
Dulácska Géza születése 150 éves jubileumára 
Dulácska Géza 1874—1886 között volt a Gyógyá

szat című szaklap szerkesztője, miközben a kiadói tulaj
donjog Poór Imre tanár kezében maradt. Aki az Orvosi 
Hetilap szerkesztőségéből kiválva 1860-ban azért alapí
totta ezt a periodikát, hogy nemcsak szakmai konkuren
ciát, hanem egyenesen „fölényt" képviseljen a régebbi 
redakciójával szemben. Poór fő erőssége visszájára for
dult, ugyanis kitűnő debatteri képességgel bírt, kétségte
len stiláris kvalitásokkal (1), amelyek azonban öncélú 
fölényeskedéssé fajultak. Aligha kell hát megmagyaráz
ni, kinek a véleménye döntött Dulácska rövid szerkeszté
se idején. Utólag azt sem tudhatjuk, milyen lett volna a 
Gyógyászat, ha Poór szabad kezet biztosít a szerkesztés
ben. Bizonyára nem ilyen, legalábbis nemcsak ilyen. 
A Poór kontra Balassa-kör vitája a rendkívüli szaktekin
télyű, de nyelvünkön nem beszélő tanárok körül robbant 
ki. Az öncélúan ellenzéki laptulajdonos szerkesztő táma
dást intézet Czermák tanárék ellen, míg Markusovszkyék 
a tolerancia elvét vallották. Sajnos, a szerencsétlen sze
mélyeskedésből az utóbbiak és a magyar medicina került 
ki vesztesen. Megvédték Czermákékat az oktalan táma
dás ellen, azt azonban nem sikerült elérni, hogy maradja
nak. Utólagos vigaszunk lehet, hogy Czermák tanárék 
távozása késztette Balogh Kálmánt a hiányzó hazai fizo-
lógia, kísérletes kórtan és gyógyszertan megteremtésére. 

Egyébként jellemző, hogyan és miért figyelt fel Poór 
Imre szerkesztő a fiatal Dulácska Gézára! A Gyógyászat 
második évfolyama (2) leközölte az akkor végzős fiatal 
doktor kazuisztikai írását. Címe „Függérdag (aneurysma 
aortae) gümősödéssel szövődve." A kórleírás szinte köl
tői szárnyalású: „halvány aszott ember fekszik az ágyon, 
arcán levertség, szemeiben a kínos virrasztás bélyege ül." 
— A lelkes szerkesztő rögtön csillaggal jelzett lábjegyzet
tel nyugtázza: „Dulácska kezdő tudor ügyfelünk ezen 
első kórrajza becsületére válik nemcsak írójának, — ha
nem a magyar egyetemnek is, mely mostoha viszonyai 
közt is ily koratermő életerős sarjakat nevel." (3) Rövide
sen törzstagja lett Poór szerzői gárdájának. 

A fiatal doktor, aki 1838 január 15-én született a 
Pest megyei Ráczkeve helységben (4), ahol apja uradalmi 
seborvos volt. Anyja: Skudek Mária sajnos hamar öz
vegységre jutott, ám a fejedelmi uradalom (5) gondosko
dott a tehetséges fiú neveltetéséről. Pest, Székesfehérvár 
és Nagyvárad voltak középiskolai állomásai, majd apjá
nak hivatását választotta, csak orvosdoktori fokon, me
lyet 1862-ben szerzett meg fővárosunk gyógyító fakultá
sán. Szakirodalmi munkásságának területe a belgyógyá
szat, fóruma a Gyógyászat, működési helye a Rókus, 
amelynek VIII. számú és 192 ágyas „Barak-kórház" bei-

beteg és bujakóros osztályát vezette (6) 1874—1882 kö
zött, majd amikor 1885. augusztus 25-én megnyílt az 
„Üllői úti Új kórház", melyet rövidesen első nagy kirá
lyunkról neveztek el, Réczey Imre és Janny Gyula társa
ságában Dulácska Gézát is oda helyezték át. 

Dulácska Géza mint a Szent István Kórház osztály
vezető és felügyelő főorvosa hunyt el 1904. április 3-án (7). 

Elsők közé tartozott, aki a cikkeit pontokba foglal
va összegezte, az áttekinthetőség kedvéért (8). 

A Gyógyászat időleges szerkesztése Poór Imre po
tenciális szövetségesévé avatta. Ők alapították 1873-ban 
az Orvosi kört az Arany Sas különtermében. (9) Dulácska 
előadásai a körben igen figyelemre méltóak. Pl. 1874-ben 
a „Gyermekhalandóság csökkentéséről" értekezett, 
melyben a betegségek megelőzésére helyezte a hangsúlyt, 
továbbá sajnálattal állapította meg a gyermekágyi láz 
létezését, higiénéi hiányosságokkal „okadatolva", mi
ként a kitűnő nekrológban olvashatjuk. (10) 

Indítványozta a halálbüntetés eltörlését, a betegse-
gélyző egyletek fejlesztését, vagyis a konzervatív kuruc 
Poór mellett Dulácska egy jóval liberálisabb irányzatot 
képviselt. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
Vándorgyűléseinek kötelékében csúcsteljesítmény a Ger-
lóczy Gyulával közösen szerkesztett három kötetes Bu
dapest és környéke természetrajzi, orvosi és közmívelödési 
leírása, amely 1879-ben jelent meg. 

A fentiekből kitetszik, hogy Dulácska Gézának a 
közéletiség volt az igazi közege. Szép(-irodaírni) stílusa 
sem meglepő, ha megemlítjük, hogy elég sokat és igen 
szívesen fordított főleg ifjúsági műveket. így lett Dickens 
és Hoffmann lelkes magyar tolmácsolója. Aki szerkesztő
nek is jobb lett volna, ha ő választ és nem őt választják. 
Mégis: az Orvosi Hetilap és a Gyógyászat között Dulács
ka szerkesztése idején volt bizonyos „fegyverszünet." 
Amely alkalmat adott az erőgyűjtésre, és az utód Schách-
ter Miksa, valamint a társai megteremtették a jóértelmű 
szakmai rivalizálás feltételeit. 
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