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Markusovszky tíz évvel korábban csinálta meg azt 
a magyar medicinában, amit Deák Ferenc a politi
kában, az egyedül kínálkozó kiegyezést. Lényegesen 
kedvezőtlenebb feltételek között, hiszen a szent 
szövetség erejével hosszú időre stabilizálódni látszó 
Habsburg-birodalmat akkor még nem sokkolta sem 
Solferino, sem Königgrátz, s a nemzetiségéknek, 
okulva a tragikus példán, aligha volt kedvük és 
erejük a fegyveres felkelésre. Persze más a politika 
és más a medicina, de az egészségügynek is van po
litikája, a politikának is van egészségügye, tehát 
nem függetleníthetőek egymástól. Markusovszky 
mindenkinél jobban megértette az idők szavát, ki
várta a legkedvezőbb pillanatot egy publikációs fó
rum megindítására. Ezzel 10 esztendőt nyert a ma
gyar orvostudománynak, s micsoda decenniumot! 
Vajon, ha nincs Orvosi Hetilap, hol jelenik meg 
1858-ban az írástól irtózó Semmelweis Ignácnak 
A gyermekágyi láz kóroktana c. sorozata, ki figyel 
fel egy Nagykállóba száműzött fiatal orvos pompás 
cikkeire, amelyek nélkül aligha kapott volna 1866-
ban katedrát, belgyógyászatunk óriási szerencséjé
re. Markusovszkynak ezzel a tízesztendős terméssel 
is a magyar egészségügy legjobb, legokosabb gazdái 
között lenne a helye. A társszerkesztője rövidesen 
Poór Imre, a IV. évfolyam elé még közösen írják, 
hogy mi egyedül állunk.. . valamely szakmának 
vagy iránynak lapunkat nem szentelhetjük, nekünk 
az egyetemes honi és külföldi orvosi tudományt 
egy iránt kellene képviselnünk!, továbbá ígérik; fő
leg a pesti és bécsi egyetemek kórodai előadásait, 
tapasztalatait fogják publikálni, s a haza nem ma
gyar ajkú orvosainak a cikkét is szívesen ismerte
tik. Alólírottak ketten egyesültünk az Orvosi Heti
lap szerkesztésére, dr. Markusovszky Lajos és dr. 
Poór Imre (1859. dec. 22.). Alig egy év múltán, va
gyis 1860. dec. 10-én Poór kiválik a szerkesztésből 
és Gyógyászat címmel új lapot indít, noha az elő
zőnek nemcsak egyenjogú társszerkesztője, de a 
bőr- és bujakórtan fő referense is volt. Mindez ma
gában még nem lenne furcsa, elvégre két szaklap 
több szerzőnek tud teret biztosítani, s esetleg már 
érvényesülhetett volna a munkamegosztás elve, 
egymás bírálását sem kizárva. Nézzük, mit írt Poór 
a Gyógyászat szükségességének megindoklására. Fő 
Orvosi Hetilap 1980. 121. évfolyam; 50. szám 

feladata lesz az orvosi tudománynak mind, de ki
vált a belgyógyászatot anyanyelvükön művelni. . . 
honfias indulattal a haza oltárára hordogatni. De 
nem ám „kozmopolicus közönnyel", amellyel nyil
ván nem a Münchener medizinische Wochenschrift-
re célzott. Kikkel is akarta Poór Imre „kivált a bel
gyógyászatot" anyanyelvünkön képviseltetni pl. az 
1861-es kezdő évfolyamban? A jó öreg Sauer pro
fesszortól még sikerült egy cikket szereznie, de az 
egyetlen stabil belgyógyász szerzője Gebhardt La
jos, akit aligha számítunk az élvonalba, ugyanakkor 
az Orvosi Hetilap hasábjain Korányi Sebald, Korá
nyi Frigyes, Rózsay József cikkei jelzik az új bonc-
és élettani iskola alapjaira épülő belgyógyászat 
kontúrjait. Faramuci kuruckodás volt a Poór Imréé. 
Honfias indulattal a haza oltárára vitte azt a Viro-
zsil Antalt, aki Világos után a pesti egyetemen Hay-
nau szerepét töltötte be, három folytatásban cikket 
fordíttatott és közölt attól a göttingai E. Siebold 
tanártól, akihez pont 1861-ben írt Semmelweis nyílt 
levelet, jó ismert jogos vádjaival. Ezek után arra 
következtethetnénk, hogy Poór Imre csapnivaló 
szerkesztő volt, ami ilyen formában igaztalan vád 
lenne, a Gyógyászat létjogosultságát kétségbevonó. 
A következő évfolyamokban már következetesebb. 
Pl. az 1863-as évfolyamban szó szerint közli Mar
kusovszky részletes válaszát a Magyar Orvosi 
Könyvkiadó Társulat interpellációja ügyében. Ke
vesebb az indulat, több az értelem, Virozsil és Sie
bold helyett Skoda, Virchow, Velpeau és Wunder-
lich szerepelnek, egyre több lapszemlét, közegész
ségügyi statisztikát és kazuisztikát közöl, hangadó
ja az akadémiai ügyeknek, szószólója az orvosi köz
ügyéknek, szoros kapcsolatot tart A Magyar Orvo
sok és Természetvizsgálók vándorgyűléseivel. Mar
kusovszky főmunkatársa 1862-től Balogh Kálmán, 
Poór Imre társszerkesztője Nékám Sándor (de nem 
1861-től, ahogy Győry bibliográfiája állítja), szerzői 
gárdáját tekintve az Orvosi Hetilap inkább a kar, 
az egyetemi tanárok, a Gyógyászat pedig a főorvo
sok fóruma, de nem kizárásos alapon. Az élelmes 
tatai Hamary Dániel, vagy a tevékeny karcagi Ká-
tay (másutt Kátai) Gábor pl. mindkettőnek munka
társa. Nékám Sándor 1865-ben elhagyta Poór szer
kesztői asztalát, aki 1872-ig egyedül végzi a nem 
könnyű munkát. A Gyógyászat igyekszik lépést tar
tani az Orvosi Hetilappal, hiszen id. Bókai János, 
Fodor József, Hőgyes Endre, Scheuthauer Gusztáv, 
Thanhoffer Lajos és Than Károly professzorok 
egyaránt szívesen írnak bele, a külföldi hírességek 
közül Virchow, Charcot, Nothnagel, Traube és 
Wunderlieh nevét egyaránt megtaláljuk. Poór ere
deti belterjes terve tehát alaposan megváltozott, a 
Gyógyászat sokkal több külföldi szerzőt szerepelte
tett, mint a Hetilap, amely elsősorban idegen nyel
vű könyvekről közöl recenziókat, tájékoztatáskép
pen. 1873-ban Kövér Gábor a Gyógyászat munka
társa. Győrynél itt megint elírás tapasztalható, ő 
1873—1878 közé teszi, ugyanakkor 1874-től megje
löli Dulácska doktor személyét is. A pontosság ked
véért 1874-től Poór a szerkesztő-tulajdonos, Dulács
ka a szerkesztő-kiadó 1885-ig. Az 1886-os egy átme- f"\ 
neti év, amit Győry szintén nem említ. Laptulajdo- N P T 
nos: Poór Imre, szerkesztő-kiadók: Dulácska Géza **"•*• 
és a főmunkatárs: Szénásy Sándor. Tehát a Gyó- 3073 



gyászát címlapján 1886-ban egy triász tagjaként 
találkozunk Schachter Miksa nevével. A sorsdöntő 
év 1887. Kovács József, aki Balassa halála után 
1870-től az I. sz. Sebészeti Klinika élére került, 
1887-ben már a Gyógyászat laptulajdonosa, a szer
kesztő-kiadó Schachter Miksa, a főmunkatárs: Szé-
násy Sándor. Kovács kitűnő sebész, de pokrócmo
dorú tanár, ezért a medikusok inkább a szelíd 
Lumniczer II. sz. klinikáját látogatják. Kovács, a 
nehéz ember nemcsak a tanítványokkal, hanem a 
tanártársaival is szembekerült. Emberileg, a kar 
(érthetően) Lumniczer mellé állt, pedig szakmailag 
Kovácsnak volt igaza. A II. sz. Sebészeti Klinika 
és Puky Ákos főorvos valósággal a listerizmus bű
völetében operáltak, a műtőhelyiségek szinte úsztak 
a carbololdatban, Kovács viszont a feltétlen tiszta
ságot, az asepsist követte és követelte meg minden 
eszközzel. 

Kovács professzor a támadások kereszttüzébe 
került, védekezésül vásárolta meg a Gyógyászatot. 
Akkor még nem tudta, milyen „jó vásárt" csinált. 
Ugyanis nemrég került feszült légkörű intézetébe 
egy szolid zsidó fiú (Schachter Miksa, szül. 1859, 
Vác), akit sokgyermekes orthodox szülei élénk ész
járása miatt rabbi pályára szántak. Nehéz volt el
lentmondania, mert nem volt tőle idegen az írás, de 
kétségeit sem titkolta. Az emancipáció és az első 
világháború közötti idők magyar zsidóságának még 
szabadválasztásos dilemmája volt a gettóélet, vagy 
a teljes asszimilálódás. Ritka pillanat ez a történe
tükben, mert mindkét irányba mindig az erőszak 
hajtotta őket. Schachter Miksa még önmaga vá
laszthatta meg útját, népe hithű képviselője akart 
maradni, természettudományos vonalon. Amikor 
egyszer már jónevű orvos korában hitsorsosainak 
az asszimilációról tartott előadást, nagyon meglepte 
őket, hogy a több ezer éves megmaradásukat nem 

a választott nép misztikájával, hanem a tudomá
nyos darwinizmus természetes kiválasztódási törvé
nyével magyarázta. Sem a mindenáron menekülő 
asszimilációt, sem a merev elkülönülést nem aján
lotta, csak az etikát, amely mindenkire nézve kö
telező. Szükséges kitérő volt ez Schachter magatar
tása megértéséhez, mert a Kovács-klinikán nem kis 
előítélettel fogadták. Ám ezt a fagyos légkört me
legszívű egyéniségével és korán felismert imponáló 
tisztességével hamar feloldotta. Rövidesen az inté
zet német fordítója, a zord professzor zöld asztalá
nál mindig hivatalos. Háromszor hosszabbították 
meg neki műtőnövendéki évét, ami előtte csak Ré-
czey Imrének sikerült. Kivételes mérlegelőképessé
ge, józan judiciuma, jogi jártassága, etikus állás
pontja mindenkinek feltűnt. A térdzsugor kezelése 
erőszakos nyújtással c. dolgozatát még az Orvosi 
Hetilap 1884-es évfolyama közölte, német változat
ban pedig a Centralblatt für Chirurgie. Azonban ha
marosan rájött, hogy az orthopaedia nem az ő terü
lete. A Gyógyászathoz első dolgozatát 1885-ben 
küldte el, címe: A fertőtlenítő szerek a sebkezelés
ben, amelyet a 48-as szám vezető helyen hozta le. 
Meglepő állítása, hogy Lister hazájában a legnép-
szerűtlenebb a listerizmus, mert úgymond ,,az anti-
septicumok teljes mellőzésével, csupán tisztaság 
mellett is érhetni el jó eredményeket, bizonyítja 
Koeberle példája, aki Spencer Wels mellett egyike 
azoknak, kik legjobb sikereket értek el a petefé
szektömlők kiirtásánál tisztasággal." Kümmel pedig 
a sublimátéra delelőpontján a legmegbízhatóbbnak 
a szappant, a vizet és a kefét tartja. Mestere taná
csára bírálatra adta be egy háromtagú bizottsághoz 
(Hőgyes, Réczey, Lumniczer), akik elutasították. Ez 
csak a Kovács professzor személyének szólhatott, 
hiszen Réczey aseptikus felfogását írásában Schach
ter is kihangsúlyozza, Hőgyes és Antal akkor már 
az Orvosi Hetilap szerkesztői voltak, a konkurrens 
lapnak viszont sem a tulajdonosával, sem a moró-
zus tanártárssal nem a legjobb viszonyban. Aligha 
lehet vitás, hogy személyi ellentétekről szólhatunk, 
elvégre emberek voltak, s érdekes, hogy nagy em
berek milyen kicsinyesek tudnak lenni egymással 
szemben. Schachter igaza tudatában egyáltalán nem 
tört le. 1886-ban már a Gyógyászat egyik legtermé
kenyebb szerzője, megjelent tollából Az antisepsis 
irodalma, főleg Pasteur, Lister, Holmes és Billroth 
neve kihangsúlyozva, Semmelweis következetesen 
kimarad. Nem az ő hibája. A sebek gyógyulása és a 
sebkezelés c. könyvének (Bpest, 1886.) VII. fejezete 
az aszepszisről szól, az „anyák megmentője" nélkül. 
Élt még a rebellis Poór Imre, a saját maga alapí
totta lapban ugyan miért nem tette szóvá? A Gyó
gyászat szerkesztését valójában 1887-ben vette át, 
a legjobb időben. Ugyanis a Kovács kontra Kar, il
letve a két periodika között egyre fokozódó feszült
séget valahogy csökkenteni kellett. A Kovács—Poór 
párosítás valószínűleg minden erejét az Orvosi He
tilap ellen fordította volna, bizonyára Hőgyesék 
sem maradnak adósak, s ki tud ilyenkor határt 
szabni az indulatainak? Schachter azonnal felmér
te, hogy itt az orvosi rend becsülete a tét. Félretett 
minden személyes sérelmet, formában és tartalom
ban átalakította a Gyógyászatot, Méretét a Hetila
péhoz bővítette, hogy külsejében sem legyen sze-



rényebb. Szerzőknek megnyerte Báron Jónást, 
Jendrassik Ernőt, Sehwartzer Ottót, Schwimmer 
Ernőt, hogy csak a legkiválóbbakat említsük. Kibő
vítette orvostörténeti rovattal, megjelent első szer
kesztésében Navratil Imre: Gégészet története, Petz 
Lajos győri Cholera-tanulmánya stb. Rendszeres 
referátumok a bpesti kir. orvosegyesület üléseiről, 
kongresszusi beszámolók, úti levelek (pl. a Temes-
váry Rezsőé Belgiumból), a balneológiai bizottság 
beszámolójának megnyitója Korányi Frigyestől! 
Ezt érdemes külön kihangsúlyozni, ugyanis Poór 
nem csekély érzékcsalódással potenciális ellenfelé
nek főleg Korányi Frigyest tartotta, ráadásul bel
gyógyászatból. Azt jól látta Poór, lévén dermatoló-
gus, hogy a bőrgyógyászati megbetegedések vala
hogy összefüggenek a belső bajokkal, ám ezt min
dig Korányi Frigyesnek akarta megmagyarázni, aki 
ugyan sohasem állította az ellenkezőjét, csak Poór 
belgyógyászati megokolásait tette néha a helyére. 
Hallatlan tudásfölénnyel, de sohasem fölényesked
ve. Poór persze nem így fogta fel, ő magát egyen
értékű belgyógyásznak tartotta. Provokált „veresé
geiből" sohasem tanult, maradt tehát az engesztel
hetetlen sértődöttség. Kovács aligha csillapította 
volna Poór Imre indulatait, ahhoz Scháehter-típusú 
szerkesztő kellett. Immár Korányi is a Gyógyászat 
munkatársa, holott Scháchter más fórumon vi
tatkozik vele. Az emberi akarat szabadságáról az 
aurea aetas fényébe visszasóvárgó latin költők, 
vagy az egzisztencialista filozófusok sem tudtak 
szebben szónokolni. A bpesti orvosi körben el
hangzott előadására Scháchter válaszolt Gyulai 
Pál Budapesti Szemléjében. A Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók XXIV. vándorgyűlésén (Tátra
füred, 1888) e témakörből az akarat három fázi
sáról (vágy, megfontolás, elhatározás) tartott iro
dalommal fűszerezett eszmefuttatást, csak pont az 
ellenkező végkövetkeztetéssel. Vagyis az emberi 
akarat nagyon korlátozott lehetőségek között mo
zog (származás, nevelés, kiszolgáltatottság stb.). 
Scháchter bebizonyította, hogy veszekedés nél
kül is lehet vitatkozni és akit tisztel, azzal nem 
kell feltétlenül mindenben egyetérteni. Bárki 
meggyőződhet róla, hogy Scháchter három év
tizedes szerkesztése idején a Gyógyászat a Heti
lapnak nem alattomos ellenfele, féltékeny kon-
kurrense, hanem kiegészítő orgánuma volt. Pe
dig lett volna oka a sértődöttségre. Amikor 
1889/90-ben Kovács őt a helkológia (a fekélyről 
szóló tan) tárgyköréből magántanári habilitációra 
ajánlotta, Lumniczer a tőle szokatlan hevességgel 
elutasította. Szerencséjére a kar l:l-es döntetlen 
állásnál lehetőleg pártatlan tekintélyt kért fel a 
döntésre. Navratil Imre pozitív véleménye aztán a 
javára billentette a mérleg nyelvét. 1890-ben létre
hozták a régóta esedékes Igazságorvosi Tanácsot, 
elnöke Kovács tanár, egyik szaktanácsadója 
Scháchter, akinek páratlan jogi érzéke és járatossá-
ga volt. Fő témakörei: az orvosi műhibák elbírálá-
sa, az orvosszakértők feladatai, a kétes elmeállapo
tok megítélése kellő készültségű szakember bevoná
sával és elsősorban az orvosetika. Dívott a dichoto-
mia (a beküldő orvos részesedést kap a klinikustól), 
a törvényszéki orvostanban a lombrosoismus, 

Scháchter mindkettőt elítélte, noha a nagy itáliai 
elmeorvost igen becsülte. Ugyanebben az évben ő 
volt a központi választmányi titkára A Magyar Or
vosok és Természetvizsgálók Nagyváradon tartott 
XXV. vándorgyűlésének. Talán nem túlzás állítani, 
hogy a 39 vándorgyűlés kötetei közül az övé nem
csak terjedelmében volt a legkülönb. Emblémájá
ból megtudható, hogy a vándorgyűléseknek nem
csak személyek (Bene, Balassa, Poór, Halász Géza), 
hanem városok is voltak (Szombathely, Nagyvárad) 
az alapító „tagjai". Milyen volt ekkor Nagyvárad 
még a klérus szempontjából is? Elfogadjuk Ady 
Endre vulkánikus kitörését a „kanonok sor" ellen, 
de (és ezt higgyük el Scháchter Miksának) Schlauch 
Lőrinc püspök támogatása nélkül ez az emlékezetes 
vándorgyűlés sokkal szegényebb lett volna. Ráadá
sul az üléseken az orvosok és természetvizsgálók 
szentképeket, a papok pedig Darwin-fotót kaptak 
emlékbe. Várad már akkor is a „holnap városa" 
volt. 

Scháchter híve volt a szabad orvosválasztás
nak, ezért került ellentétbe a Munkás Betegsegély-
ző orvosával, Csillag Zsigmonddal. Kovács tanár 
egyrészt a gyengülő egészsége, másrészt az ellene 
erősbödő támadások (medikusok tüntetése) miatt 
1896-ban megvált a Gyógyászattól formálisan is. 
Ettől számítva a szerkesztő-kiadó Scháchter Miksa, 
a főmunkatárs Szénásy Sándor. A következő év 
nyarán elhunyt szeretetett mestere, s attól kezdve 
soha el nem mulasztotta felidézni markáns egyéni
ségét. Az ember azt hinné, hogy ennyi munka, szer
kesztői koordináció bőségesen elég egy embernek, 
aki ráadásul nem örvend vasegészségének. Schách
ter előbb a Fehérkereszt Kórház, majd a Gyermek
menhely sebészeti rendelését látta el díjtalanul. 
Kortársai szerint nem tudni, mi volt nagyobb, az 
önzetlensége, vagy az élhetetlensége? Mi inkább az 
altruizmusát érezzük, vagyis az etikus lény önzet
lenségét. Nemcsak szákirodalmi, hanem szép
irodalmi érdeklődését bizonyítja, hogy 1899-ben ..a 
Pester Lloyd hasábjain írt a Zola-regények orvos
típusairól német nyelvű cikket. Az IMIT (Izraelita 
Magyar Irodalmi Társaság) 1901. évi februári ülé
sén a zsidó orvosokról tartott előadást, de Gruby 
és Mandel munkásságát még nem ismerte. A Ma
gyar Jogászegylet legalább annyiszor meghívta. Az 
orvosi beavatkozás jogáról és az orvosi felelősségről 
tartott előadása füzet alakban is megjelent. Kovács 
tanár emlékét nagy kegyelettel ápolta. Halálának 
10. évfordulóján A Magyar Orvosok és Természet
vizsgálók XXXIV. vándorgyűlésén (Pozsony, 1907) 
ő tartotta az első Kovács-emlékelőadást Haladás 
és conservativismus az orvostudományban címmel, 
nem mulasztja el felróni Az antisepticus orvoslás
módok története írójának (Manninger Vilmos ne
vét nem említve), hogy művéből Kovács tanárt ki-
hogyta. Scháchter Gyógyászata, amelyhez 1888 óta 
a Honvédorvos (később főmunkatársa Ferenczi Sán
dor), 1898-tól a Medikus melléklet csatlakozott, szer
kesztője jóvoltából feladatának magaslatára emel
kedett, az általános orvosok általános tájékozódása 
szempontjából nélkülözhetetlennek bizonyult. Al
címében „az orvosi gyakorlat közlönyének" hirdette 
magát, annál valójában több volt. Kulturális rovata 
bámulatosan változatos, panorámát nyitott az egész 



világra, a nagy felfedezések és a kis megélhetési 
gondok egyaránt teret kapnak. Visszatérve A Ma
gár Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlései
re, az 1898-as trencséni kötet belső címoldalát már 
Kovács József professzor képe díszíti. A boldog em
lékű Chyzer Kornél 1890-ig megírta a vándorgyű
lések történetét. Halála után Scháchter irányításá
val Lakits Ferencz, Prochnov József és Kerekes Pál 
az 1890—1910. közé eső szakaszt foglalták össze, ab
ból Scháchter a nagyváradit és a brassóit. A mis
kolci vándorgyűlésen (1910) a gyermekkori sérvmű
tétek terén szerzett tapasztalatairól, a veszprémi 
összejövetelen a város két híres orvosáról, Haiszler 
Károlyról és Pillitz Benőről tartott előadást. Az or
vosi oktatás közlönyét, a Medikust ő maga szer
kesztette, amelyből a fővárosi és a kolozsvári kar 
tanrendje, előadói pontosan megismerhetők. Az I. 
Sebészeti Klinika tanrendjében (Üllői u. 78. Igazg. 
tó Dollinger Gyula egyetemi tanár) Scháchter Mik
sa heti 3 órában tartott a fekélytanból kollégiumot. 
Így a szerkesztések mellett még az oktatásban is 
szerepet vállalt. Holott a Medikus melléklet sokkal 
jobban illett volna az Orvosi Hetilaphoz. Az I. vi
lágháború kitörésekor Pesten a XVI. helyőrségi 
kórház sebész főorvosa lett, egyetlen beosztott kol
légával. Éjjel-nappal talpon voltak, sajnos a hadfe
lek gondoskodtak műtéti „anyagról". Felhívta a fi
gyelmet, ami akkor egyáltalán nem volt hiábavaló, 
hogy a lőtt seb nem steril. 

Sajnos, fogyó erejét nincs módjában nyaranta 
a kedves Korfu szigetén regenerál tatni napfénnyel, 
jó táplálkozással, pihenéssel és Ágai Adolf minden
kori kíséretében a hajón Homéroszt olvasva. 
Scháchter munkatársai szerint mindenben mérték
letes volt, kivéve a munkát. Éghettek szép arcán a 
tbc lázrózsái, egyetlen hatásos gyógyszere a tenni
való volt. Az pedig akadt bőven. Fogytak a barátok 
(1916-ban meghalt Ágai), fogyott a papír, fogyott az 
erő, vékonyabbak lettek a szeretett lap háborús kö
tetei, a tollhoz és szikéhez szokott ujjak. 1917 tava
szán a vérköhögés már egy ellenállásképtelen szer
vezetből tört elő, szinte az ország akkori általános 
állapotát jelképezve. Április utolsó napján árván 
maradt a helyőrségi kórház, a szerényen, ősei szigorú 
törvényei szerint nevelt kedves családja, a Gyógyá
szat és a helkológiai kollégium. Kerek harminc esz
tendeig komponálta a Gyógyászatot, amely (és ez a 
legnagyobb elismerés) a Markusovszky—Hőgyes— 
Lenhossék szerkesztette Orvosi Hetilapnak méltó 
társa tudott lenni. Az 1917-es évfolyam függeléké
ben kilencen búcsúztatják. Prodhnov József az Or
vosi Kör nevében, Moravcsik Ernő Emil (akihez kü
lönösen meleg baráti szálak fűzték) és Ritoók Zsig
mond az Igazságügyi Orvosi Tanács részéről, Vere-
bély Tibor mint sebészt, Vámbéry Rusztem a jo
gászt, Walkó Rezső a szerkesztőt, Sassy János az 
igazság megszállottját, Ferenczi Sándor a barátot, 
Mohr Mihály a kivételes embert méltatta. A „gyász
kórusban" semmi disszonancia, nekrológtörténe
tünk nem ismer hasonlót, akiben ennyire a homo 
aethicust tisztelte volna. Egy hosszú háborúban 
jobban hozzászoknak az emberek a halál elfogadá
sához, ezért példátlan ez az In Meraoriam-sorozat. 
A Budapesti Orvosi Kör 1917. december 13-án már 
emlékünnepélyt rendezett a tiszteletére, ugyanak

kor jelentették be a Scháchter Miksa Gyógyászat 
jutalomdíj megalapítását. Ilyen tisztelettel csak ki
vételes személy emléke előtt hódoltak, mert neki 
egyetlen hatalma az emberhez méltó emberi maga
tartás volt. 

A Gyógyászat Scháchter halála után jó kezek
be került, Szénásy Sándor, Lévy Lajos (Krúdy ke
zelőorvosa) és Mohr Mihály lett a szerkesztő triász. 

Egyetlen céljuk volt, hogy a megszerzett renomé 
ne romolj ék, hogy méltóak legyenek a Scháchter-i 
hagyományhoz. 

A Gyógyászat már a múlté, de a rekviemet 
el kellett érte mondani. 

Szállási Árpád dr. 


