
Az Orvosi Hetilap SZ3JZ évvel ezelőtt 

Az 1905. esztendő jelentős dátum az Orvosi hetilap 
történetében. A Magyar Életrajzi Lexikon pontatla
nul írja, hogy Hőgyes Endre 1886-tól az 1906-ban 
bekövetkezett haláláig szerkesztette (volna) az 1857 
óta megjelenő szakfórumot (8). Zseniális kutatónk 
valójában 1889-tól, Balogh Kálmán halála után vet
te át, és 1905 kezdetéig irányította a redakciót. A 
szerkesztő-kiadó kettős ettől az időtől kezdve már 
Lenhossék Mihály egyetemi tanár és Székely Ágos
ton egyetemi magántanár, ahogy az a mellékelt cím
oldalon olvasható (2. ábra). A nagybeteg Hőgyes 
Endre neve az első negyedév fejlécén még fel van 
tüntetve, de az április 9-én megjelent 15. számban 
már azt írja az új főszerkesztő, Lenhossék Mihály: 
„Tisztelt Olvasóink! Hőgyes Endre tanár, az Orvosi 
Hetilap nagynevű szerkesztője, súlyos és sajnos, vi
gasztalan prognózisú kórságba esett. Ezen szomorú 
esemény miatt a lap szerkesztőségében változásnak 
kellett beállnia" (7). 

A kompozíciós módosításban kitér arra, hogy fon
tosnak tartja a minél több „klinikai szempontból 
gyakorlati jellegű cikk" megjelentetését, a közegész
ségügy és megelőző szemlélet erőteljesebb hangsú
lyozását, a lapszemle és könyvismertetés jelentős bő
vítését. A következő kötetek vastagságán mindezek 
meg is látszanak, de a lap szellemét nem változtatták 
meg. 

Szükséges szóvá tenni, hogy a bakteriológus Szé
kely Ágoston (a nagy festőművész Székely Bertalan 
fia) már Hőgyes mellett elsajátította a szerkesztői 
gyakorlatot, így ő biztosította a zökkenőmentes át
menetet. A jelzett melléklettel való bővítést Hőgyes 
1900-ban elkezdte, mivel korábban nem is léteztek. 
Száz évvel ezelőtt tehát nagy örökség hárult Lenhos
sék Mihályra, de alkalmasabb utódot erre a feladat
ra aligha találhattak volna. Bizonyítja a munkája, 
nem utolsósorban az első világháború nehéz évei 
alatt, Vámossy Zoltánnak az 1923-ban történt kine
vezéséig. 

Visszatérve a száz évvel ezelőtti kötetre, a tartalmi 
beosztást átvették az előző évfolyamokból. Ezek sze
rint külön csoportosulnak az egyes elméleti intéze
tek, klinikák, az akkor még egyetlen vidéki Kolozs
vári Egyetem, a külföldi univerzitások közül Würz-
burg és Breslau városé, majd az Állatorvosi Főiskola 
keretéből eredő írások. Azokat követően a fővárosi 
kórházak, élén a Szt. Rókussal, majd néhány jelen
tősebb vidéki közkórház (Debrecen, Győr, Szeged) 
és főképpen a Jenner-Pasteur Intézet, összesen 44 
közleménnyel. Ezekből is kiemelkedik Detre László 
és Ónodi Adolf munkássága. Nem kevésbé érdekes a 
tárca rovat, az év fontos eredményeivel és vesztesé-
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1. ábra: Az Orvosi Hetilap negyvenkilencedik évfolyama 

geivel. Az utóbbira példa Grósz Emil Schulek Vil
mos-nekrológja (4), a világhírű magyar szemészeti 
iskola megteremtőjének búcsúztatása. 

A külföldiek közül pedig Nothnagel, Köllicker, 
Mikulicz, Wernicke neve jelzi a posztumusz listát. 
Mai szemmel meglepő például a klinikai esetek be
mutatása. Ilyen az idegklinikáról „A hysteriás torti-
collis", Kollarits Jenő tanársegéd tollából. A két jö
vendő belgyógyászóriás: Jendrassik Ernő és Korányi 
Sándor ekkor még az idegkórtant oktatta, mellettük 
dolgozott a fenti szerző. Cikkének inkább az illuszt
rációja érdekes, a páciensek szinte „ színészi" pózban 
vagy kedélyes családi fényképalbum szereplőiként 
mutatkoznak, a szokásos szemelfedést is mellőzve 
(6). De ugyanez vonatkozik a szerzőnek az „Adatok 
az öröklött idegbajok" című közleménysorozatára, 
kevésbé látványos, de ugyanolyan „nyílt"képekkel. 
Az egyes intézetekből származó eredeti közlemé
nyek száma igen eltérő. így a II. Bonctani és a II. 
Kórbonctani Intézetből mindössze egy-egy. A többi 
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tanszékről is általában három. Az emelkedés a Dol-
linger Gyula-vezette I. Sebészeti Klinikával kezdő
dik. Az igazgató a rákbetegségek sebészeti kezelésé
ről értekezett. A II., úgynevezett Réczey-klinikán az 
ígéretes Verebély Tibor a vékonybél operatív beavat
kozásaival jelentkezett. Meglepő viszont az I. sz. 
Szülészeti-Nőgyógyászati Klinika irodalmi termé
kenysége. Lovrich József hét, Wenczel Tivadar há
rom közleménnyel mutatkozott be. A dolgozatok 
száma meghaladja a húszat. AII. és híresebb Tauffer-
klinika legfeljebb mennyiségben marad mögötte, 
mert a nagynevű tanszékvezető mellé sorakozik 
Tóth István, Kubinyi Pál, Frigyesi József és Scipiades 
Elemér, később mindegyikük professzor lett. A szü
lészet és nőgyógyászat szinte teljes „leltára"olvasha
tó az írásaikból. Tauffer tanár ismertette: „Mennyi
ben gyógyítható betegség a méhrák?" (10). Mind
ezek természetesen a Gynaekologia mellékletben 
láttak napvilágot, amelynek mérete kisebb, de a kö
tete vaskosabb a Hetilapénál (2. ábra). 
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1. ábra: A Gynaekologia melléklet Orvosi Hetilap 49. évfolya
mához 

Az Izraelita Hitközség Kórházából Stiller Bertalan 
a „Habitus phtisicus és gümős dyspepsia"kórformá
járól értekezett, az általa annyira preferált alkattan 
szellemében(9). Azt követi Győr kórházából Erdély 
Jenő segédorvos cikke, a „ Circumcisio Michel-féle 

kapcsokkal", nem rituális szempontból, hanem a kel
lemetlen phimosis műtéti megoldására. Bár a gyer
mekgyógyászati mellékletet Bókay János professzor 
szerkesztette, a „Még egyszer a gégebeli decubitusok 
helyi kezeléséről" című közleménye a Hetilap 46. 
számában jelent meg (2). A szérumterápia ellenére 
még mindig nagy számban előforduló légcsőmetszé
sek ezen komplikációit ismertette, igen impresszív 
grafikonok kíséretében. 

Az Állatorvosi Főiskoláról Aujeszky Aladár a gü-
mőbacilushoz hasonló saválló baktériumokat vizs
gált (1), amelyek megnehezítik a gümőkórokozók 
biztos kimutatását, mivel elkülönítő festési eljárás 
még ismeretlen. Ugyancsak érdekes cikk a Kolozsvá
ri Egyetem belgyógyászatáról a „Röntgen-fénnyel 
gyógykezelt fehérvérűség esete" (3). Purjesz Zsig
mond professzor munkatársa, Elfér Aladár a rejté
lyes sugár felfedezése után röviddel már terápiás cél
ra is használta, persze külföldi próbálkozások alap
ján. A megnagyobbodott lép a besugárzás után ki
sebb lett, és csökkent a fehérvérsejtek száma. Szer
zőnk azonban megkérdőjelezi Senn dr. azon állítá
sát, mintha az X-sugár „megölné" a leukaemia mik
robáját, mivel azt eddig senki nem látta. Tegyük hoz
zá: azóta sem. Az egy ideig Charcot mellett dolgozó 
Jendrassik tanár sorozatot adott közre a neuraszté-
niáról, amelyet a szünidei kurzuson a kollégáknak 
adott elő. 

A szakmai szempontok mellett az egyéb informá
ciók legalább annyira érdemesek a felidézésre. Kö
zülük is kiemelkedő az egyre határozottabban je
lentkező orvostörténész Győry Tibor irodalmi buz
galma Semmelweis védelmében. Az ürügyet Fritz 
Schürer von Waldheim bécsi orvostörténésznek az 
akkor megjelent Ignaz Philipp Semmelweis Sein Le-
ben und Wirken című könyve szolgáltatta. Ez a mo
nográfia Győry szerint a felfedezés jelentőségének 
méltatása helyett inkább néhány német helyesírási 
hibával foglalkozik és indokolatlannak tartja Sem
melweis menekülését Bécsből. Mindennek a teteje, 
hogy kétségbe vonja annak magyar voltát. Benedek 
István szerint ugyan a „legalaposabb életrajzíró", 
mégis ez a mű szinte máig tartó Semmelweis-viták 
kezdeményezője. Ennek hatására Győry még 1905 
végén kiadta német nyelven Semmelweis összegyűj
tött műveit, magyar változata pedig a következő esz
tendőben jelent meg a Magyar Orvosi Könyvkiadó 
Társulat gondozásában, mint a jól ismert „fekete kö
tésű sorozat" 96. darabja. 

Bizarr feladat hárult a Semmelweis utáni kor leg
nagyobb magyar nőgyógyászának öccsére: Tauffer 
Emilre, aki ekkor a magyar kir. tengerészeti hatóság 
és fiumei kormányzóság orvosa volt, az azóta sokat 
emlegetett „kitántorgás" tetőpontján. Ilyen minő
ségben vizsgálta és regisztrálta a hajóra szálló ezrek 
egészségi állapotát, mert az Újvilág, a nagy lehetősé
gek földje a befogadásban egyáltalán nem volt nagy
lelkű, csak makkegészségesekre volt szüksége. New 
York kikötőjében tevékenykedő Wyman doktor és 
Taylor kincstári államtitkár a következőket sorolja 
fel: „az Egyesült Államokba való bevándorlásoktól 
eltiltassanak az alábbi rovatokba sorozható idege
nek: hülyék, betegek, szegények és minden olyan 
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egyén, akinél annak veszélye forog fenn, hogy az ál
lam terhére eshetik, oly egyének, akik undorító 
vagy ragályos betegségben szenvednek". 

Ezek ismeretében konstatálható, hogy nemcsak 
az erősek-egészségesek, de a vállalkozó szelleműek 
hagyták el hazánkat, s ennek demográfiai következ
ményei Trianonig kihatottak. Tauffer Emil doktor
nak már csak azért is alaposan kellett végezni a szű
rőmunkát, nehogy az újvilági szigorúság a kis pén
züket jegyre költő vándorokat a következő hajóval 
hazaküldjék, ezzel még lehetetlenebbé téve a továb
bi életüket. 

Grósz Emil tárcarovatából megtudható, hogy 
1905-ben indítottak egy akciót Balogh Kálmán szob
rának felállítására. Száz évvel ezelőtt mondta ki egy 
rendelet, hogy „ azoktól, akik az új szigorlati szabály
zat érvényességi idején végezték tanulmányaikat, 
osztrák vagy bármilyen külföldi egyetemen szerzett 
orvosdoctori oklevelüknek nostrificatiojánál egy évi 
kórházi gyakorlat eltöltésének igazolása is megkívá
nandó lesz". Ez azért is érdekes, mert előtte a bécsi 
oklevél a Monarchia egész területén érvényes volt, 
de a császárvárosi praxishoz külön vizsgát kellett ten
ni, ha nem ott végzett. Ebben már tükröződik a nem
zeti önérzet és az oktatás magas hazai színvonala. 

Megtudhatjuk, hogy a főváros összlakossága 
1905-ben 836 267 fő volt, ezer lakosra 26,9 szülés és 
21,1 haláleset jutott. Ha a magas csecsemőhalan
dóságot nem számítjuk, az évi növekedés mindössze 
94 személy volt. A gyarapodást tehát a vidék biz
tosította. A halálozás terén a meningitis epididemica 
és tuberculosa, az apoplexia cerebri és a paralysis 
progressiva különböző változatai vezettek. A hyper-
tonia és infarktus még nem, a daganatos betegségek 
és a cirrhosis hepatis alig fordultak elő a halálokok 
között. 

Az új főszerkesztő által írott lectoris salutem meg
ígérte a bővebb irodalmi szemlét és a sokkal több 
könyvismertetést. Ezeket be is tartotta. Összesen 
nyolcvan könyvet mutattak be, főleg neves külföldi 
szerzőkét. A hazaiak közül kiemelkedő Pándy Kál
máné, a „ Gondoskodás az elmebetegekről más álla
mokban és nálunk" (3. ábra). A honi pszichiátria 
klasszikus műve ugyanekkor hagyta el a gyulai Vér
tes-féle Corvina Könyvnyomdát. Ugyanez elmond
ható a Hutyra-Marek-féle állatorvosi belgyógyászat
ról, azzal a kiegészítéssel, hogy nemzetközi ismertsé
ge és elismertsége mérhetetlenül nagyobb. 

Ekkor tartották fővárosunkban a XV. Magyar Bal-
neológiai Kongresszust, amelyen Tauffer Vilmos 
professzor elnökölt. A fürdőügy másik hazai aposto
la a farmakológus Bókay Árpád professzor, aki a ma
gyar fürdők látogatottságát és növekvő ásványvíz
forgalmát ismertette. 

Sor került a XI. szünidei orvosi kurzusra, egyik fő-
referátumát Korányi Sándor tartotta a „Néhány belső 
betegségek sebészi kezelésének indicatiojáról", teljes 
terjedelmében hozta le a Hetilap melléklete. A bel
gyógyász Korányi Billroth sebészt „ hívta segítségül". 

A következő beszámoló Kuthy Dezső magántaná
ré: „Az Erzsébet királyné-szanatórium 1904. évi mű
ködése", ehhez kapcsolódott Pollatschek Elemér a gé
gebetegségek, Beck Soma a szanatóriumi bőrbajok is-
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3. ábra: Pándy Kálmán könyve: Gondoskodás az elmebetegek
ről 1905 

mertetésével. Majd kiegészítette Róth-Schulz Vilmos
nak „A tuberculosis elleni védekezés mai állásáról, 
irányelveiről s elért eredményeiről, különös tekintet
tel a szakmai mozgalomra" című barokkosán cirkal
mazott című írása, amelyben méltatta Koch, Calmet-
te és Korányi Frigyes hervadhatatlan érdemét, vala
mint tisztelgett Erzsébet királyné emléke előtt. 

A fentiekkel talán sikerült egy pillanatra felvillan
tani, milyen volt az Orvosi Hetilap meghatározó 
helyzete a nagy főszerkesztő-váltás idején, éppen 
száz évvel ezelőtt. 
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