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1. ábra: Hídvégi Jenő 

A búcsúzó megemlékezésben gyakran használják a 
„pótolhatatlan" jelzőt, bár ez sokkal érvényesebb az 
elvesztett barátokra. így Hídvégi Jenőre, aki az el
múlt év karácsonyán távozott az élők sorából. Hallat
lanul szerény és rokonszenves alakjával az Országos 
Orvostörténeti Könyvtár rendezvényein találkoztam, 
ahová szorgalmasan eljárt. A többnyire magán jelle
gű baráti beszélgetésekből derült ki, hogy eredetileg 
orvosnak készült, de a diplomaszerzésben a második 
világháború megakadályozta. Majd a családalapítás 
után már nem is törekedhetett rá, ekkor kezdett iga
zán az orvostörténelemmel foglalkozni. E sorok írója 
egyszer csak két könyv szerzőjében vélte a személyét 
felismerni, véletlenül persze, mert önként azt soha el 
nem árulta volna. Mindkét mű kritikus időben jelent 
meg: egyik a világégés alatt, a másik a fordulat éve 
után. Az előbbi Bem apóról szól, a szabadságharc 
másfajta értelmezésében. Az orosz elnyomás ellen 
mindenütt és mindenkor küzdeni kész katonáról, 
félreérthetetlenül utalva annak időszerűségére. Az 
éber cenzúra figyelmét szerencsére elkerülte. A má
sik könyv Semmelweis Ignác regényes életrajza, 
1950-ből. Az első magyar nyelvű munka az „anyák 
megmentőjéről" a második világháború befejezése 
óta. Újraolvasva feltűnik az akkor kötelező kurucos 
hangvétel, ám az is, mennyire otthonosan mozgott 
abban a tragikusan felemelő korban. 

2005 • 146. évfolyam, 

A szerző Hidvégi Jenő 1919. május 25-én született 
Budapesten. Iskoláit ugyanott végezte, 1938-ban 
érettségizett a kőbányai Szent László Gimnáziumban. 
Utána beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegye
tem orvosi fakultására, a kor nagy professzorait hall
gatta. A szorgalmas medikust a tantermek mellett 
kezdettől vonzották a szerkesztőségek. A tényfeltáró 
írók példája nyomán nagyon érdekelte a hazai nép
egészségügy, sorra jelentek meg cikkei a MABI-Tudó-
sítónál, egy katolikus hetilapnál, az Új Nemzedék és 
az orvosi Szemle hasábjain. Elsajátította a szakszerű 
szerkesztést és a mindig pontos fogalmazást. A Ma
gyar Nemzeti Könyvtár népszerűsítő sorozata részére 
megírta a lengyel tábornokról szóló munkáját. A vi
lágégés végén az orvosokkal együtt Németországba 
került, de a letett vizsgáit itthon nem fogadták el, ezért 
a medicina gyakorlásának búcsút kényszerült monda
ni. Közben családot alapított és 1950-ben a Magyar 
Rádióhoz nyert felvételt. Kitűnő német nyelvtudását 
és megszerzett orvosi szakismeretét a mikrofonnál ka
matoztatta. Sokáig együtt dolgozott a boldog emlékű 
Eke Károllyal, még az enyhén rekedtes és meleg 
hangjuk is hasonló volt. A Magyar Rádió Külföldi 
Adások Osztályáról 1980-ban vonult nyugdíjba. 

Közben tagja lett a Magyar Orvostörténeti Társaság
nak, az Orvosi Hetilapban első írása 1964-ben jelent 
meg, egy könyvismertetés Bíró Imrének írói vénával 
készített klinika-történetéről. Nem számított a termé
keny publicisták közé, de mindig vonzották a nyom
dák. Egyik alapítója volt az Élet és Tudomány című, 
tudományokat népszerűsítő lapnak. A Bem- és Sem
melweis-könyve alapján érthető, hogy megkülönböz
tetett figyelmet szentelt az 1848/49-es magyar szabad
ságharcnak, így jelent meg látókörében Görgey tábor
nok derék orvosa, Markusovszky Lajos, Semmelweis 
egyik legfőbb pártfogója, aki később meglapította az 
1857 óta létező szaklapot. Nagyon jól tudta ezt Tren-
cséni Tibor, az Orvosi Hetilap akkori szerkesztője, így 
örömmel hozta le az 1971. évi 17. számában az „Ahol 
Markusovszky meghalt/'.című, sok újdonságot hozó, 
igen alapos cikkét. Majd amikor 1982-ben a szakorgá
num a 125. évfordulóját ünnepelte, szerkesztőségi fel
kérésre Hidvégi Jenő megírta „Az ifjú Markusovszky 
Lajos" című tanulmányát. Nem meglepő, hogy 1983-
tól nevét már a szerkesztői munkatársak között olvas
hatjuk. Az ott eltöltött másfél évtizedben még nem 
volt szokás az orvostörténeti cikkeket szaklektorokhoz 
szétküldeni. Ez a fárasztó munka a Horus-rovat veze
tőjére hárult, ezt látta el a reá annyira jellemző alapos
sággal és önzetlenséggel. Ha adatbeli eltérést talált, ta
pintatosan helyesbített, senkit nem akart megsérteni 
és zavarta volna a köszönet. Számon tartotta az évfor-
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dulókat, az egyes szakmák fejlődéstörténetét a legjobb 
tollú illetékesekkel igyekezett megíratni. Ezt a nem túl 
látványos, de igen hatásos aprómunkát végezte 1997. 
március végéig. Ekkor már 78 éves, és kissé fáradtan 
jelentette be Fehér János főszerkesztő úrnak nyugdíj
ba vonulási szándékát. A Magyar Orvostörténeti Tár
saság 1982-ben dísztagsággal, 1995-ben Weszprémi 
emlékéremmel tüntette ki. Az Orvosi Hetilap szerkesz
tősége 1997-ben Markusovszky díjjal honorálta mun
kásságát. A Magyar Orvostörténeti Társaság nevében a 
sírnál Karasszon Dénes professzor búcsúztatta. 

Reá igazán érvényes Ovidius sokat idézett megál
lapítása: „jól élt, aki jól rejtőzött". És tegyük hozzá: 
jól is szerkesztett. Népes és kedves családját, vala
mint baráti körét 2004. december 25-én hagyta el 
örökre. Megérdemli, hogy a Markusovszky által ala
pított Hetilap szerkesztői és olvasói megőrizzék az 
emlékét. 

A példásan pontos rovatvezető pedig folytatásra 
kötelezi az utódokat. 

Szállási Árpád dr. 
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