
Markusovszki, vagy Markusovszky 

Néha egyetlen betűnek is jelentős az értelmező sze
repe, elég az egyháztörténetből ismert és a Madách 
által dramatizált homoiusion-homousion vitára, il
letve a pápista keresztény vagy protestáns keresz
tyén megkülönböztető jellegére utalunk. A család
neveknél inkább a kialakult ortográfiai szokás domi
nál, és távolról sincs akkora jelentősége, mint az elő
zőeknél, így pl. az „i" vagy „y" betűvel végződőek-
nél, amelyek az általános közhiedelemtől eltérően 
távolról sem az osztályeredet írásbeli bizonyítékai. 

Illusztris lapalapító szerkesztőnknél az első évek
ben mindkét változat előfordult, és ez először a mos
tani főszerkesztő, Fehér János professzor fürkésző 
szemeinek tűnt fel. Amikor a 2004. évi Marku
sovszky-érem átvételére Oláh Éva professzornő az 
Orvosi Hetilap első számának (1. ábra) hasonmás 
példányát megjelentette. A meglepő variációt az el
ső évfolyam címoldalán olvashatjuk. A következő, 
és nyugodtan mondhatjuk: Semmelweis-szám (2. 
ábra) szerkesztőjének neve már Markusovszky, és ez 
a végleges változat fémjelzi napjainkig. Ennek tisztá

zását megpróbálni inkább érdekes, de nem is mellé
kes egy akkora formátumú személyiségnél. 

Olyan alapvető nagy összefoglalás, mint a Nagy 
Iván-féle nyolckötetes Magyarország családai (2) 
nem nyújt megfelelő támpontot, mert Marku
sovszky nem tartozott az országosan számon tartott 
nemesi famíliák sarjai közé. 

Kiss László, a felvidéki kitűnő orvostörténész hív
ta fel rá figyelmemet, hogy a szlovák ortográfia sza
bályai szerint a szlovák és a lengyel eredetű családok 
mindig „y" végződéssel írták a nevüket. Ilyen példák: 
Jablonszky, Jeszenszky, Scitovszky, Pulszky, Med-
nyánszky, Zsilinszky, hogy csak pár ismertebbet em
lítsünk. Ugyanez vonatkozik a Markusovszky, Zsám-
boky és a Beniczky családra. Kiss kolléga véleményét 
olyan hazai szaktekintélyek is megerősítették szóban, 
e sorok írójának mint Dörnyei Sándor és Batári Gyu
la. Ugyanez érvényes a volt észak-magyarországi 
nem szláv származású családokra is. Ilyen: Andrássy, 
Thököly, Pálffy, Koháry, Széchy, Csáky, Görgey és 
Rudnay nevű família, ez a sor nagyon kevés kivétel-
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lel folytatható. A dunántúliaknál is dominál az „y" 
végződés, elég az Eszterházy és az Erdődy családra 
hivatkozni. Ahol a név záró betűje „y", pl. Batthyány 
esetében ez nem módosul, de Széchenyi és Apponyi 
után nem tehető egy plusz ipszilon. 

Érdekesen alakult az országos eloszlás. Vegyük az 
erdélyi fejedelmek sorát: Bocskai, Apafi, Barcsai, Bá-
tori (mind az ecsedi, mind a somlyói ág) és a Rákó-
cziak. Kivételt képez a Bánffy-család, de az fejedel
met nem adott. 

A genealógus Nagy Iván „ Apaffy" változatot hasz
nál, de a nehéz sorsú fejedelem tudós orvosa: Pápai 
Páriz Ferenc a Pax animae című könyvébe (5) a lel
ki vigasztalást Apafi Mihálynak ajánlotta. Nézzük a 
történelemből jól ismert famíliák listáját. Ilyenek: 
Teleki, Telegdi, Tholdalagi, Alvinczi, Imrefi, Gyulai, 
Bolyai. Eléggé meggyőző névsor. Lehetett ebben kál
vinista dac is, mert hozzájuk hasonlóan Debrecen je
les kollégiumi tanárai: Hatvani, Weszprémi, Maróthi 
György, Sinai, Polgárdi szintén idegennek találták az 
ipszilont. A Délvidékről ugyanez mondható, pl.: a 
két Hunyadi, Ciliéi, Garai, Újlaki, mind meghatáro
zó alakjai a történelmünknek. 

Később a névmagyarítással a görög „y"-vég ismét 
„divatba jött", elég a két Hunfalvy, Munkácsy Mi
hály, Acsády, Árkövy, Csontváry személyére hivat
kozni. Nagy nyereségei ők szellemtörténetünknek, 
művészetünknek. 

Ezek után felmerül az eredeti kérdés: miért szere
pelhet az első évfolyam címoldalán az ominózus 
Markusovszki-változat! Találgathatjuk, de pontos vá
laszt nem tudunk rá adni. Ne feledjük, a félelmetes 
Bach-korszakban még egy ártatlan betűnek is protes

táló jellege lehetett. Legalábbis annak szánhatták. Jó
kai, magyarságát hangsúlyozandó, belügyminiszteri 
engedéllyel már korábban nevet módosított, a Seges
várnál eltűnt Petőfi példája ott lebegett a szemek 
előtt, sőt a lángeszű hadvezér Görgey Arthurt is 
„megajándékozta" egyik volt tábornoka a sima „i"-
betűvel (1), noha ő azért soha nem folyamodott. 

Markusovszki az első évfolyamban (3) nevének e 
szokatlan változatában összesen 10 tárcát írt, de ez 
csak a kötelező regiszterből tudható meg. Akadnak 
egyéb ellentmondások is, pl: Batizfalvy Sámuel, a 
későbbi közegészségtani tanár a névmutatóban Ba-
tizfavi, de a jelzett cikke alján már Batizfalvy válto
zatban olvasható. Ugyanez a helyzet a kitűnő karca
gi orvos-gyógyszerész Kátai Gáborral is. 

A fentiekből az összegezhető, hogy mindez az or-
tográfiai bizonytalanság a nyomdászok hazafias buz-
góságának és a szerkesztői tapasztalatlanságnak egy 
sajátos keveréke. Nyilván azért nem vette zokon a 
bécsi cenzúra sem. Arra viszont bizonyíték, hogy a 
családnevekben akadt elég sok változat, majd kiala
kult egy végleges forma, a jelesebb publikálók név
azonosításának a megkönnyítésére. Ez történhetett 
lapalapító szerkesztőnkkel, aki mindössze félévig volt 
Makusovszki Lajos, az Orvosi Hetilap címoldalán. 
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