedelemben, jeligéje: „Jam 
proximus ardet Ucalegon”. A bíráló bizottság (Korányi Sándor elnök, Okolicsányi Kuthy 
Dezsı és Fenyvessy Béla) a témakör fontosságához illı alapos ismertetést és bírálatot tett 
közzé a tanulmányról. A szerzı Gyır vármegye sokoróaljai járásában végzett felméréseket a 
tuberkulózissal kapcsolatban. Felderítette a terület szociális, gazdasági és közegészségügyi 
viszonyait, éghajlatát, talajviszonyait, az építkezési szokásokat. A kutatás alapkérdésére (a 
tuberkulózis és a lakáskörülmények kölcsönhatása) összehasonlításos módszerrel keresett 
választ, két olyan község szembeállításával, ahol a legalacsonyabb, illetve legmagasabb a 
morbiditási arány, valamint 170 tuberkulotikus és 170 egészséges család lakáskörülményeinek 
összehasonlítása által. Az eredményeket szemléletes táblázatokban tette közzé, amelynek 
summázata az, hogy „...a tuberculosis és a rossz lakásviszonyok közti összefüggés itt is 
kimutatható.” A bizottság a munkában az adatgyőjtés és a feldolgozás pontosságára hívta fel a 
figyelmet. Egyhangúlag ítélték oda a díjat a tanulmány szerzıjének, Kovácsics Sándornak.77 

A nyílt pályázat jutalmát 1914-ig csupán egy alkalommal – 1913-ban – adták ki. 
Többszöri eredménytelenség után Némai József Anatómiai vizsgálatok a majmoknak s az 
embernek hangszervén c. munkáját a bizottság (Lenhossék Mihály elnök, Irsai Artúr és Ónodi 
Adolf) jutalomra érdemesnek minısítette: 
 

„...tartalmas, értékes munkálat, melyben a szerzı pontos vizsgálatai alapján számos új 
tényt közöl, egy még kevéssé megmunkált területre világít be s mindenütt tanújelét 
adja annak, hogy nemcsak leírni, de értelmezni is akar; hogy nem elégszik meg a 
száraz anatómiai adatok felhalmozásával, hanem azon iparkodik, hogy ezekbıl 
levonja az élettani következtetéseket...”78 
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Kisebb orvostársaságok díjai 

 
Az országos társaságok, egyesületek mellett már 19. század második felében sorra alakultak 
az egy-egy kisebb régió szakembereit összegyőjtı társulatok. A nagy egyesületek kebelén 
belül megindult a szakosztályi élet, amely szakosztályok nemegyszer leszakadtak és önálló, 
egy-egy kisebb szakterület társaságává válva folytatták tovább tevékenységüket. Ezek közé 
tartozott a Budapest-Józsefvárosi Orvostársaság is, amely 1905-ben Bókay János-
emlékalapítvány néven, a gyermekgyógyászat témakörében írott dolgozatok jutalmazását 
lehetıvé tevı alapítványt hozott létre.79 Az alapítvány tıkéjének kezelését, a munkák 
elbírálását, a jutalmak kiosztását az Orvosegyesületre bízták olyan módon, hogy a 
lebonyolításba mindig delegálja küldötteit a Józsefvárosi Orvostársaság is. 1906-ban a 
bizottság (Erıss Gyula elnök; ifj. Bókay János, Lóránt Leó az Orvosegylet részérıl, valamint 
az adományozó egylet küldöttei: Kétly Károly és Hainiss Géza) az 1904. jan. l. – 1905. dec. 
31. között megjelent írások közül válogattak. 79 gyermekgyógyászati közleményt néztek át 
(folyóiratcikket és önálló kötetet egyaránt), végül két folyóirat-közlemény nyerte el a 
tetszésüket és vele együtt a megosztott díjat, mindkettı a Magyar Orvosi Archívumban jelent 
meg. Flesch Ármin és Schossberger Sándor: A neutrophil vérkép elváltozásai fertızı 
betegségeknél c. (Magyar Orvosi Archívum, 1905. új folyam 6. köt. 475–518. p.) írása 
„értékes, önálló vizsgálatokon alapuló laboratóriumi tanulmány.” A másik nyertes Faludi 
Géza: A gyermekkori gümıs hashártyalobok keletkezése, különös tekintettel a hasmetszésre 
(megj.: M. O. A. 1904. új folyam 5. köt. 599–636. p.) tanulmánya a bírálat szerint „a klinikus 
észleletek pontos összeállítása és mérlegelése és nagy gyakorlati, jelentısége” miatt érdemes 
a Bókay jutalomdíjra.80 

A két évvel késıbb tartott eredményhirdetéskor szintén arról számolt be a bizottság 
(Kéthly Károly elnök, Erıss Gyula, Hainiss Géza és Lóránt Leó), hogy mintegy 100 
gyermekgyógyászati közleményt vetettek vizsgálat alá, hosszas latolgatás után a sok esélyes 
közül Bókay János két tanulmányát választották ki. (A tubusbevezetés technikája az O'Dwyer 
eljárásnál (megj.: Orvosi Hetilap, 1906. 50, 21, 562–566. p.) és 1599 intubált esetem 
statisztikai átnézete (megj.: Orvosi Hetilap, 1906. 50, 1, 46–49. p.). Az indoklásból: 
 

„Bókay János O'Dwyer halála óta joggal tekinthetı az e járás legkiválóbb 
mővelıjének, a kinek szaktudását e téren úgy Európában, mint Amerikában osztatlanul 
elismerik. Az intubatio meghonosítása, fejlesztése, tökéletesítése körül szerzett nagy 
érdemeinek elismeréséül...” 

 
ítélték oda a díjat.81 

1912-ben Erdély Jenı felmérései egy vidéki város gyermekegészségügyérıl nyerték el a 
bizottság megelégedését, amikor 73 gyermekorvostani írásból választottak. A gyermekkor 
egészségügyi viszonyai Gyırött 1901–1908. címő (Gyır, a szerzı kiadása, 1911.) 
feldolgozása 
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„...statisztikai adatokkal híven rajzolta meg Gyır gyermek-egészségügyi viszonyait. 
Az... adatokat nagy ügybuzgósággal... csoportosította, hogy fölfedje a 
gyermekvédelemnek áldásos mőködése ellenére is fönnmaradt hiányait. Rámutat... a 
gyermekhalandóság valódi okaira és fejtegeti a szükséges teendıket” 

 
– foglalja össze a lényeget a bírálat.82 

1914-ben Demeter György kolozsvári egyetemi tanársegéd Rendellenességek a 
végtagcsontok fejlıdésében születés után és azok jelentısége c. (megj.: Magyar Orvosi 
Archívum, 1912. új folyam 13. köt. 16–65. p.) tanulmányát javasolta a bizottság (Bókay János 
elnök, Szontagh Félix, Preisich Kornél és Hainiss Géza) jutalmazásra: 
 

„Megfelelı fejlıdéstani és bonczolástani ismeretekkel, számos Röntgen felvétel 
segélyével állapít meg újabb tényeket... s tudományos ismereteinket jelentékenyen 
bıvítik” 

 
– fogalmazták meg az indoklásban.83 

Még a világháború kitörésének évében sem csökkent az alapítványok létrehozása iránti 
lelkesedés, ugyanis a Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár orvosai akkor hívták életre 
a Friedrich Vilmos orvosi mőködésének 25 éves jubileumát megörökítı alapítványt. 5000 
koronát adtak át az Orvosegyesület kezelésébe, hogy kamatait „...eredeti, önálló, magyar 
nyelven megírt, magyar szakfolyóiratban vagy önálló monographia alakjában idıközben 
megjelent s az ipari megbetegedések vagy a szociális hygiene körébıl vett dolgozat 
jutalmazására fordítsa.” Bár a pályázat elsı kihirdetése 1914-ben megtörtént, a háborús évek 
miatt csak 1923-ban adták ki elıször.84 
 
 

Az Orvosi Hetilap-díj 

 
Mint láttuk, több olyan jutalomalapot hoztak létre, amelynek csak a kezelıje, a szakmai 
bírálatok színvonalának garantálója és a díjkiosztás adminisztratív részének lebonyolítója volt 
a Budapesti Királyi Orvosegyesület, a díjazás alapjául szolgáló anyagi bázist azonban más 
tudományos egyesület, szervezet adománya tette lehetıvé. Ezek sorába tartozott az ún. Orvosi 
Hetilap-díj is, amelynek alapszabályait 1883-ban fogalmazták meg. 
 

„Czélja a magyar orvosi szakirodalom emelése az 'Orvosi Hetilap'-ban megjelent 
legjobb eredeti czikkek jutalmazása által.” 

 
Kiosztására kétévenként került sor, a válogatás alapjául szolgáló témakörök 

rendszerszerően változó sorrendje a következı volt: közegészségtan, kór- és gyógybúvárlat, 
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bonc- és élettan. Ennek megfelelıen minden tudományszakra hatévenként került sor, a 
jutalmazott írásnak – természetesen – az Orvosi Hetilapban kellett megjelennie, magyar 
szerzı tollából. Az alapítói szándék szerint az Orvosi Hetilap esetleges megszőnése után 
bármely más, magyar orvosi szaklapban megjelent írás jutalmazására lehet fordítani az alapot. 
A díj odaítélésérıl mindig egy bizottságnak kellett dönteni. 

Elıször közegészségtan témakörben adták ki a jutalmat, 1884-ben, amikor is nem 
kisebb szaktekintély, mint Fodor József volt a díjazott tanulmány szerzıje. Budapest 
csatornázása85 c. írását idıszerősége, fontossága, a tudomány legkorszerőbb 
követelményeinek való megfelelése miatt emelte ki a bizottság (megj.: Orvosi Hetilap – 
Közegészségügy c. melléklete, 1884. 2–3. sz.).86 1890-ben ismételten Fodor József egyik 
tanulmánya kapta az elismerést, Újabb vizsgálatok a vérnek bakterium-ölı képességére és az 
immunitására vonatkozólag címmel. (Megj.: Orvosi Hetilap, 1890, 34, 12, 13. sz. 133–135. p. 
és 146–148. p.) 
 

„...a szóban forgó dolgozatnak már kiinduló pontja is új... kísérletileg elıször 
szerzıtıl beigazolt, a kérdések felállítására teljesen önálló és mindig az addig elért 
kísérleti eredményekbıl kiinduló; a vizsgálati módszerek pedig szabatosak... említett 
elınyein kívül a higienikus tudományok fejlesztésére való fontossága teszi e mővet a 
díjra mindenképpen érdemessé.” 

 
– szól az indoklás.87 

Nem kevésbé fontos témát dolgozott fel Kırösy József A szőretlen víz befolyása a 
typhus terjedésére Budapesten (megj.: O. H. Közegészségügy mell. 1890. 6. sz. 47–51. p.) 
írásában. 

1908-ban a bıség zavara miatt már további témaszőkítést kellett a bizottságnak 
alkalmazni a közegészségügyi munkák értékelésében. Dollinger Gyula elnök, Lenhossék 
Mihály és Fenyvessy Béla 94 dolgozatot néztek át, és az érdemleges véleményalkotás elıtt 
abban állapodtak meg, hogy elsısorban az elméleti hygienével foglalkozó cikkeket fogják 
értékelni; másodsorban a gyakorlati témájúakat. Ilyen válogatás után emelték ki Liebermann 
Leó: A haemoglutinatióról c. cikkét. (Megj.: O. H. 1907. 51, 31, 555–558. p.) 
 

„A vizsgálat módszerei szigorúan tudományosak, az elért eredmények az immunitás 
tanát fontos ismeretekkel gazdagítják.” 

 
A gyakorlati hygienével foglalkozó írások közül egy iparegészségügyi tanulmányt 
jutalmaztak; Tóth Imre: Küzdelem az ipari ólommérgezések ellen c. dolgozatát (megj.: O. H. 
1906. 50, 11. 374–376. p.). 
 

                                                 
85 A budapesti kir. Orvosegyesület 1884-diki évkönyve. Összeáll.: Réczey Imre. Bp., Khór és Wein, 1884. XIII–

XVII. 
86 U. o. 104–105. 
87 A budapesti kir. Orvosegyesület 1890-ik évkönyve. Összeáll.: Ángyán Béla. Bp., Pesti Lloyd, 1890. 160–162. 



„Szerzı nehéz viszonyok között, évek hosszú során át folytatott erélyes és czéltudatos 
mőködésével elérte; hogy a selmeczbányai bánya- és hutamunkások körébıl az 
ólommérgezés majdnem teljesen kiküszöböltetett” 

 
– szólt a bizottsági jelentés.88 

Az 1914-es eredményhirdetés alkalmából a bizottság (Liebermann Leó elnök, Hÿtyra 
Ferenc és Székely Ágoston) Gühther József Újabb adatok a hastyphus járványtanához c. 
cikksorozatát méltatta és terjesztette fel jutalmazásra. (Megj.: O. H. 1914. 58, 2, 19–23. p. és 
8, 1, 59–162. p.) A tanulmány gerincét az ún. augusztus-szeptember-típus ismertetése alkotja, 
 

„...amelyet a legyek elszaporodásával hoz oki összefüggésbe... részben a külföldi 
szakirodalom alapján, részben... önálló megfigyeléseinek eredményeképpen annak a 
határozott véleménynek ad kifejezést, hogy a hastyphus terjesztésében a légy nagy 
szerepet visz; ennek megfelelıen a typhus elleni védekezésben nagyon fontos a légy 
elleni küzdés...” A tartalmi értékek mellett „...kiemelendı... a nagy lelkiismeretesség 
és a szorgalom... nemkülönben... a nagy tudással párosult józan kritika...”89 
 

A kór- és gyógybúvárlat témamegjelölés meglehetısen tág válogatásra adott 
lehetıséget. 1886-ban Lechner Károly két elmekórtani írását nevezték meg a ciklus alatt 
(1882. jún. l. – 1886. máj. 31.) megjelentek legfigyelemreméltóbbjának. (A téboly 
agytáplálkozási viszonyainak localisatiója. O. H. 1882. 26, 19, 21, 22, 24, 27, 29, 34, 35, 40, 
42, 43, 45. sz. valamint az Adatok a hallucinatiok localisatiojához. O. H. 1885. 29, 16–52. 
sz.). Az indokolásból: 
 

„...az agybántalmak tanát új, eddig nem követett irányban tárgyalja s külföldi 
szakkörükben is figyelem és méltánylás tárgya.”90 

 
Tóth Lajos: Kísérletek chloroformnak bır alá fecskendésével (O. H. 1887. 31, 28, 29, 30, 32. 
sz.) nagy lélegzető tanulmánya 
 

„...minden részletében tudományosan kidolgozott egészet képez... részint teljesen új 
adatokat szolgáltat, részint az eddig tévesen felfogott kérdéseket tisztázza... a szerzı 
által eszközölt... vizsgálati módszerek alkalmazását feltételezı intensiv kutatások... a 
nyert kiváló eredményen emelik ki a jeles dolgozatot.” 

 
Korányi Sándor: Új módszer az incompensatio korai felismerés és a szív alkalmazkodó 
képességének vizsgálatára c. írása (O. H. 1895. 39, l, 1–2. p.) 1898-ban részesült jutalomban. 
Egészen más területet tárt fel Kertész József Kísérleti tanulmány a sérvek kizáródásának 
mechanikájáról c. írása (megj.: O. H. 1903. 47, 47–52, sz.). Az indoklásból: 
 

                                                 
88 A budapesti kir. Orvosegyesület 1908-ik évkönyve. Szerk.: Lévai József. Bp., Pesti Lloyd, 1909. 126–127. 
89 A budapesti kir. Orvosegyesület értesítıje, 1914. 3. évf. 18. sz. 246–147. 
90 A budapesti kir. Orvosegyesület 1886-iki évkönyve. Összeáll.: Réczey Imre. Bp., Pesti Lloyd, 1886. 127. 



„Kimerítı történelmi áttekintés után a szerzı a kizáródás mechanizmusát részint holt, 
részint élı bélen végzett önálló vizsgálatok alapján tárgyalja s a bonyolult kérdés 
megoldhatásához értékes adatokkal járult hozzá. Következtetései jól megokoltak, 
elıadásmódja világos, könnyen érthetı.” 

 
A továbbiakban a bírálat kitér még arra is, hogy nem véletlenül született a kiváló 

dolgozat, hiszen a szerzı munkahelyén, az egyetem Réczey Imre által vezetett 2. sz. sebészeti 
klinikán olyan kitőnı team-munka folyik, amely mind a gyakorlati, mind az elméleti 
eredmények garanciáját jelenti.91 

A harmadik témakör a bonc- és élettan volt, amelyben hasonlóan érdekes és értékes 
írások kerültek jutalmazásra. 1900-ban Ranschburg Pál: Adatok az aggok 
psychophysiológiájához – A psychophysikai mérések methodikája c. tanulmánya ragadta meg 
a bizottság figyelmét (O. H. 1900. 44., 3–4–5. sz.) 
 

„...Ranschburg fáradozásainak sikerült modern exakt vizsgáló eszközökkel berendezett 
psyhophysikai laboratóriumot létesíteni, amelyben évek óta végez teljesen önállóan 
tudományos vizsgálatokat, melyek eredményeinek egy része a díjazásra ajánlott 
dolgozatában foglaltaknak.” 

 
1906-ban a bizottság (Klug Nándor elnök, Krompecher Ödön, Lenhossék Mihály, 

Székely Ágoston) Kollarits Jenı: A galván izomgörbe egészséges és beteg emberen (O. H. 
1906. 50, 24.) c. tanulmányát terjesztette fel a díjra, mivel az 
 

„...a feltőnı gonddal, értelmesen és szorgalmasan végzett vizsgálatok nagy száma, az 
írás szabatos magyarsága, az elért eredmény becsessége folytán az 'Orvosi Hetilap' 
nyújtotta szerény jutalomra nagyon is érdemes.”92 

 
Pickert Rezsı: Tanulmány az emberi ondóhólyag járatrendszerérıl c. írását (megj.: O. H. 
1912. 56, 9. sz. 159–161. p. és 10. sz. 181–185. p.) 1912-ben 14 dolgozat közül választották 
ki; 
 

„...nemcsak a leíró anatómia számára nyújt új adatokat, hanem a klinika (az I. sz. 
anatómia intézet) számára is értékes támpontokat szolgáltat, a mit külföldön is 
elismeréssel fogadnak” 

 
– szögezi le a bizottság (Udránszky László elnök, Székely Ágoston, Tellyesniczky Kálmán).93 

Az Orvosegyesület nem csupán a színvonalas orvostudományi szakirodalom fejlıdését, 
az önálló, hazai körülményeket figyelembe vevı és itthoni adatokra támaszkodó kutatási 
eredményeket nyilvánosságra hozó írások megszületését igyekezett elısegíteni, hanem azon is 
fáradozott, hogy ezek minél szélesebb szakmai körök elıtt váljanak ismertté, mind országon 
                                                 
91 A budapesti kir. Orvosegyesület 1904-ik évi évkönyve. Szerk.: Grósz Emil. Bp., Pesti Lloyd, 1904. 168. 
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belül, mind a határokon túl. Ezért üdvözölték olyan örömmel azt a referáló tevékenységet, 
amelyet néhány tagtársuk a Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte in der 
gesamten Medicin c. lapban évek óta folytatott.94 
 
 

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók pályázatai 

 
A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók tudományos társulása 1841-tıl a hazai 
szakemberek egyik legaktívabb és legeredményesebb munkásságot kifejtı összefogása volt. 
Nem hagyományos egyesületi, társulati keretek között mőködtek, hiszen az évenként 
összehívott vándorgyőlések alkalmából, néhány nap alatt kellett az éves program jelentıs 
részét lebonyolítani. A kortársak közül néhányan megkérdıjelezték ezt a formát és úgy vélték, 
hogy néhány napos eszem-iszomra találkozik az ország természettudósainak, orvosainak java. 
Ennek a kritikának azonban meggyızıen ellentmond az az eredményes munkásság, amelyet 
csaknem százéves mőködése során kifejtett a társulat. Jelen keretek között csupán az 1867 
utáni vándorgyőléseken meghirdetett pályázatokat kívánjuk nagy vonalakban ismertetni. A 
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók pályázatai nem olyan állandó jutalomalapra épültek, 
mint azt az Orvosegyesület esetében láttuk. Egy-egy kidolgozásra, megvitatásra érdemes, 
illetve égetıen fontos kérdéskör megoldására kitőzendı pályázat jutalmazásának lehetıvé 
tételére esetenként a tagtársak valamelyike egy nagyobb összeg letételével felajánlást tett. 
Ezért az adott idıszakban nem ritka az sem, ha párhuzamosan 5 téma is kidolgozásra várt. A 
bıség zavara természetesen magában hordozta a sikertelenség lehetıségét is, aminek a 
többszöri meghirdetés lett az eredménye. Hozzá kell főzni azt is, hogy a téma megjelölése 
mindig függött a pályadíjalap felajánlójától is, hiszen általában az összeget egy elıre 
megszabott kérdéskör pontos megnevezésével terjesztették a nagygyőlés elé. 

Balassa János a XI. pozsonyi nagygyőlésen, 1865-ben 100 aranyat ajánlott fel 
 

„...eredeti magyar, akár szorosan orvostani, akár az orvostaniakba áthajló 
természettudományi munkára, mely innét számítva három év leforgása alatt 
megjelenend és mely... tárgyát kimeríti és nemcsak... legkitőnıbb, hanem... minden 
tekintetben megüti a tudományosság teljes mértékét” 

 
– szólt a téma kihirdetése.95 

A bíráló bizottság (Pólya József elnök, Jendrassik Jenı, Korányi Frigyes, Nendtvich 
Károly, Szabó József és Than Károly) Margó Tivadar: Általános állattan. (Pest, Lampel, 
1868.) c. könyvét terjesztette fel jutalmazásra, „...mind tudományos tartalmára, mind 
eredetiségére és jó íróalkatára nézve...” méltónak ítélve azt.96 
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Igen érdekes, elsısorban a gyakorlati kísérletezésen alapuló feladat elé állította a 
pályázókat Kocianovich József gyöngyösi gyógyszerész és Szitrmák Vilmos egri orvos: 
 

„...a kinal (chinin) oly alakját állítsa elı, melyben e gyógyszer, hatályosságát 
megtartván, keserő ízét veszíti, s melyben annak kellı adagait kis gyermekek is 
bevehetik.” 

 
Határidıig két munka érkezett be, A „Csak szemnek és szájnak egyformán ízletes 

kiállítás gyızheti le a beteg undorát a gyógyszer iránt” – jeligéjő írás (melléklete az ún. 
csersavas chinin „porban, galacsokban, csokoládé-lepénykékben s cukorkákban” elıállított 
változatai) szerzıje, Rozsnyay Mátyás nyerte el a bírálók tetszését.97 

Sztroák Vilmos másik kérdésére – „Van-e s ha igen, mi befolyása van a sápnak 
(Chlorosis) a méhbetegségekre, a szülés folyamatára s a gyermekágyi betegségekre?” – 
beérkezett munkát nem találták megfelelı színvonalúnak a jutalomra.98 A fiumei ülésen 
ajánlott fel Kovács Sebestyén Endre 100 aranyat, melynek célja 
 

„...a magyarhoni ásványvizeknek kimerítı leírása, különös tekintettel azoknak a 
legújabb nézetek szerinti beosztására és vegyelemzésére.”99 

 
Tudjuk, hogy a hazai ásvány és gyógyvizek felkutatása, elemzése, népszerősítése igen 

fontos fejezetét jelentette a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók tevékenységének, így ez a 
témafelvetés a társulat kutatásainak fıirányába tartozott. 

Hasonlóképpen jelentıs feladatot láttak el a Természetvizsgálók a magyarországi 
közegészségügy érdekében, részben a közegészségügyi törvény elıkészítésében, részben 
minden további kapcsolódó feladat felvetésében, a munkálatok lehetıség szerinti 
koordinálásában és természetesen az ehhez elengedhetetlenül fontos szakirodalom 
megíratásában egyaránt. Ennek egyik fontos állomása volt az 1869-es fiumei vándorgyőlésen 
Halász Gejza 100 aranyas felajánlása; egy közegészségügyi munka megírójának 
jutalmazására. Többszöri bizottsági ülés után, ahol több közegészségügyi témát vetettek fel, 
mint lehetséges pályázati kérdést, úgy állapodtak meg, hogy az államorvostan gyakorlati 
mővelését tárgyaló, a tudomány aktuálisan legmagasabb szintjét képviselı, a hazai 
viszonyokat tükrözı munkát kell a jutalmazandónak megírni.100 Ehhez kapcsolódik 
tematikailag Poór Imre 100 aranyas jutalomtétele, amely nem kisebb feladatot rótt ki a 
tagságra, mint azt, hogy valaki állítsa össze a közegészségügyi törvényjavaslatot, bizonyos 
elıre meghatározott szempontok alapján. Kívánalom volt az európai országok már meglévı 
törvényeinek összefoglalása, az abból hasznosítható elıírások ismerete okán, valamint az, 
hogy 
 

„...a törvényjavaslat ne álljon csupán a közegészségügyi tisztviselıkre vonatkozó 
utasításokból... az államfıtıl az utolsó polgárig mindenkit kötelezzen...” 
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– fogalmazta meg Poór a nem is csekély feladatot.101 

Halász Gejza pályázatát többször hirdették meg, míg végre 1875-ben adták ki a jutalmat 
a bíráló bizottság (Halász Gejza elnök, Linzbauer Xav. Ferenc, Poór Imre, Hamary Dániel és 
Bulácska Géza) döntése alapján. A „nehéz az út, de célra visz, s nehéz pályán szép küzdeni” 
jelige mögött Török János, Gömör megye tisztiorvosa volt a szerzı, munkája címe: Az 
államorvostan alapvonalai. (Egyébiránt ezzel a címmel a szerzı már adott ki könyvet 
Sárospatakon; Steinfeld nyomdájában kinyomtatva; 1873-ban). A bírálat fıként a munka 
erényeit emeli ki, kevés – fıként formai – hibát említenek, egyébként „...e munka... méltán 
hézagot pótlónak tartandó...” – vélekednek.102 

Hamary Dániel 1874-ben szintén egy minden kutató számára igen fontos munka 
elkészítésére tett javaslatot és 100 aranyat ajánlott fel a szerzı jutalmazására. A felhívás egy 
magyar orvosi bibliográfia összeállítását írta elı a pályázóknak, a magyar nyelven megjelent 
eredeti és idegen nyelvbıl fordított 1848 és 1874 között megjelent kiadványokat magába 
foglaló könyvészet összeállítását, amely az orvosi szaklapok, folyóiratok anyagára is kiterjedt. 
„A megjelent önálló eredeti magyar orvosi szakmőveknek rövid, tájékoztató bírálata is 
kívántatik” – vagyis annotált bibliográfiáról volt szó. Meglepıen rövid idı alatt készült el „A 
társulat, mely múltját nem ismeri, kiskorú...” jeligéjő bibliográfia, címe: „A magyar orvos-
sebészi szakirodalom 1848-tól 1874-ik év végéig megjelent termékei”. A három bíráló – 
Batizfalvy Sámuel, Hamary Dániel és Linzbauer Xav. Ferenc – egybecsengıen lelkesen 
nyilatkozott az összeállításról, amely a tárgyidıszakban megjelent 354 munkát (69 fordítást és 
285 eredeti magyar mővet) számba vette és annotálta. Linzbauer elemzésébıl megtudjuk, 
hogy a bibliográfiába olyan mőveket is felvett a szerzı, „melyek nyilvános áruba sem lettek 
bocsátva.” Batizfalvy szerint 
 

„...az egyes mővekre szóló bíráló megjegyzései alaposak és sok esetben oly találók, 
hogy a szakértı figyelmes olvasót valóban meglepik.” 

 
Linzbauer kívánatosnak tartja azt is, hogy felkérjék a szerzıt a munka további 

folytatására. A szerzı nevét tartalmazó borítékból Fekete Lajos orvosdoktor neve került elı, 
aki számos kiváló munkával ajándékozta meg a 19. századi szakirodalmat, de sajnos a 
fentiekben ismertetett bibliográfiája nem jelent meg nyomtatásban és a kézirat hollétérıl sincs 
tudomásunk.103 

Már az egri vándorgyőlésen is felvetıdött egy újabb orvosi mőszótár elkészítésének a 
szükségessége, de a tulajdonképpen felajánlást – Toldy Ferenc emlékének adózva – 
Baatizfalvy Sámuel tette, aki 300 forintot bocsátott rendelkezésre 
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„...azon írójának, ki a tudomány s nemzeti nyelvünk elıhaladott állapotának megfelelı 
teljes orvosi és gyógyszerészeti 'Mőszótárt' kritikai alapon és legkimerítıbben 
megírja.”104 

 
A nyertes munka Barts József Orvos-gyógyszerészeti mőszótár c. összeállítása lett, 

amelynek átadására a szombathelyi, XXI. vándorgyőlésen került sor. Az elismerı 
nyilatkozatok és a kötet fontossága sem volt elegendı ahhoz, hogy elég gyorsan eleget tegyen 
a szerzı annak a kívánalomnak, hogy mielıbb kinyomtattassa a szótárt. Barts a központi 
választmányhoz fordult problémájával, míg végül is hosszas huzavona után – a szerzı nem 
csekély anyagi áldozata árán és a Természetvizsgálók további financiális segítségével – 1884-
ben kinyomtatásra került a munka. A Barts-féle szótár kiadásának nehézségei jól illusztrálják 
a korabeli szakkönyvkiadás problémáit, azt a folyamatot, ahogyan „...sok díjnyertes 
pályamunka a papírkosárba vándorolt...”, mert nem talált a szerzı önzetlen kiadóra, 
mecénásra.105 

Voltak azonban szinte reménytelennek tőnı témameghirdetések is, ezek közé tartozott a 
Poór Imre által 1875-ben felvetett orvostörténeti téma is. 
 

„Írja meg valaki az orvosi tudomány Magyarhonban való fejlıdésének történetét, a 
legrégibb idıtıl a mai napig...”106 

 
A téma sokszoros kihirdetése, a feldolgozandó anyag idıhatárainak kurtítása, bizonyos 

tematikai szőkítések, más esetben pedig a benyújtott munka nem megfelelı színvonala miatt a 
pályázat 20 éven át volt függıben. Végül is 1892-ben tudták kiadni a díjat Demkó Kálmán, 
lıcsei fıreáliskola igazgatónak, aki A magyar orvosi rend története, tekintettel a gyógyászati 
intézmények fejlıdésére Magyarországon a XVIII. század végéig c. (Bp., Dobrowsky és 
Franke, 1894.) saját kiadásában megjelentetett könyvével nyerte el a pályadíjat. Schächter 
Miksa, a központi választmány titkára „...hazai és mővelıdéstörténetünk ezen ágában 
egyetlen és úttörı munka”-ként jellemezte a kötetet.107 

 
Már az elızıekben szót ejtettünk arról, hogy a más társulatok, egyesületek által 

meghirdetett pályakérdések is sokszor teljesen sikertelenül zárultak; vagy egyáltalán nem 
nyújtottak be írást, vagy nem volt jutalmazható, vagy csak a munka bizonyos részletei 
készültek el a szerzı egyéb elfoglaltsága miatt. A Természetvizsgálóknál ilyen volt a rákos 
megbetegedések statisztikájára vonatkozó munka kudarca, amely tíz év után Farkas Jenı 
halála miatt zárult eredménytelenül, valamint a trachoma-ügy feldolgozása, amely Feuer 
Nathaniel halála miatt nem készült el sosem. 

Bár – terjedelmi korlátok miatt – minden témáról nem is szóltunk, amelyet a 
Természetvizsgálók a tagság elé terjesztettek feldolgozásra (orvosi földrajz, babonakérdés, 
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gümıkór, maláriakérdés, a gyermekhalandóság okai stb.), mégis kitőnik, hogy rendkívül 
széles skálán mozgott a pályázatok témamegjelölése. 

Nem szabad megfeledkeznünk a vándorgyőlések anyagát tartalmazó éves kötetekrıl 
sem, hiszen ezek a kiadványok nem csupán az ülések jegyzıkönyveit, az egyes 
vándorgyőlések pontos krónikáját tartalmazták, hanem a legjelesebb tudományos elıadások 
nyomtatott szövegét is. A tanulmányok témája felölelte a tudomány akkori állásának 
megfelelıen az orvostudomány valamennyi ágát. Számukat illetıen jelentıs volt a 
közegészségüggyel, ún. orvosi földrajzzal, valamint a hazai gyógyvizekkel, gyógyfürdıhelyek 
ismertetésével foglalkozó írások aránya; de a belgyógyászat legkülönbözıbb területei, a 
sebészet és annak újabb ágai (gégészet, szemészet) csakúgy jelen voltak mint a szülészet, 
elmekórtan és igazságügyi orvostan, az élettan és szövettan, sejttan egyaránt. 

Számos olyan kiadvány ismert, amelyek a vándorgyőlések alkalmából, annak 
tiszteletére, vagy annak valamiféle támogatásával jelentek meg. Ezek közé tartoztak nem 
csupán azok a pályázatot nyert alkotások, amelyeknek kinyomtatásához is valamilyen 
mértékben anyagilag hozzásegített a társulat, de igen sokan – emelni kívánva a 
vándorgyőlések színvonalát – akkor adták ki munkáikat és az éves vándorgyőlés résztvevıi 
között terjesztették azt. Chyzer Kornél ezt így fogalmazta meg; 
 

„...azon könyvek, melyek a nagygyőlések alkalmából megjelentek, s melyek ezek nélkül 
alkalmasint soha sem jöttek volna létre. Mindezen könyvek olyan könyvtárt képeznek, 
a minıt más tudományos társulatunk alig képes felmutatni...”108 
 

Az éves vándorgyőléseken igen jó lehetıség nyílt arra, hogy az ország különbözı 
tájairól egybegyőlt természettudósok, orvosok, gyógyszerészek között a megjelenés elıtt álló 
szakkönyvekre elıfizetıket toborozzanak, vagy a már megjelent köteteiket propagálják a 
szerzık, kiadók. A Napi Közlöny nem egyszer számolt be arról, hogy egy-egy új könyvet a 
szerzıje ingyen ajándékozott a vándorgyőlés vendégeinek, hallgatóságának. Az orvosok és 
természettudósok éves találkozója tehát igen pezsdítıen hatott a tudományos kutatásokra, a 
pályázatok és egyéb célfeladatok megfogalmazása, meghirdetése hosszabb idıre feladatot 
adott a tagságnak. A tény pedig, hogy sokszor az ország igen távoli városaiban tartották 
üléseiket, lehetıséget adott a vidék bekapcsolására a tudományos életbe, illetve a fıvárostól 
távolabb esı országrészek tudományos életérıl, kultúrájáról is tájékozódni tudtak a 
résztvevık. 

Néhány vidéki orvos-természettudományi társulat, illetve egy-egy szakterület orvosait 
tömörítı szakegyesület tevékenysége a szakkönyvkiadás szempontjából. 

A 19. század második felében örvendetes volt azon vidéki, orvos-természettudományi 
egyesületeknek a megalakulása, amelyek egy-egy régió orvosait, gyógyszerészeit, 
természettudósait kívánták összefogni és szakmai továbbképzésüket elıadások, bemutatások 
tartásával, könyvtár létrehozásával elısegíteni. Ezek közül több olyan is volt, amelyik – a 
tevékenységüket bemutató évkönyveken túl – valamilyen formában bekapcsolódott a 
szakkönyvek kiadásába. 
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Az egyik legkorábban alakult nem fıvárosi egyesület a Pozsonyi Orvos-
Természettudományi Egyesület, 1856-tól kezdve mőködött. Állandó kiadványuk a 
Verhandlungen des Vereines für Natur- und Heilkunde c. viselı, vegyes tartalmú idıszaki 
kiadvány volt, amely jórészt az 1880-as évektıl fogva egyre több orvosi tárgyú írást tett 
közzé. Pávai Majna Gábor fıként a tüdıvészrıl és egyéb bakteriológiai kérdésrıl, Kanka 
Károly a fül-, orr-, gégegyógyászat témakörbıl, Dobrovits Mátyás gyermekorvostanból, 
Pantocsek József balneológia és fürdıtanból, Fleischer Emil gyermekgyógyászatból és fül-, 
orr-, gégegyógyászatból írt dolgozatait tette közzé.109 

Az 1888-ban alakított Nyitra vármegyei Orvos-Gyógyszerészi és Természettudományi 
Egyesület évkönyvei és egy folyóirat kiadásán kívül – 1857-tıl Természetbarát címmel 
pályázatok meghirdetésére is áldozott. 1891-ben a phyloxera irtására vonatkozó természetrajzi 
kérdést hirdetett meg 100 forint jutalomért és egy közegészségügyi pályázatot is 
megszervezett, ami valóban példa nélküli volt. A községi elöljárókat buzdította a felhívás, 
 

„...ki az egészségügy emelésére és megvédésére kibocsátott rendeletek és intézkedések 
foganatosításában a legnagyobb buzgóságot kifejti és ennek alapján a legszebb sikert 
elérte.” 

 
A bírálat jogát a választmány hatáskörébe utalták, a díjkiosztást pedig a közgyőlés elıtt 

kívánták lebonyolítani. A pályázat kihirdetése után felkérték a községi fıszolgabírókat, hogy a 
járási orvosok véleményével összhangban tegyék meg javaslataikat a jutalmazásra. 1893-ban 
Alaxa János, Tarnóc község bírája és Petrás János, Korlátkı bírája megosztva kapta a 
jutalmat. A sikeren felbuzdulva tovább kívánták fejleszteni ezt a jutalmazási lehetıséget; 
 

„...az egyesület ily pályadíjak kitőzése által a községi elöljárókra serkentıleg akart 
hatni, hogy a közegészségügyi rendeletek foganatosításában minél nagyobb 
buzgóságot fejtsenek ki...” 

 
A következı években úgy változtattak a díjazás menetén, hogy öt, 20 aranykoronás díjat 

osztottak ki minden évben.110 
A Szabolcsmegyei és Hajdúkerületi Orvos-Gyógyszerész Egylet saját megyéjében 

hirdetett meg pályázatot egy népszerősítı kiadványra, amelyet a megye fıorvosa, Szabó 
Dávid nyert meg Kisgyermekes anyák könyve c. munkájával. Alcíme szerint „A 
szabolcsmegyei s hajdúkerületi orvos-gyógyszerész-egylet pályázati eszközlésébıl, 
legközelebb a Szabolcs megyebeli családanyák számára”. A könyv két kiadást is megért, 
1872-ben és 1873-ban adták ki Nyíregyházán. 

A Zemplénmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület (alapítás 1889-ben) füzetekben 
nyomtatta ki a sorozatosan rendezett népszerő elıadásainak győjteményét. (Pl. Raisz Gedeon: 
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Az iszákosságról és az ellene való védekezésrıl. – Marikovszky Pál: A testmozgásról. – Ligeti 
József: A fogak és azok ápolásáról. – Kun Pál: Egészségtan és közmővelıdés címmel.)111 

A Biharmegyei Orvos-Gyógyszerészi és Természettudományi Egylet a 
Természetvizsgálók 1890. évi vándorgyőlésén 150 forintos felajánlást tett, pályázatok anyagi 
támogatása céljából. Kikötésük csupán annyi volt; hogy a bíráló bizottságba delegálhassanak 
egy tagot. 

A Magyar Szent Korona Országai Balneológiai Egyesületének kiadványai közül az 
egyik legnagyobb vállalkozás a Boleman István által összeállított Magyar gyógyfürdık és 
ásványvizek (Bp., 1892.) c. munka volt, amelyet 6000 magyar, 3000 német és 1000 francia 
nyelvő példányban nyomtattak ki és igen nagy sikerrel terjesztettek. A kedvezı fogadtatás 
titka az volt, hogy a szerzı 
 

„oly kiváló szakértelemmel járt el, hogy a kis munkának, mely a legszebb analysiseket 
tartalmazza... nemcsak gyakorlati, de tudományos értéke is van...”112 
 

Az Országos Közegészségi Egyesület (alakulás: 1886) nem csupán az Egészség c. 
folyóiratot és a társulat mőködésérıl beszámoló évkönyvet adta ki, hanem ezen felül is igen 
nagy buzgósággal igyekezett minél szélesebb körhöz eljuttatni a közegészségügyi 
szakirodalmat. Az alapszabály 19. §-a szerint: 
 

„...Az egyesület oda törekszik, hogy népszerő egészségügyi munkák kiadását 
indítványozás sıt esetleg anyagi támogatás által elımozdítsa.”113  

 
Az évek során több, alkalomszerően választott témában adtak ki ismeretterjesztı 

könyveket, mind a vidéki kollégák munkájának elısegítésére, mind a lakosság egészségügyi 
kultúrájának emelése érdekében. Így pl. Lendvay Benı: 25 év Márkusfalva történetébıl c. 
népszerő füzetét 11000 példányban juttatták el a vidéki orvosokhoz. 

Késıbb hasonló célt szolgáltak a pályázatok is. Markusovszky Lajos 1890-ben 5000 
forintos alapítványt tett, amely az ún. Trefort-alap címen kamatozva különféle népszerősítı 
kiadványokra és pályázatok meghirdetésére volt fordítható. A népszerősítés egyik 
legfontosabb fóruma a Jó Egészség Naptára volt, amely több ezres példányszámban kelt el az 
1890-es években. Szintén az egészségnevelés körébe tartozott az az elıadássorozat, amelyet 
1895-ben tartottak és fontos feladata volt az ifjúság egészséges életmódra nevelése. Ezt 
kívánták hangsúlyozni azzal is, hogy némelyik nagy sikerő elıadást nyomtatásban is – kis 
formátumú füzetek alakjában terjesztve – közreadták. Ezek közé tartozott Elischer Gyula 
elıadása, aki a dunai sportokat ajánlotta az ifjúság figyelmébe. Az 1000 példányban 
kinyomtatott elıadást az egyetemi hallgatók között ingyen osztották szét.114 Pályázataik is az 
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egészséges életmód népszerősítésének érdekét képviselték. A Trefort-alapból azokat kívánták 
jutalmazni, 
 

„...kik a mértékletesség, tisztaság, egészséges lakás és életmód terjesztése, egészséges 
munkásság, játékok és szórakozások meghonosítása úján vagy bármely más módon, 
kisebb vagy nagyobb körben a közegészség elımozdítása körül érdemeket 
szereztek.”115 
 

A Magyarország valamely községének közegészségi viszonyait ismertetı pályázatot 
Farkas Benı, Guta mezıváros leírásával, valamint Dobóczky Lajos, Privigye közegészségi 
viszonyait tárgyaló írásával nyerte meg, Loewy Lipót, Pécsrıl írott munkája hasonló 
elismerésben részesült. Pályakérdéseket tőztek ki a különbözı megyék 
gyermekegészségügyének feldolgozására is. Thirring Gusztáv Budapestrıl és Lendvay Benı 
Pozsonyról írott tanulmányával elnyerte a jutalmat, Farkas Benı, Komárom megye fıorvosa 
megyéje gyermek-egészségügyi felmérésére dicséretet kapott. Meddı maradt viszont az a két 
pályázat, amelyet a nép számára építhetı olcsó és egészséges házak építési módjáról, illetve a 
Rima völgyének feltőnıen magas morbiditási számának felderítésére hirdették meg.116 A 
kiragadott példák korántsem mutatják be az Egyesület teljes kiadványozási tevékenységét, de 
a tendenciát – a lakosság egészségnevelését a népszerősítı nyomtatványok segítségével 
mindenképpen illusztrálják. Ennek a missziónak a kiteljesedése Az Egészség Könyvtára c. 
sorozat megindítása 1907-ben, a Franklin Társulattal közösen, Gerlóczy Zsigmond 
szerkesztésében, évi 20 ív terjedelemben, 4–4 kötetet adtak ki: 1907-tıl 1914-ig – 
tárgyidıszakunkban – összesen 18 kötet látott napvilágot, igen kedvezı áron, ami szintén a 
népszerősítés egyik alapvetı feltétele volt. 

Gerlóczy Zsigmond a sorozat indulásakor terveiket így fogalmazta meg: 
 

„Mindegyik könyv külön-külön egy-egy fejezetét adja az egészségtannak... Aki 
megszerzi ezeket a könyveket, az meg fog gyızıdni arról, hogy az egészséget meg lehet 
ırizni, az életet meg lehet hosszabbítani, a gyönge testet meg lehet edzeni, csak 
ismerni kell a módját annak, hogy hogyan tartsuk távol magunktól mindazt, ami 
egészségünknek árt és hogyan keressük azt, ami hasznunkra válik.” 

 
Valóban, az évek folyamán megjelenı kiadványok felölelték az egészséges életmód, a 

testi higiéné, a leggyakrabban elıforduló betegségek, életmentés, házi betegápolás stb. 
témakörét. A szerzık névsora biztosítja a munkák értékét, színvonalát, hiszen Elischer Gyula, 
Babarczi-Schwartzer Ottó, Bókay János; Berend Miklós, Szegedy Maszák Elemér, Gerlóczy 
Zsigmond; Csapody István, Moravcsik Ernı, Schuschny Henrik, Dalmady Zoltán neve és 
szaktudása garancia volt erre. 
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A Királyi Magyar Természettudományi Társulat és Kiadóvállalata az orvosi 

szakirodalomért 

 
Nem azért maradt a bemutatás végére a Természettudományi Társulat, mintha jelentıségében 
csekélyebb lett volna szerepe az orvostudományi szakirodalom szempontjából. A dolog 
lényege az, hogy másfajta eszközökkel kapcsolódott be a folyamatba, elsısorban az elıfizetık 
toborzását, a terjesztés korszerőbb és a társadalom szélesebb rétegeit megmozgató formáit 
alkalmazták az orvosi irodalom népszerősítésében is. 

A Társulat tevékenysége nyomán elıször a természettudományi folyóiratok szélesebb 
skálája került az olvasók kezébe. A szakirodalmi tevékenység kiteljesedését tette lehetıvé a 
saját könyvkiadó alapítása. Dapsy Lászlót, az angliai útján látottak ébresztették rá arra a 
felismerésre, hogy itthon is szükséges egy olyan fórumot létrehozni, amely a 
természettudományok korszerően szervezett ismertetését teszi lehetıvé. A létesítendı 
könyvkiadó példaképeként a már több éve sikeresen mőködı Magyar Orvosi Könyvkiadó 
Társulatot jelölte meg. A tervezetet a közgyőlés 1872. január 17-én fogadta el, a választmány 
pedig egy szervezı bizottságot hozott létre a részletkérdések kidolgozására. A könyvkiadó 
mőködtetését a Társulat tagjaiból – önkéntes jelentkezés alapján – toborzott, 
részvénytársasághoz hasonló társulásként tervezték: bizonyos összeg befizetésével válik 
valaki a könyvkiadó tagjává, ennek fejében egy-egy példányt kap a megjelenı kiadványokból. 
Közösen döntenek arról, hogy mit tartanak érdemesnek a kinyomtatásra. A felhívásra 
rövidesen 650 beleegyezı aláírás érkezett vissza, a taglétszám 1873-ra 1105-re emelkedett, a 
sikeres mőködés jeleként ez a szám 1877-re már elérte az 1458-at. A kiadványozás tervét 3 
éves ciklusokra osztották be, ezalatt 5–6 kötet körzetadását tervezték 170–180 ív 
terjedelemben. Elsı három kötetünk 1873-ban hagyta el a nyomdát [Bernard von Cotta: A 
jelen geológiája (ford.: Petrovics Gyula); Charles Darwin: A fajok eredete (ford.: Dapsy 
László), Th. H. Huxley: Elıadások az elemi élettan körébıl (ford.: Magyar Sándor)] 

Hamarosan bizonyossá vált, hogy a Kiadó Vállalat létjogosultságával kapcsolatos 
kezdeti aggodalmak alaptalanok voltak, hiszen nem csupán a Társulat tagjainak lelkesedését 
vívta ki a könyvkiadó ténykedése, de a Magyar Tudományos Akadémia is nyomatékosan 
kinyilvánította megelégedését. Az elismerés nyomán foganatosított intézkedés helyzetüket 
stabilizálta és jövıjüket is biztosította, amennyiben a természettudományi mővek kiadását a 
továbbiakban teljes egészében a Természettudományi Könyvkiadó Vállalatra bízta. Csengery 
Antal 1874. június 12-én kelt levelében a döntést így indokolta: 
 

„Az Akadémia Könyvkiadó Bizottsága midın ezen vállalat határait kijelölte, nem 
tartotta célszerőnek, hogy a természettudományi munkák közrebocsátása is 
terjeszkedjék ki, minthogy e téren a Kir. magyar Természettudományi Társulat 
irodalmunk szükségleteit is hiányait helyesen megfigyelve, élénk és sikeres 
tevékenységet fejt ki, mely a magyar közönség pártolását méltán vívta ki.”117 

 
Az erkölcsi elismerésén túl 1875-tıl évi állandó anyagi támogatást kaptak, annak 

érdekében, hogy kiadványaikat még alacsonyabb eladási áron tudják közreadni. 

                                                 
117 Gombocz Endre: A királyi Magyar Természettudományi Társulat története 1841–1941. Bp., 1941. 18. 



A kötetek – a társulat elsıdleges profiljának megfelelıen – a természettudományok 
témakörét ölelték fel (fizika, kémia, földrajz, élettan, fejlıdéselmélet, antropológia, 
csillagászat stb.). A Társulat munkatervében már a kezdetektıl fontos helyet kapott a 
tudományok népszerősítése, de ennek a kezdeti idıben nem tudtak maradéktalanul eleget 
tenni, viszont az 1870-es évektıl egyre erıteljesebb lépéseket tettek ebbe az irányba. 1873 
februárjától havonta megrendezésre kerültek a Népszerő Természettudományi Estélyeknek 
nevezett elıadóülések, amelyek a fıváros kulturális életében valóságos társadalmi 
eseményszámba mentek, a sajtó rendszeresen tudósított róla; a rendelkezésre álló elıadóterem 
hamarosan kicsinek bizonyult. A rendezvények középpontjában a fizika, a kémia, a 
csillagászat állt, élvonalbeli tudós elıadók: Lengyel Béla, Than Károly és Eötvös Lóránd 
részvételével. Nem szabad említetlenül hagynunk, hogy milyen örvendetes arányban volt 
képviselve az orvostudomány is az elıadások sorában: Fodor József, Thanhoffer Lajos, Klug 
Nándor, Balogh Kálmán, Janny Gyula, Müller Kálmán, Réczey Imre, Chyzer Kornél, 
Laufenauer Károly, Dollinger Gyula, Schaffer Károly neve biztosította a színvonalat. Az 
estélyek átütı sikere arra ösztönözte a választmányt, hogy az elhangzottakat nyomtatásban is 
eljuttassa az érdeklıdıkhöz. Így született meg a Népszerő Természettudományi Elıadások 
Győjteménye c. sorozat 1876 ıszén, amelybıl 1887-ig 10 kötet, azaz hatvan füzet jelent meg 
Fodor József és Paszlavszky József szerkesztésében. Az egyes füzetekre külön-külön is elı 
lehetett fizetni. A sorozat sajnos anyagi okok miatt megszőnt. A másik népszerősítı sorozat az 
1910-es években indult Népszerő Természettudományi Könyvtár címmel, amelyben szintén 
idırıl idıre napvilágot láttak az egészségügyi felvilágosítással foglalkozó kis, nyolcadrét 
alakú, gazdagon illusztrált közhasznú kézikönyvek is.118 

A Természettudományi Társulat és annak kiadó vállalata tehát egyrészt a népszerősítés, 
a közérthetı formában megírt orvosi és egészségtani ismeretek terjesztésében járt élen. A 
másik, hasonlóan fontos szerepe az volt, hogy nagy közönségkapcsolataira támaszkodva nem 
csupán a saját kiadványaik terjesztésében értek el komoly sikereket, de más társulat, 
egyesület, kiadó köteteit is igyekeztek eljuttatni az érdeklıdıkhöz. Folyóiratokban és 
elıadásaikon hirdették a megjelenı újdonságokat, szórólapokon hívták fel a figyelmet az egy-
egy témakörben eligazító kiadványokra. Csekély díjazásért népszerősítették az Akadémia és a 
Magyar Orvosi Könyvkiadó Vállalat köteteit. A Természetvizsgálók éves vándorgyőlésein is 
mindig jelen voltak hirdetéseikkel. Ügyes fogásokat alkalmaztak, hogy növelni tudják az 
eladott példányok számát, kedvezményeket adtak egyesületeknek, intézményeknek, 
könyvtáraknak; idınként az elfekvı raktári készletbıl árengedményes vásárt rendeztek stb. A 
századfordulóról származik az a meglepı statisztikai adat, amely szerint 1872–1889 között 75 
800 kötetet terjesztettek eladásra. Ugyanebbıl a felmérésbıl kiderül az is, hogy elıfizetıik, 
vásárlóik 16,9%-a volt orvos, ill. gyógyszerész.119
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