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A :aá'gjl;tő magyar orvosok névsora Zsámho-
Ici Jánossal kezdődik, akinek kollekciója képezte a 
bécsi Nationalbibliothek alapját. Semmi bizonyíték 
-••A, hogy ő lett volna korának legjobban kereső or-
voáa, tcr/y viszont, hogy összegyűjtötte a XVI. szá
zad legjelentősebb magán orvosi könyvtárát. Kétség
kívül nem lesz minden gazdag orvosból műgyűjtő, 
viszont a szenvedély költséges mivoltát nem lehet 
tagadni, következésképp Zsámboki a tehetős orvo
sok közé tartozott'— a szomszédos császárváros sze

rencséjére. Kollégáink között máig is sokan követik 
példáját, ám a vándororvos buzgalmának eredmé
nye megismételhetetlen. Ezen a téren már senki 
nem előzheti meg a korát és szerencsére nem verse
nyezhet magánember az arra hivatott intézmények
kel. Egyetlen magyar orvos emelkedett Zsámboki 
János mellé, id. Elischer Gyula (1846—1909), nem 
minden előzmény nélkül. A nagybátyjától örökölt 
Goethe-gyűjteményt szaporította olyan szintre, 
hogy vetekszik a legnagyobb níémet könyvtárakévá^, 
ma a Magyar Tudományos Akadémia kincstárát 
gazdagítja, csodájára járnak a Goethe-kutatók. 

Id. Elischer Gyula a Semmelweis és a Tauffer 
közötti korszak egyik vezető nőgyógyásza volt. Bár 
Tauffer Vilmosnak lényegében kortársa, az 1909-
ben bekövetkezett viszonylag korai halála miatt a 
modern nőgyógyászat kibontakozását már nem érte 
meg, ezért soroljuk életművét a két óriásé közé. 
Kézmárszky Tivadar, Szabó Dénes, Dirner Gusztáv 
és Temesváry Rezső társaságába, ami nem csekély 
szakmai elismerést jelent egy kórházi főorvosnak. 
Az öllischei családból, ebből a jellegzetesen sze-

' pességi bányásznemzetségből származik, neve sajá
tos metamorfózison esett át. Nem volt ritka a cip-
szereknél az effajta ,,magyarítás55, így lett Lino-

! schegg asztalosmester fia Lenhossék, az Öllischer 
bányamesteréből Elischer,* sajátosan igazodva a ma
gyar ortográfia szabályaihoz. Eperjesen született 
1848. október 15-én, iskoláit Kassán és Eperjesen 
az evangélikus kollégiumban végezte, német nyel
vű, de erősen magyar érzelmű környezetben. Anya
nyelvűsége miatt került a bécsi orvosi fakultásra, 
amelynek szakmai rangját soha semmilyen rebellis 
szemlélet nem vonhatta kétségbe. Politikailag pedig 
a legbiztonságosabb búvóhelynek bizonyult (Korá
nyi Frigyes, Ágai Adolf) .az Allgemeines Kranken-
haus környéke, még a kiegyezés előtt is. Elischer 
medikus éveiben már a megbékélés szelei fújdogál
tak, orvosdoktorrá 1871-ben avatták. Hyrtl és Roki-
tansky tanároktól tanult morfológiát, amelyet sze
rencsésen egészített ki Brücke élettani szemlélete. 
Bécsben szerzett morfológiai ismereteit Budapesten 
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is kamatoztatta. Az egyesülés, magyarosodás és pol-
gárosulás mámorában ekkor kezdett fővárosunk 
világvárosi rangra emelkedni, méltó volt hozzá az 
orvosi fakultás, színvonalában, szellemében egy
aránt, A bécsi diplomát szerzett Elischer Gyula pesti 
pályafutását Scheuthauer Gusztáv kórbonctani inté
zetében kezdte, első publikálásaira hisztológiai am
bíciók serkentik. Markusovszky lapjához azonban 
már Bécsből megváltotta a belépőjegyet. Az Orvosi 
Hetilap 1870. évfolyam 12. számában érdekes pato-
hisztológiai dolgozatot közölt ,,Lebert rostképző 
dagjárói", amelyet Virchow a kötőszöveti dagana
tokhoz, Rokitansky a rákokhoz sorol. A fibroplas-
ticus meningeoma Elischer szerint a rák tulajdonsá
gait mutatja, mivel „szövetvázat és ráksejteket 
(epithelioma) mutathatunk ki.5' A daganatot nem
csak szövettanilag, hanem kémiailag is vizsgálja, 
noha kezdetlegesen, de kitűnő logikával. Ugyanezen 
évfolyam 30. számában „Szembeli ráknövedék" a 
vizsgálatának a tárgya. Elischer tanulmányaiból is 
kitetszik, hogy a legnagyobb patohisztológus neu 
volt valami népszerű intézetében. Ez esetben ih 
Virchow nézeteit cáfolják, • aki szerint a szemben 
csak ideg- vagy izomdaganat fordul elő, holott 
a -recehártyán, is „észlelhető egy hámréteg, mely
nek elemi képletei _ nyűjtványok kibocsátása ál
tal ráksejtekké válnak". Scheuthauer intézetéből 
közli az Izomelváltozások gyermekhűdésnél című 
dolgozatát az Orvosi Hetilap 1872-es évfolyama, 
melyben a Bókai-osztályról kapott anyagon vizs
gálja a szövettani elváltozásokat. A 2%-os sósav-
oldattal kezelt, majd karminnal megfestett izom
sejtekben lipoidos és kolloidos elfajulásokat ta
lált. Nézete szerint az ideg az izomsejthez változat
lanul vezeti az ingerületet, de az izomállomány el
veszti összehúzódási képességét. Megállapításai a 
kor szemüvegén keresztül szemlélendők.' 

•1873-ban lett klinikus, méghozzá Korányi Fri
gyes belgyógyászatán. Itt is kiütközött belőle a mor-
fológus, főnöke nem csekély örömére. Az Orvosi 
Hetilap 1874. évfolyamában szép szövettani metsze
teket közölt egy chorea minorban szenvedett, majd 
kiszenvedett beteg ülőidegéből és gerincvelőjéből. 
Az előbbinél a Schwann-hüvelyben, az utóbbinál a 
dúcsejtekben "talált rögös-szemcsés, a sejtmagvakat 
alig sejttető elfajulásokat. 

Két esztendőt töltött a patológus Scheuthauer' 
mellett,' kettőt Korányi klinikáján, majd 1870-ben 
végleg a nőgyógyászatnál kötött ki. Állami ösztön
díjjal Németországban' Spiegelberg (Semmelweis 
közismert ellenfele) intézetében fordult meg, de ő 
meg sem próbálta, amit később Tauffer Vilmos oly 
fényes eredménnyel teljesített; Semmelweis szemé
lyének a rehabilitálását elérni. Igaz, Spiegelberg ko-



rabbi álláspontját revideálta volna, ám Hegar eseté
ben erre nem volt szükség. Németországból Fran
ciaországon át Londonipa ment, ahol Barnes, Brax-
ton, Hicks és Playfair intézetében megcsodálhatta 
a szigetországi szülészet-nőgyógyászat fejlettségét. 
Amikor a neves klinikák kapuin kívül került, ked
venc olvasmányainak színhelyét, Dickens és Thac-
keray különös világát kereste, amelyet a két író 
„humoristikus lángtolla ecsetelte találóan". A 
Themse-parti városóriáisból 1876 nyarán az írorszá
gi Dublinba hajózott, ahol az A. B. Mosse-intézet-
ben Atthil tanár nagy előzékenységgel fogadta. En
nek az intézetnek díjtalan „járókórodája" volt, s 
amikor Elischer hazatért, ilyen jellegű, egyetemi ok
tatásra is alkalmas ambulancia megszervezését ja
vasolta az Orvosi Hetilap (1877) hasábjain. Az 1877/ 
78~as tanévben „A méh és járulékainak lobos bán-
talmai" tárgyköréből magántanári, azon túl rend
kívüli tanári címet kapott, 1884-ben pedig kinevez
ték a Vöröskereszt Egyesület Kórháza nőgyógyá
szati osztályának az élére. Kézmárszky a jelen, 
Tauffer a jövő embere, így tanszéki álmokat soha
sem dédelgetett. 

1890-ben a Poliklinika főorvosa lett, fontos dol
gozatokat közölt a méh nyálkahártyájának rákos el
fajulásáról, a nem terhes méh helyzetváltozásairól. 
A morfológia után, lévén most már nőgyógyász ve
zető főorvos, a gynekológiai műtétek területén igye
kezett tekintélyt szerezni. Másfél év alatt 174 ope
rációt végzett, abból 16 laparotomia, 2 méhkiirtás, 
6 gátképzés, továbbá petefészektömlő exstirpációja. 
Megoldott méhen kívüli terhességet hüvelymetszés 

útján, dolgozatai német nyelvterületre is eljutottak. 
Az új szellem letéteményese a fiatal Tauffer szinte 
delejes kisugárzással fejleszti kortársaiban a műtéti 
készséget. 

1891-ben Bókai Árpád impozáns kötetet szer
kesztett Korányi Frigyes negyedszázados tanári mű
ködésének megünneplésére, amelyben nem kisebb 
nevek szerepelnek, mint a szerkesztőé mellett: Két 
li Károly, Hirschler Ágoston, Udránszky László, 
Korányi Sándor, és mint volt Korányi-tanítvány, 
Elischer Gyula is. Kedvenc témaköréből, az uterus 
karcinomájának operációjából közöl kazuisztikai 
eseteket. 

Amikor 1893-ban a Rókus 67 ágyas IV. számú 
szülészeti és nőgyógyászati osztályának főorvosa, 
Ráth József elhunyt, helyére Elischer Gyulát nevez
ték ki. Ettől kezdve a Bumm és Schnier szerkesz
tette Diagnostischen Lexikon, valamint a Drasche-, 
féle Bibliothek der ges. mediz. Wissenschaften szí
vesen hozta az írásait. Semmelweis Ignácról az első 
megemlékezést 1894-ben tette közzé, de már 1891-
ben az emlékbizottság egyik leglelkesebb tagja. A 
szobor felállításának pedig az első propagálója. 

Érdekes, hogy ezt a művészeti hajlamokkal te
lített embert a köz mindig financiális ügyek inté
zésével bízta meg. Amit kitűnően látott el. Az 1894-
ben Budapesten tartott VIII. nemzetközi közegész
ségügyi és demográfiai kongresszusnak, később a 
Semmelweis-emlékbizottságnak is ő volt a főpénz-
tárosa. Nagy segítségére volt a nevét öröklő medi
kus fia. A pénzüggyel legalább olyan biztosan bánt 
mint az operálókéssel, de kortársai szerint az ecset 
és a hangszerek is művészi szinten engedelmesked
tek nem mindennapi tehetségének. Híres volt a 
Holbein-, Dürer- és Rembrandt-rézmetszet gyűjte
ménye, amelyet a Szépművészeti Múzeum vett meg, 
képletes áron. 

Az Elischer-féle Goethe-gyűjtemény párját rit
kítja a világon. Nagybátyja, Elischer Boldizsár bu
dapesti ügyvéd gyűjtötte negyven esztendőn keresz
tül a relikviákat, kéziratokat, első kiadásokat, em
lékérmeket, majd Elischer Gyula sikeresen folytatta 
1895-ig, amikor az Akadémiának ajándékozta, ho
lott Weimar akkor már óriási összegeket ajánlott 
érte. Egyetlen kikötése volt, hogy a gyűjtemény ma
radjon együtt, és az Elischer család nevét viselje. 
Jogos kívánságát azóta is tiszteletben tartják. Heller 
Ágost akadémiai könyvtáros 1896-ban katalógust 
készített a csodálatos anyagról, amely 4100 darabból 
áll. A legérdekesebbjei: 34 kézirat, többek között a 
Wie aber kann sich Hans von Eyck két strófája; a 
Morgens rund négy verssora; egy Reichardthoz 
címzett levél, amely Newton színelméletére vonat
kozik ; egy-egy aláírt levél Döbereiner, ül. Johannes 
Müller professzorhoz, hogy csak a legértékesebbeket 
említsük. A kortársak manuskriptuma közül Liszt, 
Humboldt (Alexander és Wilhelm), Herder, Hufe-
land és Lavater levele számunkra a legizgalmasabb. 
A Goethe-arcképek száma 233, az emlékérmeké 22, 
első kiadás 135 kötetben, 458 életrajz és még felbe
csülhetetlen értékű egyebek. 

Miután a (ma már megszerezhetetlen) kollek
ciót a magyar államra hagyta, szakmai elfoglaltsága 
mellett elsősorban a piktúrának hódolt. A buda
pesti Orvos-szövetség 1902-ben a városligeti Mű-



csarnok Összes helyiségében kiállítást rendezett, be
vételét a bizottság „a nemes hivatásuknak áldozatul 
esett orvosoknak és különösen a mindenkitől elha
gyott özvegyeinek és árváinak55 a javára fordította. 
A kiállítás rendezésével a végrehajtó bizottság el
nökét, id. Elischer Gyulát bízták meg. Aligha sejt
hette, hogy fiának neve majd a röntgen-márt í rok 
hamburgi oszlopára fog felkerülni. 

A tár la t érdekessége, hogy Korányi Frigyestől 
Kétly Károlyig, Ónodi Adolftól Pert ik Ottóig mi 
lyen lelkes és értő műpártolók voltak a századfor
duló nagy magyar orvosai. A tárlaton Benczúr és 
Lotz Károly mellett helyet kapott Rippl-Rónai és 
Vaszary János, vagyis az akadémikus festészettel 
együtt a modern párizsi p iktúra is. Id. Elischer ked
venc festője Mészöly Géza volt, az ifj. Elischeré, aki 
ekkor még Per t ik munkatársa , Pettenkoffen Ágost 
— főleg az 1848-as képei miatt . 

Csodálatos, hogy egy nagy műtét i osztály veze
tése mellett és betegeskedve hogy jutot t mindenre 
ideje! Igaz, ekkor már a szaklapokba nem ír, de 
1907-ben megjelent Az anyaság higiénéje című kis 
remekműve. „Az egészség könyvtára55 kezdő kötete, 
Gerlóczy Zsigmond szerkesztésében. Különösen ér
dekes a terhes nők munkahelyi védelme, megenged
hetet lennek tart ja a gravidák dohánygyári alkal
mazását, ólommal vagy higannyal való dolgoztatá
sát. A könyv fele a bábák teendőivel foglalkozik: 
hogy népiesen szólva a „a szülő nő a fájásokat jól 
földolgozza55, a bába irányításától függ, és a min
denekfölötti tisztaság. 

í r t korábban a halottégetés higiénikus voltáról. 
Id. Elischer Gyula 1908-ban a Vöröskereszt te 

rén szerzett érdemeiért vaskoronarendet , 1909 nya
rán a Semmelweis-emlékbizottságban kifejtett tény
kedéséért a Berán-féle ezüstplakettet nyer te el. 
Nagy elismerés, ha arra gondolunk, hogy rajta kí
vül Duka Tivadar, Alfréd Hegar, Tauffer Vilmos, 
Győry Tibor, Temesváry Rezső és Dirner Gusztáv 
kapta meg ezt a kiemelt fokozatot. Az emlékköny
vet augusztusban még kézhez kapta, de alig átve
hető erőfeszítéssel. Egyre súlyosbodó vesebaja 1909 
szeptember 28-án vetett véget gazdag életének. 

Az ál lamra a Goethe-gyűjteményével, fiában 
a magyar medicinára felbecsülhetetlen ér tékű örök
séget hagyott . Zsámboki János óta a legeredménye
sebb műgyűjtő orvosunk, id. Elischer Gyula, egy 
nemes ténykedés egyik legnagyobb igazolója. 

Szállási Árpád dr. 
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