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Bársony János professzor pályafutása, 
a tévedések anatómiája 

A címbeli állítás szakmai és világnézeti jellegű, a ket
tő olykor nem különíthető el egymástól. A fővárosi 
I. sz. Szülészeti Klinikát 1903-tól haláláig irányítot
ta, az 1903-1918. közötti periódusban Tauffer Vil
mos professzor ellenlábasának számított, 1919-től 
1926-ig pedig a retrográd Magyar Orvosok Nemzeti 
Egyesülete (MONE) egyik alapító tagja és szellemi 
vezére, amely nyílt antiszemita programjával mér
hetetlenül nagy kárt okozott a vétleneknek, az or
szágnak és a Pázmány Péter Tudományegyetem Or
vosi Karának egyaránt. Ez akkor is igaz, ha hallga
tunk róla, ezért érdemes megismerkedni e tanulsá
gos karrier buktatóival. 

Bársony János 1860. július 31-én született Szat-
már megye akkori székhelyén, a párciumi Nagyká
rolyban. Bár rátarti volt „magyar úri" származására, 
nevük nem olvasható a nemesi családok címtárá
ban. István nevű bátyja ismert vadászati író, aki 
1919-ben szerkesztette a Tanácsköztársaság című la
pot, hogy utána egy jobbra fordulással minél heve
sebben támadhassa földijét: Móricz Zsigmondot. A 
piarista diák maturátusa megszerzésével a bécsi or
vosi karra iratkozott, majd 1884-ben Budapesten 
Kenézy Gyula évfolyamtársaként szerzett oklevelet, 
közöttük a kapcsolat később is megmaradt. Végzés 
után a Kézmárszky-vezette I. sz. Szülészeti Klinika 
kötelékébe került. Publikálni 1887-ben kezdett, a 
„Macerált szülések és befolyásuk a gyermekágyra" 
című sorozata az Orvosi Hetilap 31. évfolyamának 
40., 42., 45. számában jelent meg (1). Ahogy írta: 
„az esetek nagyobb számában kideríteni az intraute-
rin halál okát nem sikerült". Majd „A méhen kívüli 
terhességről öt eset kapcsán" a következő évi kötet
ben jött, jelezvén szakmai ambícióit. Terjedelmes so
rozata „A kraniotomiáról" azt jelzi, hogy a császár
metszéssel szemben még mindig ezt részesítették 
előnyben. E korszerűnek aligha nevezhető nézettel 
Velits Dezső pozsonyi bábaképző-igazgató szállt vitá
ba, így a válasz sem maradhatott el. Bársony tanár
segéd epés hangnemért nem ment a szomszédba. 
Védekezve hangsúlyozta, az abszolút sectiós indiká
ciók körül nem lehet vita, de a relatívnak „ elkerül
hetetlen" alternatívája a craniotomia. A két kört sem 
egyformán értették. A vita hevében a klinikus meg 
jegyezte, mily szerencse, hogy Velits dr. bábákat és 
nem medikusokat oktat. Hamar megtanultak óva
kodni éles visszavágásaitól. Több írása jelent meg a 
Zentralblatt für Gynekologie hasábjain, és ezzel a nem
zetközi porondra is kilépett. A Gyógyászatot, nem tud
ni mi okból, hamar otthagyta. 

A „ szülészeti műtéttan" tárgyköréből már a vita 
évében (1892) magántanárrá habilitálták, ami azért 
érdekes, mert Tauffer professzortól eltérően nem 
volt nagy híve az operatív beavatkozásoknak. Való
színűleg érezte, hogy különösen e téren „nem tar
toznak azonos súlycsoportba." Inkább egyre többet 
foglalkozott a még mindig gondot jelentő gyermek
ágyi láz kezelésével. Előbb szublimátos hüvelyöblíté
seket végzett, de csak higanymérgezés határán bizo
nyultak hatásosnak. Következő lépésként a szubli-
mát bőr alá történő fecskendezését alkalmazta -
eredménytelenül. Lévén makacs ember, nem tágí
tott, és áttért az olasz Baccelli által ajánlott intravé
nás adagolásra, amelyet Kézmárszky professzor a 
trombózisoktól tartva nem nézett jó szemmel. Bár
sony magántanár az elképzelései mellett még a kli
nika elhagyása árán is kitartott, leutazott hát Debre
cenbe egykori évfolyamtársához és barátjához, a bá
baintézeti igazgató Kenézy Gyulához, hogy együtt 
folytathassák az elképzelt kezeléseket (12). Pár sike
res eredmény után váratlanul adott lett a nagy lehe
tőség: 1902. május 18-án 61 éves korában elhunyt 
Kézmárszky professzor és természetesen önmagát is 
esélyes utódjelöltnek számította. Nem ok nélkül, 
mert ugyan pályázott a kolozsvári tanszékvezető 
Szabó Dénes, a Tauffer-tanítvány Dirner Gusztáv és 
Tóth István, a kar javaslatára a király mégis őt ne
vezte ki. Külön érdekesség még, hogy az egykori vi
tapartner Velits Dezső pesti habilitáció nélkül adta be 
pályázatát. Tauffer korrektségére jellemző, hogy 
nem vetette be tekintélyét a kinevezésnél, Bárso
nyéra pedig, hogy az addig is meglévő önbizalma 
még inkább megnövekedett. Kétségtelenül e ma
gántanárok közt ha nem is nagy előnnyel, de „ rang
idősnek" számított, így már potenciális utódként ő 
búcsúztatta a Gynaekologia mellékletben a mesterét. 
Ugyanekkor a szakma is megtisztelte azzal, hogy a 
Nékám Lajos és a Kétly László szerkesztésében meg
jelent háromkötetes Magyar Orvosi Vademecum részé
re véle íratták a „Szülészet dióhéjban" című fejeze
tet, míg a „Nőgyógyászat"barátjának, Kenézy Gyu
lának a munkája. Ezzel mindketten egycsapásra 
Blaskovics László, Farkas Géza, Kétly Károly, Kre-
puska Géza, Krompecher Ödön, Ónodi Adolf, Than-
hoffér Lajos, Vámossy Zoltán és Verebély Tibor il
lusztris szerzői társaságába kerültek. Velits dr. meg
állapítása tíz év multán is igaz, a császármetszéshez 
képest túl nagy teret szentelt a drasztikus magzatel
távolításoknak. Ami aligha egyezik a különben jog
gal hangoztatott nemzetféltő gyermekpártiságával. 
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Visszatérve a költői hangvételű Kézmárszky-nek-
rológhoz, belőle megtudható, hogy szerzője részt 
vett az 1897. évi moszkvai nemzetközi orvoskong
resszuson, ahonnan egy piciny ikont hozott e vallá
sos professzornak, aki ezt haláláig őrizte az ágya fö
lött. 

Bársony tanár tagja volt a gynaekologiai szakosz
tálynak, de a szűkebb „vezérkarnak" nem (11). Az 
1906-ban felállított Semmelweis-szobor leleplezése
kor még ő az egyik „hivatalos" szónok, de az 1909. 
évi Semmelweis-emlék Végrehajtóbizottságának 
már nem tagja, ő, mint a klinika vezetői jogfolyto
nosság ekkori képviselője. Ez arra enged következ
tetni, hogy a két klinika között akkor már nem volt 
felhőtlen a viszony. Majd az ugyancsak 1909-es bu
dapesti nemzetközi orvoskongresszuson elhangzott 
az „Über die Therapie des Puerperalfiebers" című 
előadása, amelyben a Kenézy Gyula igazgatóval el
ért szublimátterápiás eredményeit ismertette (2), 
kétkedő hazai visszhangok közepette. Ugyanezt adta 
elő kibővítve magyarul a Budapesti Kir. Orvosegye
sület 1911. évi nov. 25-i ülésén, amely könyv for
májában is megjelent (3) (1. ábra). Több mint meg
lepő, hogy a közel 300 oldalon ilyen témakörben 
Semmelweis neve egyetlen egyszer sem fordul elő. 
A Tauffer professzoré viszont igen, nem a legkedve
zőbb hangsúllyal: „A kísérletezésre vállalkozók kö
zül eddig egyedül Tauffer tanár nyilatkozik szomo
rúan az injekciók felől, amennyiben az ez évi mün
cheni orvoskongresszuson egyik asszisztensével az 
injekciókról előadást jelentvén, az osztogatott brosú
rákról azt olvashatjuk ki, hogy klinikája egészségi ál-
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1. ábra: A gyermekágyi lázról írott könyv címoldala 

lapotának összeredményei is sokkal rosszabbak, 
amióta az injekciókat próbálják, mint azelőtt voltak" 
(5). A Tauffer-iskola erre tapintatosan nem reagált. 
Bársony tanár a vetélésekről írt az Orvosi Hetilapba, 
az ecclampsiáról a Pester Med.-Chir. Presse 1913. évfo
lyamába. Kétségtelen viszont, hogy korán felismerte 
a Röntgen- és rádiumkezelés jelentőségét a nőgyó
gyászati daganatok kezelésében. Az ő klinikáján mű
ködött 1911-től Kelen Béla magántanár vezetésével 
a Röntgen-laboratórium, és ott végezték az első ha
zai sugárkezeléseket, amelyekről az Orvosi Hetilap 
1914. évfolyamában számolt be. Már 1915-ben, az 
éppen példa nélküli világégés közepette, a pozitív 
eugenika háború utáni fontosságát hangsúlyozta. 
Pedig akkor nem az volt az orvosok legfőbb gondja. 
A fentiek ismeretében aligha meglepő, ha az 1917. 
évi kiadású hatalmas kétkötetes Tauffer-Tóth féle A 
nőgyógyászat kézikönyve tíz szerzője között nem talál
juk a Bársony professzor nevét. Pedig pl. a méhrák 
sugárterápiájának megírására igazán illetékes lett 
volna. Ezek az árulkodó momentumok a csendes és 
lappangó ellentét magyarázatául szolgálnak. 

Amikor 1915-ben Madzsar József megszervezte 
az Országos Stefánia Szövetséget, nem véletlenül 
kérte fel Tauffer professzort az anyavédelem irányí
tására. Pedig Madzsar és Bársony az eugenikai kon
cepció terén találkoztak. Mindketten intenzíven fog
lalkoztak a „fajnemesítés" gondolatával, csak más 
megközelítésben. Míg a baloldal az általános emberi, 
addig a jobboldal a nemzeti szempontokat hangsú
lyozta. Az útvesztőt még egyikük sem látta előre. 

Az I. sz. Szülészeti Klinika igazgatója meglepeté
sekkel eztán is szolgált, nem a tárgyával, hanem an
nak megítélésével. Az Orvosi Hetilap 1918. évfolya
mában a pusztító spanyoljárványról értekezett, régi 
rögeszméjét felelevenítve, mert: „a boncolás alapján 
a spanyol betegség rokona a gyermekágyi láznak... 
tulajdonképpen nagyon mérges streptofertőzés, 
vagyis tüdőpestis." A kettő közé 1918-ban egyenlő
ségi jelet tenni enyhén szólva anakronizmus. Szerin
te szuverén gyógyszere természetesen a szublimátin-
jekció, a saját intézetében azt alkalmazták. Majd így 
folytatja: „A háborúnak kellett kitörnie, hogy az ál
tala teremtett nyomasztó helyzetek egyik-másik or
voskollégámat az ajánlott therápiára is rákényszerít -
sék" (7). A bizarr ötlettel nem aratott egyértelmű si
kert, ahogy az említett évfolyam számos közlemé
nyéből kiderül. Aztán következett 1919. vízválasztó 
éve, - őt március 28-án az egyetemi ügyek népbiz
tosa négy tanártársával együtt állásából felfüggesz
tette (8), de tanítványai követelésére a Bársony ta
nárét hatálytalanították (9) - őt tehát lényegében 
olyan nagy sérelem nem érte, mégis alapítója és el
nökségi tagja lett a már említett, 1919 áprilisában 
titkon szervezett nyíltan megtorlást hirdető Magyar 
Orvosok Nemzeti Egyesülete, azaz a MONE nevű 
társaságnak (10). Elkeseredettségét részben magya
rázhatja, hogy az akkor még zömében magyar, érzel
meiben szintén magyar sváb és zsidó lakosság a kirá
lyi Romániához került, szülővárosával együtt, csak
hogy a világ egyetemeihez intézett Trianon elleni til
takozást vele együtt írta alá Grósz Emil, Liebermann 
Leo, Bálint Rezső, Árkövy József, Korányi Sándor és 
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Ónodi Adolf, tehát sokféle világnézetű zsidó szárma
zású professzor, így pont neki nem lett volna szabad 
a MONE programját magáévá tenni. A kései króni
kás utólag eltűnődik: egyesek szemében mintha 
nem is létezett volna gróf Bethlen István, pedig a mi
niszterelnöksége alatt volt rektor, tehát a kar első 
számú felelős embere Bársony János professzor. A 
zseniális erdélyi arisztokrata szintén ellenforradal
márként kezdte, és nemcsak szülőföldjét, de hatal
mas vagyonát és nagyszerű őseinek politikai színte
rét is elveszítette. Ha tőle tanulnak világnézeti reali
tást, más hangsúllyal említhetnénk Bársony János, 
Kuzmik Pál, Hoór Károly és még néhány orvostanár 
nevét. 

Végzetes tévedés volt tehát a trianoni tragédiát 
egy népcsoport „számlájára"írni (13). Ő valószínű
leg Bethlen István helyett Bársony Istvánra figyelt, 
nomeg egykori tanársegédjére, a fő „ideológus" Av-
raffy Elekre, aki szerint „a zsidók nem országos 
arányszámuknak megfelelően haltak hősi halált a 
háborúban" (10). A statisztikák persze mást bizonyí
tanak, de ez előítéletet a tények nem zavarják. Az 
egyszerű szatócssegédektől jeles orvosokig lehetne a 
cáfolatot sorolni. Az 1923-as rektori beszéde egyiké
ben „tetemre hívta a bűnösöket." A másikból Szabó 
Dezső faluromantikája integet vissza, amikor a falu 
„romlatlan"népét idealizálja. Nem érte meg, amikor 
a nemzetietlenséggel éppen nem vádolható faluku
tató írók az ellenkezőjét bizonyították. 

E téren is ki kell emelni Klebelsberg Kunó kul
tuszminiszter szerepét, aki minden tőle telhetőt 
megtett az ország hírnevét rontó szakmapolitika 
folytatásának akadályozására. 

Bársony professzor helyzetét megkönnyítette, 
hogy a nála jóval nagyobb szakmai tekintéllyel bíró 
Tauffer Vilmos 1918-ban nyugdíjba vonult és helyé
re a hozzá nézeteiben jóval közelebb álló Tóth István 
került. Nem tudni, milyen szerepet játszott ebben, 
hogy mindketten szatmári születésűek voltak. Itt 
nem a megyén, hanem az elvesztett közös szülőföl
dön a hangsúly. így aztán érthető, ha 1926-ben Bár
sony tanárt a Tauffer-tanítvány búcsúztatta az Orvo
si Hetilapban (14). Védve őt a „kurzista" vádaktól, 
amit „ellenfelei híreszteltek"róla. Markusovszky pe
riodikájának 1920. évfolyamában jelent meg az „Or
vosi erkölcstan" című írása, amelynek van egy meg
szívlelendő és egy teljesen elfogadhatatlan javaslata. 
Az előbbi az orvosi etika oktatásának bevezetése, az 
utóbbi sajnos a szégyenteljes numerus clausus beve
zetésének „szükségessége" (7), mivel persze az or
szág nemcsak erkölcsi, hanem anyagi szempontból is 
nagyon, rosszul járt. Szakmai furcsaságaira jellemző 
még az 1921. októberében elhangzott Balassa-elő-
adása: „A rákról, kiváltkép a mellrákról" (5) címmel. 
Ugyanis ebben az eddig elmulasztott Semmelweis-
méltatásait pótolja. Tehát nem a gyermekágyi láz, 
hanem a rák ürügyén. Nehéz benne logikát találni. 
A terjedelmes előadás történeti része igen jó, 
meggyőző statisztikai táblázatokkal és imponáló iro
dalmi listával. 

Érdekes „A magzatűzés útján elkövetett bűnözés
ről és azok korlátozásainak módozatairól" írott cikke 
a Hetilapban. Ebben is fellelhető a paradox bukfenc, 
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2. ábra: A Bársony Emlékkönyv címoldala 

mert a magzatűző orvosokat még a kuruzslóknál is 
„veszélyesebbeknek" tartja. Ez etikailag igaz, de a 
gyakorlati kivitelben nem. Különösen ahogy indo
kolja: „az orvos a szakismereténél fogva igen köny-
nyen intézheti a körülményeket úgy, hogy az elkö
vetett bűnt palástolhassa/'Vagyis az elvont erkölcsi
ség fölötte van a célszerűségnek. Ha már egyszer va
laki úgyis rászánta magát, jobb ha orvos végzi azt el. 
Abban viszont igaza van, amikor a gyermekvállalás 
és -nevelés ügyében az államtól nemcsak hangzatos 
szavakat, de áldozatokat is követel. Az egyke engesz
telhetetlen ellenfele, ahogy írja: „Mozart pl. az ötö
dik, Schubert a tizenharmadik, Napóleon a nyolca
dik, Wagner a hetedik, Rembrandt a hatodik, Coo
per a tizenegyedik s Franklin a tizenhetedik gyerme
ke volt szülőinek" (6). Ne feledjük, a háború után a 
győztes hatalmak (pl. Franciaország) és a vesztes Né
metország orvosai mind népességdeficitről értekez
tek. Bársony tanár az Orvosképzés hasábjain írt a tbc 
népbetegség jellegéről, majd újra az egykéről. Nem 
tudni, később mérsékeltebb elvet képviselt volna-e, 
ha 1926. február 28-án le nem hunyja örökre a sze
meit! Hiszen nagy tanártársai: Bókay János (akit na
gyon tisztelt), Moravcsik Ernő Emil, Farkas Géza, 
Vámossy Zoltán, Schaffer Károly és Lenhossék Mi
hály valamennyien jó hazafiak voltak, mégsem 
kompromittálódtak. 

Halála után tanítványai a kötelező kötettel (2. áb
ra) tisztelegtek emléke előtt. A névsorból megállapít -
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ható, hogy nem nevelt nagy iskolát, így tanszéki 
utóda a Szegedről meghívott Tauffer-tanítvány Ku-
binyi Pál lett, nagy formátumú szakember, akinek 
fővárosi pályafutása sajnálatosan rövid ideig tartott. 

A felsorolt tényekből talán kitűnik, hogy Bársony 
János tanár, az I. sz. Szülészeti Klinika 1903-1926. 
közötti igazgatója mind szakmai, mind világnézeti 
szempontból enyhén szólva ellentmondásos szemé
lyiség volt, így nem sorolható a Semmelweis-Tauf-
fer-Kézmárszky nevével fémjelzett nagy vonulatba. 

Érdemes ismertetni, mert része a múltnak és téve
dései tanulságul szolgálhatnak. 
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