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Az Orvosi Hetilap 100 évvel ezelőtt

Szállási Árpád dr.

A medicina rohamléptékű fejlődését a szakfórumunk 

 kötetei a vastagságukkal követték, és az Orvosi Hetilap 

1912-ben már túllépte az évi ezer oldalt. Markusovszky 

még negyedannyi terjedelemmel kezdte. A papír minő-

sége, sajnos, ellentétes irányban haladt. Ugyanis amíg 

az  addig használt „rongypapír” rugalmas maradt, akár 

a  gumi, ma is nyugodtan behajtható és alig gyűrődik, 

addig az újabb „savas papír” elvesztette ezt a kedvező 

tulajdonságát, törékeny lett, akár a hártyavékony tükör-

jég, ma már csak a legnagyobb óvatossággal lehet lapoz-

ni (1. ábra). Vonatkozik ez más folyóiratok (például a 

Nyugat) korai számaira is, nem beszélve az elkövet-

kező  négyéves világháború sajtótermékeire, amelyeket 

a nagy könyvtárak már vagy mikrofi lmen, vagy digitali-

zálva szolgálnak ki a kutatásokhoz.

A szerkesztői kettős ekkor Lenhossék Mihály anató-

mus professzor és Székely Ágoston pulmonológus tanár, 

az elmélet és a gyakorlat színvonalának garantálása tehát 

személyi szempontból is megosztódott. A Szemészet és 

a  Gynaekologia melléklete négy számot kapott, az 

 előbbinek Grósz Emil, az utóbbinak Tóth István és 

Scipiades Elemér voltak a redaktorai. Csatlakozott még 

hozzájuk három rendkívüli szupplementum: Bársony 

 János: A gyermekágyi lázról; Hüttl Tivadar: A buda-

pesti  egyetemi 2. sz. sebészeti klinikum betegforgalma az 

1911. évben; Wenczel Tivadar: A szűk medenczékről és 

therapiájukról. Bársony és Wenczel munkája önálló kö-

tetben is megjelent [1, 2]. A közel kettőszáz önálló köz-

lemény igyekezte tükrözni az adott állapot teljes spekt-

rumát. Nincsenek „túlfuttatott”  szerzők, hiányoznak 

még a többszerzős cikkek. Az úgynevezett „nagyágyúk”: 

Korányi Sándor, Jend rassik Ernő, Bókay János, Dollinger 

Gyula, Verebély Tibor általában két-három közleménnyel 

reprezentálják szakmájukat, akár a beosztottjaik: a le-

endő professzorok, illetve a majd alig vagy egyáltalán 

nem publikáló vidéki főorvosok.

A Tárcza, valamint a Tudományos Társulatok és Tes-

tületek rovatai hírt adnak az akkor még a világot jelentő 

európai tudományos eseményekről, de már e téren je-

lentkezik az Amerikai Egyesült Államok is. A XV. Nem-

zetközi Higiéniakongresszusnak már New York adott 

helyet, amelyet maga W. H. Taft elnök nyitott meg. 

Ma ez elképzelhetetlen volna. A 3000 résztvevő között, 

az amerikaiakon kívül, legtöbb volt a német, hazánkat 

hivatalosan Tangl Ferencz tanár és Góger László föld-

művelésügyi osztálytanácsos képviselte. A beszámolót 

1. ábra Az 1912-ben megjelent kiadvány a papír minősége miatt ma 

már csak nagy óvatossággal lapozható

író Kovács Richárd doktor néhány társával a német 

Studienreise keretében kelt át az Atlanti-óceánon.

Réczey Imre sebészprofesszort tanszékvezetői kine-

vezésének huszadik évfordulóján a tanítványai, Sátoralja-

újhelytől Esztergomig, külön számmal tisztelték meg. 

A kötet bővített változata önállóan is megjelent [3].

Meglepő viszont, hogy még semmi hír a debreceni és 

a pozsonyi egyetem megalapításáról. Pedig ennek a té-

nye már önálló kötetben is megjelent [4]. Megtudjuk, 

hogy ebben az évben adott helyt Párizs az 1. Nemzet-

közi Gyermekgyógyászati Kongresszusnak, ahol a kül-

földiek, Németországot és a skandináv országokat ki-

véve, gyakorlatilag megfi gyelők voltak. Érthető, mert 

egyik fő témakört a gyermekbénulás töltötte ki, amely 
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velek sokasága. Goethe könyve, a Werther nem szerepel 

a kiváltó vagy befolyásoló okok között, mint 100 évvel 

korábban. Véleménye szerint nem szerencsés, ha az újsá-

gok néha kiszínezve a „modern iskola vértanújának” 

tüntetik a sajnálatos eseteket, ezért jobb lenne nem is írni 

róluk. Ami meglepő, hogy nem a szegény sorsú, hanem 

az elkényeztetett, gazdagabb családból származó tanu-

lók között gyakoribb. Akik könnyen megkapnak min-

dent, és az első kudarc (például rossz jegy, az önérzet 

megbántása) élményét sem bírják elviselni.

Bókay János először mutatott ki kóroki összefüggést 

a herpes zoster és a varicella között, amit Heim Pál is 

megerősített a saját tapasztalatival. Például az előbbit 

az anya, az utóbbit a gyermek kapta meg egyazon csa-

ládban. Különösen a gyermekgyógyászati irodalomban 

megjelentek a kolleginák is. Noha a kolozsvári egyetem-

nek volt saját fóruma, néha egy-egy írás erejéig hírt 

 adtak  a létezésükről. Miként közölték az Erdélyi Mú-

zeum-Egyesület orvostudományi szakosztályának az 

 üléseit is.

A magyar orvosi irodalom keretében a Gyógyászat, az 

Orvosok Lapja és a Budapesti Orvosi Ujság ismertetése 

rendszeresen helyet kap. Szerencsére hiányoznak az ál-

datlan viták, amelyek a Gyógyászatnak Poór Imre-korsza-

kát jellemezték. A könyvismertetéseknél különösen fi -

gyelemre méltó Marek József munkájának [7] (2. ábra) 

az ismertetése. Az állatorvosi belgyógyászat remeke 

Jéna  nyomdájában jelent meg, közel ezer oldalon. 

A  recenzor Korányi Sándor, aki azt írja: „Régebben az 

emberorvostan volt az állatorvostan számára a köve-

tendő példa. Ma az állat- és emberorvos a gyakorlatban 

néha, a kutatás terén pedig sokszor munkatárs és nem 

egy  esetben mi vagyunk azok, akik az állatorvostól ta-

nulunk.” Ennél nagyobb elismerést nehéz találni. 

 Semmi udvarias túlzás nincs benne, a Marek-féle állat-

orvosi diagnosztika már 1912-ben használta az EKG- 

készüléket, míg a Jendrassik-féle 1914-es kiadású bel-

orvosi tankönyvben még nem található. Az Orvosi 

Hetilap hasábjain is csak tíz év múlva láthatjuk az első 

bioelektromos felvételi képet.

Nem könnyű az Orvosi Hetilap vaskos kötetét rövi-

den  ismertetni, teljességre törekedni pedig reményte-

len vállalkozás. Kevés benne a röntgenfelvétel, de még 

kevesebb a reklámszöveg. Nem hiányoztak a pályáza-

tok  és egyéb fontos híradások. A pályázat mindig kö-

zölte a nyugdíjjogosult körorvos „javadalmát”, a közeli 

nagybirtokosok szép összegű tiszteletdíjat helyeztek ki-

látásba.

A folyóirat- és könyvreferátumokban dominál a né-

met, de a francia sem hiányzik. Az angol akkor még 

nem  töltötte be a mai szerepét. Az orvostörténelmet 

Győry Tibor képviselte a Kolozsvári Jordanus Tamás és 

a  Morbus brunogallicus című cikkével [8]. Alcíme: 

„ Adalék az extragenitalis syphilisjárvány történetéhez”. 

Ahogy írja: „Jordanus munkája egyike a legszebb pél-

dáknak arra, mily komolysággal, mekkora alapossággal 

foglalkozott egy kitűnő orvos a XVI. században az epi-

2. ábra Az állatorvosi belgyógyászat remekének recenzora Korányi Sán-

dor volt

Svédországot és Norvégiát igencsak keményen érintette. 

Szóba került hazánk is, az előző országokéval összeha-

sonlítva Bókay János professzor statisztikái szerint lénye-

gesen enyhébb formában. Ennek részletes kimutatása 

az  Orvosi Hetilap ban olvasható [5]. Nehezen magya-

rázható regionális eltérésekkel, mert míg Moson megye 

mentes volt, addig Bács-Bodrog megyében 178 eset 

 fordult elő. A bejelentés már kötelező, de a fertőtlení-

tés  még csak kialakulóban volt. Deutsch Ernő beszá-

molójában a bécsiekről nem olvashatunk. A másik téma-

kör az alimentáris eredetű vérszegénység, amelynek 

egyik legjobb szakértője a berlini Adalbert Czerny volt. 

Meghívását a nagy kortárs és rivális, H. V. Hutinel pro-

fesszor nem mellőzhette.

Nem tartotta izgalomban a hazai orvostársadalmat 

Alexis Carrel Nobel-díja, neve a regiszterből hiányzik, 

de még az előző évi Gullstrand professzoré is.

Ugyanakkor szívszorító olvasmány ma is Schuschny 

doktornak a tanulók öngyilkosságáról írott közleménye 

[6], különösen a középiskolás fi úké, a lányoké kevésbé. 

Ezen a téren csak a cári Oroszország előz meg bennün-

ket. Az elkövetésben feltűnő a teátrális póz, a búcsúle-
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demiológiával: hogy mint indult meg eleinte csak járt 

 utakon s mily készségesen kanyarodott be új, ismeretlen 

 ösvényekre, a mikor tudományos észleletei és logikai kö-

vetkeztetései őt arrafelé terelték.” A brünni orvos nevé-

ben jelezte szülőföldi kötődését.

Nincs feltüntetve, hogy az Orvosi Hetilap akkor 

hány  példányban jelent meg. Annyi biztos, hogy 

Nemeszákánytól Sopronig nemcsak olvasták, hanem ír-

tak is bele. Nem nagy merészség azon utólagos feltéte-

lezés, hogy képes volt önmagát eltartani.
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