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Székely Ágoston - a szerkesztői 
másodvonalból 

Ha az Orvosi Hetilapnak papíranyagában egyre fa
kuló, de szellemében nem halványuló régi köteteit 
lapozgatjuk, a címoldalon Markusovszky után, Hő-
gyes és Lenhossék Mihály neve mellett olyat talá
lunk, mint a Székely Ágostoné, akinek személyére 
kíváncsi a kései olvasó, mert az a valaki, akit Hő-
gyes Endre és Lenhossék Mihály 1900—1905, illetve 
1906—1923 között maga mellé vett, mégsem lehetett 
akárki. A szerkesztő utód Vámossy nekrológja sze
rint a két nagy tudós mellett a szerkesztői munka 
oroszlánrészét Székely Ágoston végezte, amiben 
semmi okunk kételkedni. Hőgyes Endre és Lenhos
sék Mihály idejét az oktatás és a kutatás annyira 
lefoglalta, hogy kedves Hetilapjuk színvonalát első
sorban nagy formátumú intenciókkal garantálhat
ták, míg az aprólékos munkát társszerkesztőként 
elsősorban Székely Ágoston végezte. 

Művész családban született 1864. június 5-én az 
egyre gyarapodó fővárosban. Édesapja, Székely 
Bertalan a kiegyezés körüli kor oldódó légkörében 
festette nevezetes történelmi tablóit, két fia közül 
az idősebbiik már kegyesrendi gimnazista korában 
többet forgatta az ecsetet a könyvnél, a fiatalabbi
kat viszont inkább a természettudományok érde
kelték. Az apai példa csak annyiban befolyásolta a 
pályaválasztásnál, hogy mindketten foglalkoztak 
az anatómiával. Székely Bertalan volt nálunk 
ugyanis az első művésztanár, aki a jövő piktorait 
az emberi test felépítésére oktatta, a Festészeti 
Bonctan című könyvéből nemzedékek szerezték tu
dásukat. Székely Ágoston anatómiát Lenhossék Jó
zseftől tanult, vagyis az orvosi fakultásra iratkozott. 
Kiváló medikusnak bizonyult, évfolyamtársai vol
tak: Grósz Emil és Krepuska Géza, az 1887/88-as 
tanév végén kaptak orvosdoktori oklevelet. Hőgyes 
Endre igen korán megkedvelte, de nem az ünnepelt 
festő fiát, hanem a kutatásra fogékony egyetemis
tát. Annyira, hogy el sem engedte az általános kór-
és gyógytani intézetből, ahol a millennium eszten
dejében, azaz pár év után már ő volt az adjunktus, 
a professzor első embere. Hőgyes mellett Wagner 
János tanár személye hatott rá leginkább, aki Ko
rányi Frigyes előtt legtöbbet foglalkozott a gümő-
korral, érthető hát megkülönböztetett érdeklődése 
a veszettség és a tbc iránt. Az Orvosi Hetilap-beli 
szereplése 1893-ban kezdődött, amikor folytatások
ban beszámolt a Párizsban tartott III. gümőkór el
leni kongresszusról. Noha internacionálisnak hihet-
nők, hiszen magyar tiszteletbeli elnököt is válasz
tottak Müller Kálmán személyében, mégis elsősor
ban a francia jelleg dominált. Verneuil, Hayem, 
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Petit professzorok voltak a főszereplők, érdekes, 
hogy Legay a tej sterilizálásról szólva (az egysze
rű felforralás nem öli meg a gümőbacillusokat) em-
lítetlenül hagyja Pasteur nevét. A franciák mellett 
a belgák voltak a legaktívabb résztvevők. Van He-
tzen és Stubbe főleg a mészárszékek ellenőrzésének 
fontosságát hangsúlyozták. Verneuil a hamvasztást 
forszírozta, mint a legmegbízhatóbb „fertőtlení
tést", Lannois a cavernák felülfertőzöttségét ismer
tette, a therápiás kísérleteknek se szeri, se száma 
(per os adott kreozot-carbonat, jodoformos guaja-
col bőr alá fecskendezése stb.), Koch Róbertről 
azonban nem történik említés. Azaz egy ízben, 
amikor Courmont olyan eseteket ismertet, amelye
ket tipikus gümőkór létükre „nem Koch-féle gümő-
bacillus okozott". Az efféle megnyilvánulások szo
morú bizonyítékai a tudományra erőszakolt politi
kai jellegű kölcsönös elfogultságoknak. 

Az 1894-es kiadású 92 oldalas könyve: A tüdő
vész gyógytana úttörő jellegű. Rámutat a fertőző 
betegség szociális összefüggéseire, a napfény és a 
klímatherápia (Davos, Űj Tátrafüred) jelentőségé
re, továbbá igen sok paraldehyd-, codein- és ópium
tartalmú receptet ismertet. Német nyelvű változata 
Behandlung der tuberkulösen Lungenschwindsucht 
1894-ben Németország fővárosában is megjelent. 

A Mathematikai és Természettudományi Érte
sítő 1895-ös évfolyama közli a Balassa-díjjal jutal
mazott Vizsgálatok a vér hatásáról a baeteriumokra 
című dolgozatát, főleg Fodor József, Mecsnikoff és 
Haffkine kitűnő kísérleteire hivatkozik, következ
tetése viszont téves. Kétségbevonja a vérben jelen
levő baktericid anyagok lehetőségét, holott Fodor 
József prioritása ezen a téren történetileg közis
mert. 

A Budapesti Kir. Orvosegyesület könyvtárá
nak szakkatalógusa mintájára (Török Lajos és Te-
mesváry Rezső munkája) Hőgyes megbízásából 
Klug Nándor tanár felügyelete mellett 1895-ben 
összeállította az Egyetem Orvoskari Tanártestüle
te könyvtárának jegyzékét. 

A Pasteur és Koch zászlaját lengető múlt szá
zadi francia—német bakteriológiai rivalizálásnak 
megvoltak a nagy eredményei és kisebb árnyolda
lai. A szükségszerű egymásrautaltságnak jelképes 
példája, hogy 1894-ben a hongkongi pestisjárvány 
alkalmával a kórokozó felfedezésének dicsőségében 
a Pasteur-tanítvány, Yersin, és a Koch-tanítvány, 
Kitasato együtt osztozkodtak. A történelem sötét 
kísértetérői, a pestisről Székely Ágoston írt okos 
tanulmányt az Orvosi Hetilap 1897. évfolyamában. 
A patkánybolha terjesztő szerepe csak tíz év múl
tán vált ismertté Liston angol gyarmati orvos jó-



voltából. Érdekes olvasni Székely Ágoston ismerte
tését. Mintha Camus Pestis című könyvének korai 
változatát olvasnók: megjelennek a városban a be
teg patkányok, ami rémülettel tölti el a bennszülött 
lakosságot, mert az emberek előre látják a kegyet
lenül kiszámíthatatlan következményeket. Az orvo
si vélemény egyelőre az, hogy a patkányok a föld
ből infieiálódnak a pestis Gram-negatív, anilin
festékkel különösen a két legömbölyített végén jól 
festődő baeillusokkal, a patkányban a virulen-
cia fokozódik, de tisztázatlan, hogy az ember mi
képp kapja meg. Egy Bulard nevű orvos két 
napig viselte a pestisben meghalt beteg ingét, de a 
betegséget nem kapta meg. Ezzel a kontagiozitás 
még titokzatosabbá vált. Ma már tudjuk, hogy a 
halott ruháit gyorsan elhagyják az élősdiek, Liston 
felfedezéséig azonban a terjedés alaposan próbára 
tette az epidemiológusok logikáját. Ami a gyógy
kezelést illette, a bubók megnyitása helyett a ear-
bolsavas befecskendezés vált szokássá, továbbá a 
serumtherápia, Behring sikerein felbuzdulva. Se
gédszerkesztőnk, hogy orvostörténeti ismereteink
ről is számot adjon, Schraud Ferenc könyve alap
ján (História pestis sirmiensis, Budae, 1802.) fel
idézte az 1795/96-os szerémségi pestisjárványt, 
amely a határőrvidéket sújtotta, a szigorúan elren
delt kontumácia ellenére. Ugyanis a nagy mezei 
munkák idején lehetetlen volt a földművelőket fal
vaikban tartani, viszont elég volt a fertőzéshez az 
embereknek a határban találkozni. Schraud egy
kori leírását szembesíti a mostani klinikai képpel, 
s megállapítja, milyen kitűnő volt az egykori kor
mánybiztos kollega megfigyelése, midőn profilakti-
kumként elrendelte, hogy „a más emberekkel való 
közeli érintkezésnek, tárgyaik érintésének, idegen 
háziállatok megtapintásának kerülése a legbizto
sabb és egyedül biztos mód, mellyel minden egyes 
ember a fertőzéstől magát megóvhatja". 

Az 1897-es év hazai gümőkór elleni küzdelem
ben is mérföldkőnek számít. Korányi Frigyes szug
gesztív előszavával ekkor hagyta el a Magyar Or
vosi Könyvkiadó társulat nyomdáját Kuthy Dezső 
dr.-nak A tüdővész szanatóriumi gyógyítása című 
könyve, amely különös tökintettel volt a „higiénés
diétás terápiá"-ra, valamint a „szegénysorsú tüdő
vészesek ügyére". Hogy Kuthy műve nemzetközi 
hangsúlyt kapjon, Léon-Petit párizsi profeszor írt 
hozzá francia nyelvű bevezetést. Ugyanebben az 
esztendőben jelent meg Bókay—Kétly—Korányi
féle A bélgyógyászat kézikönyve IV. kötete, amely
nek a 80 oldalas Phtysiológiai fejezetét hatalmas fel
készültségével Korányi Frigyes írta. Az irodalmi 
felsorolásból természetesen nem hiányzik Székely 
Ágoston: A tüdővész gyógyítása című korábbi mű
ve sem, de Korányi nagyvonalúságára jellemző, 
hogy Koch, Virchow, vagy Ziemssen neve mellé 
előlegező biztatással felsorolja szerényebb művű 
honfitársait, noha megengedhetné magának a mi
nőségi szelektálást. Szép vonása ez a kor meghatá
rozó belgyógyászának, nem mindenki követte pél
dáját. Itt szeretném megemlíteni, hogy a Korányi 
Frigyes születésének 150. évfordulójára készült bib
liográfiából hiányzik az 1896-ban megjelent Die 
Lungenschwindsucht in Ungam című cikk (Pester 

Lloyd), ami pont mert vezető világnyelven irányí
totta felénk a figyelmet, nem hagyható ki. 

Visszatérve Székely személyére, az 1899—1900-
as esztendőben A fertőző betegségek kísérletes kór-
és gyógytana tárgyköréből magántanárrá habilitál
ták, s ezután vette maga mellé a Hetilaphoz a ko
losszális tehetségű kutató, Hőgyes Endre, aki fogyó 
egészsége ellenére egyszerre irányította a Kórtani 
és a Pasteur Intézetet, ugyanakkor Markusovszky 
szellemében az Orvosi Hetilapot is szerkesztette. 
Székely Ágoston igyekezett rászolgálni a bizalomra. 

1903 igen eredményes esztendeje volt. A Heti
lapban segédszerkesztőhöz illő alapossággal foly
tatásos hat cikkben összefoglaló szemlét közöl az 
emberi és marhagümőkór azonosságának kérdésé
ről. A kérdés még nem eldöntött. A berlini Köhler 
szerint azonos, pont ezért „a gümőtkómak tejjel és 
hússal az emberre átvitele szempontjából érvény
ben volt rendszabályok és óvintézkedések ezentül 
is foganatosítandók". Köhler kívánsága azt bizo
nyítja, hogy helytelen nézetből is lehet helyes kö
vetkeztetést levonni. Annál meglepőbb Koch állítá
sa, aki „a fertőzés tanának legelemibb szabályait 
teljesen figyelmen kívül hagyja, így pl. azt, hogy a 
fertőzés létrejöttéhez a fertőző anyagon kívül haj
lamos szervezet is szükséges". A nagy tudós ezeket 
a berlini tuberculosis-conferentián hangoztatta, a 
klinikusok nem kis meglepetésére. Persze, Koch 
ettől még Koch marad. Behring az emberi gümő-
kórnak a marhára történő átvihetőségét bizonyít
gatta kísérleteivel, az „azonosság" melletti, vagy el
leni állásfoglalás nélkül. Raw felvetette az emberi 
és marhagümőkór különböző voltát, ami helyes ki
indulási pont, de a következtetés azért helytelen, 
mert a két betegség közt antagonizmust tételez fel. 
Ennek képtelenségét megint csak Behring cáfolta, 
az immunizáló hatást nem annak tulajdonítva. A 
humán és bovin típus különböző voltának lehetősé
gére Moeller kísérleteiből utal, aki emberből és ál
latból eredt gümőbacillus-tenyészeteket összehason
lítva azt tapasztalta, hogy a marha-gümőbaeillusok 
átlag „karcsúbbak, csak ritkán mutatnak a végü
kön megvastagodásokat, amelyek emberi gümőba-
cillusokban gyakoriak". A töménytelen pro- és kont
ra érv mellett Székely Ágoston a kérdést nyitva 
hagyja. A meglepő az, hogy az amerikai Theobald 
Smith már 18984>an elkülönítette a humánt a bo
vin típustól, ennek ellenére az 1901-es londoni tbc. 
kongresszuson Koch még mindig nem veszi tudo
másul. Nagy embernek a tévedései is nagyok, ér
demein azonban mit sem változtat. 

Székely Ágoston második pulmonológiai köny
ve (most már szó szerint az) 1903-ban jelent meg a 
Justus Jakab és Szerb Zsigmond által szerkesztett 
Therapia sorozat III. kötetéként. Kedvelt és sokat 
idézett mottója: „a beteget gyógyítani és nem a be
tegséget". A 314 oldal négy fejezetre oszlott. Az első 
a hörgők betegségeivel foglalkozik (bronchitis, 
bronchiectasia, ashtma bronchiale stb.). Az aszthma 
Trosseau megállapítását idézve „a tüdő epilepsziá
ja", vagyis „idegrendszeri úton reflex váltja ki a 
rohamot". Oki szerepe van a gócoknak: sinusitisek, 
tonsillitis stb. A légcsőhurutra külön ajánlja a Ko
rányi Frigyes-féle jódkáliumos receptet, asztma el-



len a tbc, mellett a tüdőtályog. az atelectasia a 
gombák, a syphilis és az echinococcus pulmonális 
elváltozásaival foglalkozik, 

A mellhártya-fejezetben a pleuritis sicca és ex-
sudativa, valamint P thx . tüneteit-kezeiéseit ismer
teti . 

A negyedikben a tüdősebészetről (bordaresec-
tio stb.) szól. A klíma-, a jóltáplálkozási és tüdőeny
hítő gyógyszeres therápiát kiegészíti légzésgyakor
latokkal, inhalátióval stb. Noha Koch Róbert me
revségével szemben vannak korábbi fenntartásai , 
könyvét stílszerűen mégis a bakteriológia pápai 
székébe emelkedett egykori wollsteini körorvosról 
szóló tanulmányával zárja le. A nagy tudós előtt 
meghajolva vi tába száll a soviniszta sáfárkodókkal, 
akik germán gőggel Pas teur ellenében magasztal
ják. Ha igaz, hogy Koch a bakteriológia „atyja", 
akko r Pas teur a „nagyatyja", állapítja meg találó 
elfogulatlansággal. 

Hőgyes Endre 1904-ben súlyosan megbetege
dett, szükségesnek látszott a Pas teur Intézet külön
választása, vezetésével Székely Ágostont bízták 
meg. Megemlítendő, hogy a Pasteur—Chamberland 
Intézetet erdeti leg Bécsben szervezték meg, de egy 
feltehetően mondvacsinált „korrupció" ürügyül 
szolgált az osztrák—francia ellentét kiújulására, 
így a kiutasított intézetet hazánk fogadta be 1890-
ben. Hőgyes ténykedése közismert, kedves ügyét 
kedves taní tványára bízta, akivel i t t sem vallott 
szégyent. Székely Ágoston, aki korábban m á r meg
pályázta a közegészségügyi tanszéket, az 1905/ 
1906-os tanévben Tangl Ferenc kinevezéséig az ál
talános kór tan t is előadta. Lefordította a s t ras-
bourgi R. Krehl kórélettanát, amelyben Pavlov ko
rai munkássága m á r kellően méltányolt . 

1906-tól 1923-ig Lenhossék Mihállyal közösen 
szerkesztik az Orvosi Hetilapot, most m á r Marku-
sovszky és Hőgyes hata lmas szellemi hagyatékával . 
Pedig az első világháború alat t csökkentek az elő
fizetők, a szerzők, alig akadt papír, de egyetlen 
évfolyam ki nem marad t . Nagy öröksége, az Orvosi 
Hetilap hasábjain 1915-ben beszámolt a hazánkban 
igazán ot thonra talált Pas teur Intézet 25 éves m ű 
ködéséről, az Orvosképzésben pedig később az 1915 
—1925 közé eső nehéz időről, összesen 58 496 meg
harapot t személyt oltottak be, a halálozási a rány 
0,05% volt. Az oltás ingyenes, a szegény személyek 
útiköltséget is kaptak . Székely a Hőgyes által mó
dosított oltóanyagot (nem honi elfogultságból) ked
vezőbbnek ítélte, mivel kevesebb velőállományt 
befecskendezve enyhébbek a melléktünetek (hű-
dés, urt icaria stb.). Hőgyes eljárását Indiától az 
Ib ér-félszigetig mindenüt t szívesen alkalmazták. 

Egy 1920-as kari határozattal bevezették az or
vosi etika oktatását, előadásával a konzervatív szel
lemű, de nem politizáló Székely Ágostont bízták 
meg. Nem talál tam rá terhelő adatot, hogy a kursus 
„lovagja" lett volna, min t pl. Bársony János, vagy 
Hoór Károly. A viharos időkben visszahúzódva 
semleges magatar tás t tanúsított . 

1923-ban a Kultuszminisztériumnak ajánlotta 
fel az Orvosi Hetilapot, s egyben lemondott a szer
kesztés gondjairól. 

Előadóként különösen az orvosi t i toktartással 
foglakozott sokat. Ahogy a halála évében megjelent 
könyvében írta, az orvos legyen a titkok temetője, 
About szavaival „le tombeau des secrets". A hip
pokratészi eskü a Montpellier-i szöveggel kiegészít
ve : „szemeim ne vegyék észre, hogy mi történik a 
házak belsejében, nyelvem őrizze meg a t i tkokat" . 
Avagy Goethe szavaival: „verzweifeln müsste jeder 
Kranke das Übel kennend, wie der Artz es kennt" . 
Példa a legendás venerológus Ricord, aki állítólag 
műorrot ragasztva merít betegeihez, hogy fel ne is
merjék. Avagy Dupuytren, aki sebsült forradalmá
rokat bújtatott , de a rendőrség kérdésére „csak se
besülteket lá t tam", volt a karakán válasz. Nem he
lyeselte orvosi közleményekben a beteg kezdőbetűi
nek közlését. Nem volt híve a törvény és az etika 
szembeállításának, ahogy főleg a francia, vagy az 
amerikai szakirodalom szélsőségesei. 

Lyssa-szakemberként tagja volt a Conférence 
de la ragé nevű szervezetnek, ha jobboldali, a fran
ciáik akkor aligha választják meg. 1927 tavaszán sú
lyos betegsége miatt m á r nem tudot t részt venni a 
párizsi összejövetelen. 

Apjától örökölt erős fizikuma november 22-ig 
dacolt az elmúlással. 

Művész családba született, de festészettel még 
a familiáris hagyatékrendezés formájában sem fog
lalkozott, noha Székely Bertalan, a hős történelmi 
képek megélevenítője, végül a szép szadai tájak 
festőjévé szelídülve ugyancsak gazdag hagyatékot 
hagyott hátra . Azt az orvosnak induló Lándor Ti
vadar (1873—1954) végezte el helyette. 

Székely Ágoston tett annyit az Orvosi Hetila
pért, a veszettség elleni küzdelemben és a Korányi 
Frigyes irányította gümőkór ellenes mozgalomért, 
hogy neve ne legyen puszta kérdőjel a Hetilap cím
oldalán. 

Szállási Árpád dr. 
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