
A Gyógyászat, 100 évvel ezelőtt 
A címbeli szakfolyóirat szerkesztősége 140 évvel ez
előtt vált ki az Orvosi Hetilap indító gárdájából. Az új 
laptulajdonos, Poór Imre ezt így indokolta: „magyar 
orvosi rendünknek hivatása nemcsak az orvosi tudo
mányokat kosmopolitikus közönnyel művelni, hanem 
tudományos vívmányainknak szellemi gyümölcsét 

honfias indulattal a haza oltárára hordogatni egyszers
mind. Ebből mindnyájunkra ama kötelezettség há
ramlik, hogy az orvosi tudományokat anyanyelvün
kön és hazánk javára értékesítsük'' (7). Poór szerkesztő 
kuruckodó magatartásának ismeretében ez persze 
csak ürügy volt, mert a különben kiváló dermatovene-
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rológus idejében felismerte, hogy a mostoha körülmé
nyek között is gyarapodó honi „piac"lassan két folyó
irat eltartására képes. Ebben nem tévedett, s a Hetilap
pal kiprovokált vitákat sem tartjuk utólag indokolat
lannak és haszontalannak. Markusovszky nem túl ter
jedelmes fórumába elsősorban az egyetemi tanárok;, 
tanársegédek írtak tudományos közleményeket, a Gyó
gyászatba viszont a kevésbé ismert kollégák, főleg eset
leírásokat, referátumokat, az orvosi rendet foglalkozta
tó mindennapos kérdések pro és kontra megvitatását. 

Az egyszemélyes Poór-korszak 1872-ig tartott, a 
lap tartalma közben módosult, a személyeskedés 
tompult, színvonala emelkedett, id. Bókai János, Fo
dor József, Hőgyes Endre, Than Károly, Thanhoffer 
Lajos egyaránt szívesen publikáltak benne. Kialakult 
a mindkét fél részéről elfogadható normális együtt
élés. Ez a folyamat még inkább erősödött, amikor 
1874-től Dulácska Géza lett a szerkesztő-kiadó, bár 
Poór maradt laptulajdonos. Az újabb váltás formájá
ban is 1887-ben következett be: a lap gazdája már 
Kovács József sebésztanár, aki a karral kialakult 
konfliktushelyzetétlen így akart magának sajtóhátte
ret biztosítani. A szerkesztő-kiadó Scháchter Miksa, 
a főmunkatárs Szénásy Sándor lett. Ez a „felállás" 
1896-ig maradt, majd Kovács tanár neve lemaradt a 
címlapról, így az 190l-es évfolyamon már csak a 
Scháchter-Szénásy kettősé olvasható (1. ábra). A lap 
közben a Honvédorvos, valamint a Medikus melléklet
tel bővült. 

Amint látható, a Gyógyászat alcíme szerint „ az or
vostudomány hazai és külföldi fejlődésének, külö
nösen az orvosi gyakorlatnak közlönye" kívánt len
ni. Kivált száz esztendővel ezelőtt, amikor az Orvosi 
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1. ábra: A Gyógyászat 1901-es évfolyamának címlapja 
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Hetilap főleg a két egyetem, a Magyar Orvosi Archívum 
a kísérletes medicina legfontosabb fóruma volt. 

így érthető, ha a professzori gárdából mindössze 
egyetlen szerző szerepel a gyakorló orvosok folyóira
tának névmutatójában (2). Katedrától függetlenül 
többen lettek hírességek, elég Ferenczi Sándor, 
Pándy Kálmán, vagy a dermato-venerológus Török 
Lajos személyére hivatkoznunk. 

Nem könnyű egy közel ezer oldalas kötetet kivo
natolni, mivel az említett szerkesztők a korlátozott 
terjedelem miatt szintén tömöríteni kényszerültek. 

Az első oldalon mindig ott az általános bevezető, 
azt követi sorrendben egy-két önálló tanulmány, 
majd irodalmi szemle bőségesen, tudományos és 
gyakorlati testületi ülések felsorolása, orvosi közügy, 
átfogó méretű könyvismertetés, közegészségügy, szí
nes tárca, „különfélék"és bezárólag rengeteg reklám. 

A 3. Számban érdekes pl. Felletár Emil tanárnak a 
tej okozta mérgezésekről, valamint Csépai Lajosnak 
a pellagra alföldi előfordulásáról írott cikke (3). Ez 
utóbbi egyértelműen az egyoldalú és rossz táplálko
zás eredménye. Az irodalmi szemle szakmák szerint 
sorolja fel a már kipróbált terápiás javaslatokat. 
Ilyen pl. a dionin-codein cseppek adása tüdővésze
sek kínzó köhögésének csillapítására, az epilepsziás 
rohamok mérséklése ópium-bróm keverékkel. A 
gyermekeken végzett gerinccsapolás gennyes agy
hártyagyulladás esetén kifejezetten kedvező volt, 
míg gümős meningitisnél eredménytelen. 

Az 1901. január 12-én tartott orvosegyesületi ülé
sen Dollinger Gyula professzor rák miatt végzett tel
jes gégekiirtás, Nékám Lajos tanár lichen ruber pla-
nus súlyosabb esetét mutatta be. Az orvosi közügyet 
főleg a különböző segélyegyletek anyagi helyzete, 
valamint a biztosítási pénztárak költségtérítési köte
lezettsége foglalkoztatta. A tárca rovata a fényképe
zés és röntgenezés kriminalisztikai jelentőségét mél
tatta, Medvéi Béla főorvos „A gyakorló orvos mint 
házi orvos" címmel tartott ma is figyelemre méltó 
előadást. „A szerelem a tudományban" eszmefutta
tása Möbius-idézettel alátámasztott, a szerző szerint 
„orvosi psychologiája még ma is megíratlan, ezért 
Maupassant novellái, vagy Heine dalai többet mon
danak vaskos lélektani tankönyveknél". 

Vámossy Zoltán akkor ismertette a phenolphtale-
in nevű új és hatásos hashajtót, amelyet Wenhardt 
János tanár próbált ki az osztályán. 

A tárcarovatban ugyancsak érdekes a „Milyenek 
a betegek és hogyan bánjunk velük?" című eszme
futtatás (6). Szarkasztikus és szellemes írás, az or
vositársulatokat sem kímélve. Akik etikailag annyi
ra csiszolják egymást, hogy „lassan elkopnak." A 
szerző hangvételén érezhető Kovács József sebészta
nár érdes modorának hatása. A kiváló kirurgus a 
betegtől soha nem azt kérdezte: „mi a baja", hanem 
„mi a panasza?" A látszólagos szójáték lényegi kü
lönbséget takar. 

Olvashatunk a táppénzről, amellyel élni és vissza
élni lehet. Az előadó szerint az orvos őszinte és 
„egyenes"modorának feltétetlen előnye, hogy nem 
kell betanulni, kevésbé fárasztó és általánosan alkal
mazható. A hízelgést, az ízetlen élcelődést és a fölös
leges mérgelődést a minimálisra csökkenti. Végül ki-
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derül: az orvos-orvos, valamint az orvos-beteg kap
csolat az idők folyamán nem sokat változott. 

A tárcarovat foglalkozik az orvostörténelem és az 
általános etika oktatásának szükségével (5). A meg
lepően tájékozott szerző ezt a berlini pedagógiai főis
kolán (Hochschulpaedogogik) adta elő. Tudomása-
szerint csak a francia és német főváros egyetemén 
kötelező diszciplína, másutt egyrészt tantervi zsú
foltságra, másrészt az érdektelenségre hivatkozva 
legföljebb megtűrik, pedig „mindig és mindig fel kell 
vetnünk a kérdést, miért ápolják a jogászok jogtör
ténetüket, a bölcsészek tudományuk fejlődéstanát, a 
theológusok egyháztörténetüket és pedig joggal, 
czéltudatosan és miért maradjon az orvos előtt nem 
kevésbé fontos szaktudományának múltja ismeret
len vagy legjobb esetben homályos fogalom" (5). Or
vostörténelmi ismeretek nélkül nehéz a kuruzslás 
ellen küzdeni, állapítja meg határozottan. 

A 19. század tudományának kupolája az előző 
nagy felfedezések (Vesalius, Harvey, Morgagni) pil
lérein nyugszik, oszlopfőin Dalton, Claude Bemard, 
Bichat, Jenner, Pasteur és Koch neve olvasható. Van 
kiktől és miből tanulni: Sprengel, Haeser, Baas, Da-
remberg, Pagel és Wunderlich munkássága elegendő 
bizonyíték. A régiek, Hippokratész, Galenus, Rhases, 
Isaac Judeus etikát sugallnak. A cordovai Maimoni-
des orvosi imája a Kos-i mester örökérvényű esküjé
hez hasonló. Mindenben legyünk mértékletesek, 
csak a belátásban nem - javasolja. 

A magyarok közül megemlíti Linzbauer Xavér Fe
renc, Demkó Kálmán, Győry Tibor és Temesváry 
Rezső munkásságát. A két utóbbinak akkor jelentek 
meg első jelentős művei. Hivatkozik Scheuthauer 
Gusztáv professzornak az Ebers-papyrust patológiai 
szempontból vizsgáló írására, amely a Virchow's Ar
chív hasábjain olvasható. A szerző Herszky Manó ne
ve az orvostörténelem oktatásával együtt feledésbe 
merült. 

Felemelő érzés Korányi Frigyes orvossá avatásá
nak ötvenedik évfordulójáról megemlékezni, lesújtó 
viszont az 58 éves Fodor József és az 53 esztendőt élt 
Laufenauer Károly professzor búcsúztatása. Korá
nyival együtt ünnepelték a New Yorkba került Ábra
hám Jakobi tanár szintén félszázados promocióját, 
aki Semmelweis jelentőségét is méltatta. 

Érdekes, hogy az érdekvédő kamara kérdését az 
író Tóth Béla vetette fel (9). Éppen egy orvosper 
kapcsán, amikor felmerült, miként lehetséges az, 
hogy a rendőrségi vizsgálatig, illetve a bírói pulpitu
sig nincs szűrő, amelyen a diplomával visszaélők 
fennakadnának. „Lombroso statisztikája megköve
teli a maga számait. Rossz orvos, rossz pap, rossz bí
ró, rossz ügyvéd, rossz újságíró és rossz minden volt, 
van és lesz széles e világon. De a jóknak eszközökkel 

-kell rendelkezniök, hogy a rosszakat lehetetlenné 
tehessék a büntetőtörvény határán innen is. Ma
gyarországon az orvosi rend az egyetlen, melynek 
ilyen eszköze még nincs."Majd így folytatja: „a tu
domány szabadsága ott ér véget, ahol a vétkes mu
lasztás, vagy durva botlás kezdődik. Ezt pedig nem 
biztos, hogy a laikusok meg tudják Ítélni/'Melléke
sen megjegyezve az író eredetileg orvosnak készült, 

ezért lett több lexikonban tévesen egy oroszországi 
orvoskongresszusi beszámoló szerzője (8). 

Megtudható a hírekből, hogy 1901-ben a svájci 
orvosok fele már kollegina. Ne feledjük, ott szerzett 
oklevelet Hugonnai Vilma is. 

Kedvesen anekdotázik medikusi évekről a „Por
zó-termő^ Ágai Adolf (1). Az öreg orvos alatt apja 
értendő, aki még hallgatta Stahly, Bugát és Balassa 
tanárokat. 

A „ különfélék" közt bukkan fel az eutanázia kér
dése. Német példára hivatkozva, „hogy a halállal vi
askodó, előle menekülni nem bíró és kínos fájdal
maktól gyötrött ember átsegítése miatt az orvos 
büntetlen maradjon". Erre sem a német, sem a ma
gyar jog nem ad lehetőséget, mert egyrészt az orvos 
tévedhet az állapot megítélésében, másrészt a lelki
ismeretlen könnyen visszaélhet vele. 

A hazai Jogtudományi Közlöny szerint „ Az állam 
legelsőrendű feladatai közé tartozik alattvalói életé
nek megoltalma^ása, s ezért nem szabad ezen olta
lom gyengítését előmozdítania." 

Orvosi kamara, szabad orvosválasztás, eutanázia: 
mai gondok, száz évvel ezelőtti megvilágításban. 

Megtudhatjuk, hogy a történelmi ország első or
vosszobrát Aradon állították fel, 1901. október 27-
én. Darányi János doktorét a Baross parkban, továb
bá a nagy Virchow volt Schliemann trójai ásatásának 
a paleopatológusa. Mindig igény volt a színes, széles
körű tájékoztatásra. 

A Medikus melléklet a két egyetem orvosi karának 
tanrendjét sorolja fel, a Honvédorvos többek között a 
közös hadsereg egészségügyi szolgálatát, szabályza
tát ismerteti. Tudósít az angol-búr háború szomorú 
mérlegéről, a francia orvosok pisztolypárbajáról, a 
német katonák nemibajt megelőző felvilágosításáról. 
Mindenek előtt a hadisebészet rohamos fejlődéséről, 
vagy milyen lesz az „Egészségügyi szolgálat a jö
vendő háborúban?" (4). A figyelem központjában a 
német és az orosz hadsereg. A ferencjózsefi boldog 
békeidők látszólag felhőtlen egén már megjelentek 
sötét árnyak. 

Az érdekességeket hosszan lehetne sorolni, de 
ennyiből is kitűnik, milyen hiánypótló szerepet töl
tött be 1901-ben a 140 évvel ezelőtt született és 55 
éve megszűnt Gyógyászat. 

Féltucat mai lap tisztelheti benne a színvonalas 
elődöt. 
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