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Hőgyes Endre, mint az Orvosi Hetilap főszerkesztője 
Az 1880-as esztendővel lezárult az Orvosi Hetilap 
szerkesztésének első korszaka. Elhunyt a főmunka
társ, Balogh Kálmán professzor, a szakmai színvonal 
legfőbb felelőse, az alapító-főszerkesztő Marku-
sovszky Lajos egészsége pedig már nagyon megrom
lott, valamint magas életkora miatt sem tudott már a 
felgyorsult fejlődéssel lépést tartani. Lelkileg nagyon 
megviselte, hogy Balogh Kálmán elvesztése után 
meghalt Lenhossék József professzor, és legfontosabb 
pártfogója: Trefort Ágost miniszter. A váltás tehát 
szükségessé vált. Az 1888. évi címlapon még Marku-
sovszky neve olvasható (1. ábra). A főmunkatárs még 
Réczey Imre tanárfis. Az utódlást kereső Marku-
sovszky szinte küszködött a bőség zavarával, végül si
került megtalálni a legjobb megoldást. Mindenek
előtt adott volt Balogh Kálmán briliáns tehetségű ta
nítványa: Hőgyes Endre, aki Kolozsváron megkez
dett és Budapesten befejezett háromrészes monográ
fiájával (Az associált szemmozgások idegmechaniz
musáról) hamar a kísérleti kutatás vezéralakja lett, 
de már kolozsvári tanár korában az Orvos-Termé
szettudományi Értesítő megindításával tanújelét adta 
kivételes szerkesztői képességének is. Klinikusi szer
kesztőtársa lett a magyar urológiát megalapító Antal 
Géza tanár, így kettejük neve szerepel az 1889. évi 
kötet címlapján (2. ábra). Téves tehát a Magyar Élet

rajzi Lexikon azon állítása, mintha az Orvosi Hetila
pot Hőgyes Endre 1886-tól szerkesztette volna (5). 
Ezt a hibás adatot később mások is átvették. 

A szerkesztői köszöntőben az olvasható: „A lap 
iránya és egyetemes berendezése marad a régi. Ezen
túl is mint idáig a hazai egyetemi intézetekből, klini
kákból, kórházakból, valamint a fővárosi és vidéki 
gyakorló orvosok tollából kikerült elméleti és gya
korlati irányú eredeti közlemények s dolgozatok fog
ják benne az első helyet elfoglalni. A lap hű tükre 
akar maradni mint volt eddig úgy ezután is a magyar 
önálló orvo§| irodalmi tevékenységnek" (2). Majd 
ábécésorrendben közlik azon rangos szerzők névso
rát, akik változatlanul hűek maradnak a Hetilaphoz. 
Az első szám mindjárt Korányi Frigyes rangidős pro
fesszornak az „Adatok a tüdőüszök kór- és gyógyta-
nához" című közleményével kezdődik. Ő tiszteleg a 
szerzőtársak nevében a nyugalomba vonult alapító
főszerkesztő hervadhatatlan érdemei előtt (4). A 
nyugdíjazás azonban nem jelentett teljes visszavonu
lást, a klasszikus quieta sed non otío alapján a továb
biakban is részt vett az orvosi közéletben. Már 
amennyire az egészsége engedte. Az Orvosi Hetilap 
közölte a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat köz
gyűléséről tartott elnöki megnyitóját (7). Ugyanez 
többször megismétlődött. Jelképes jelentőségű, hogy 
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Eötvös Loránd bárónak szintén a Hetilapban jelent 
meg az első akadémia-elnöki székfoglalója. Ezt kö
vették később a különböző tudósítások. Ne feledjük, 
Hőgyes Endre ugyancsak ekkor lett az MTA rendes 
tagja, azon belül reá hárult Balogh Kálmán szerepe. 

Sajnos, a Hőgyes-Antal kitűnő szerkesztőpáros 
együttműködése tiszavirág-életűnek bizonyult. Az 
utóbbi az esztendő végén, alig 43 éves korában vá
ratlanul eltávozott az élők sorából, mind a szépen ki
bontakozó hazai urológia, mind az Orvosi Hetilap 
nehezen pótolható veszteségeként. A nem szokvá
nyos nekrológ névtelen szerzőjében felismerhető 
Hőgyes Endre személye, aki a mester Balogh Kál
mán említésével érzékelteti az őt ért kettős vesztesé
get. A versenytárs Gyógyászat Antal Gézáról, mint 
Kovács József professzor tehetséges tanítványáról 
emlékezett meg, de szóval utal rá, hogy egyben az 
Orvosi Hetilap társszerkesztője is volt. Nem nagyon 
tehette, amíg a rabiátus Kovács József tulajdonát ké
pezte a Gyógyászat. 

így aztán az 1890. évi kötet címlapján már egyedül 
Hőgyes Endre neve olyasható (3. ábra). Aztán fémjel
zi 1904-ig és nem „az 1906-ban bekövetkezett halá
láig^, ahogy az már említett lexikonokban olvasható, 
Hőgyes Endre szintén betegsége miatt adta át szer
kesztői székét Lenhossék Mihálynak, ahogy ő vette 
át 1889-ben Markusovszky Lajostól (4. ábra). A pon
tosítás kedvéért nem árt ezt hangsúlyozni halálának 
centenáriumán. Az általa szerkesztett 15 évfolyamot 
nem feladatunk részletekben ismertetni. Annyi 
azonban megállapítható, hogy a színvonal magasan 
megfelelt a kor kívánalmainak. Mintha az alapító-fő
szerkesztő megtört, de vigyázó szemeit mindig rajta 
tartotta volna. Egészen 1893 tavaszáig, mert április 
21-én Abbáziában végleg jobblétre szenderült a szer-

ORVOSI HETILAP. 
A HAZAI ÉS KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZAT ÉS KÓRBUVÁRLAT 

KÖZLÖNYE. 

SZERKESZTETTE: 

H Ő G Y E S JE ILT 33IR ZET* 

HARMINCZNEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

B U D A P E S T , 1890. 

A PESTI U,0¥l}-TÁRiitJI,AT KŐNYVKVOMDAJA. 

3. ábra: Már Hőgyes Endre az egyedüli szerkesztő^ 

kesztő szerkesztője: Markusovszky Lajos. A 18. szám
ban több mint hat hasábon jelent meg az Orvosi He
tilap 150 éves történetének leghosszabb és legcsodá
latosabb halotti búcsúztatója. A névtelen méltatás 
mérsékelten emelkedett stílusa és lényeglátó pontos
sága ezúttal is Hőgyes főszerkesztő személyére enged 
következtetni. Aki ezt a nekrológot olvassa, szinte 
minden lényegeset megtud Markusovszkyról. Azt is, 
hogy 1888-ban már olyan gyakori fejfájás és állandó 
álmatlanság gyötörte, amelyet csak morfinnal lehe
tett csillapítani. „Családi betegsége", a tüdőbaj gyak
ran kényszerítette üdülőhelyekre. Nemzedékének 
nagyjai közül Korányi Frigyes állt hozzá a legköze
lebb. És szinte mindig a betegágynál. Az Adriai-ten
ger partjára is az ő javaslatára utazott megerősödni, 
de sajríos, ezúttal hiába. Halálhíre az egész orvostár
sadalmat ,és a közélet jobbik részét megdöbbentette. 
A végtisztességre egész vonat érkezett. Április 23-án 
a helyi kápolnában felravatalozták, koporsójánál ott 
tisztelgett a 75 év^s Görgey Arthur tábornok, akinek 
a szabadságharcban a törzsorvosa volt. Az Akadémi
át Than Károly, Mihálkovics Géza és Plósz Pál pro
fesszorok képviselték. Kolozsvárról eljött Lechner 
Károly és Genersich Antal tanár. 

Megjelent az Orvosi Hetilap, az Orvosegyesület és 
a „Marchal-társaság"baráti köre. A Közegészségügyi 
Egyesület részéről Csapodi István szemész tanár, az 
Orvosi Hetilap nevében Hőgyes Endre főszerkesztő 
búcsúztatta. Abbáziában rótták le a végtisztességet, 
majd koporsóját vonaton Vas megyébe szállították. 
De nem Vasegerszegre, ahogy az életrajzában olvas
ható (1), mert ilyen nevű helyiség csak 1937 óta lé
tezik, miután Ivánegerszeg és Keményegerszeg 
egyesült (6). Ennek pontosításáról még a feltehető
en szemtanú Korányi Frigyes sem tudósít a külön-

ORVOSI HETILAP. 
KIADJÁK Í S SZERKESZTIK: 

LENHOSSÉK MIHÁLY EGYETEMI TAKAR ÉS SZÉKELT ÁGOSTON EGYETEMI MA.GÁNTANÁB. 

S Z E M É S Z E T . GYERMEKGYÓGYÁSZAT. 

GYNAEKOLOGIA. ORR-, GÉGE- És FÜLGYÓGYÁSZAT. 

SZEH.KBSZTIK : T Ó T H I S T V Á N 4s T E M E S V Á R T R E Z S Ő . SKBBK8SÜTIK: N A . V B A T H , I M R E . Ó N O D I A D O L F , 
KBBPTTSXA G É Z A És nw. ÜXITG H Á N D O H . 

ELME- ás IDEGKÓRTAN. 

SZEitKJKSZTOS.: JJABAKOM S C H W A R T Z K R OTTÓ is M O R A V C S I K B E N Ő SSÍHi . 

NEGYVENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. 

BUDAPEST, 1905. 
A VJSSTI LLOYD-TÁRSOLAT KÖNYVNYOMDÁJA. 

4. ábra: Már Lenhossék Mihály és Székely Ágoston a szerkesztő 

2332 2006 -147. évfolyam, 48. szám 



ben igen részletes Markusovszky-életrajzban. Méltó 
síremléke a keményegerszegi kastélyhoz tartozó te
rületen található. 

Hőgyes Endre „nem töltötte meg"saját cikkeivel a 
saját lapját, sőt inkább tartózkodott tőle. Jellemző, 
hogy 1893-ban egyetlen írása „ Az országos közegész
ségügyi tanács felterjesztése a veszettség elleni védő
oltások ügyének rendezése tárgyában" az Orvosi He
tilap mellékleteként a Fodor József által szerkesztett 
„Közegészségügy és Törvényszéki Orvostan"hasábja
in jelent meg. Ekkor már a Pasteur Intézet igazgató
ja is volt egyben, kutatóerejét a veszettség elleni küz
delemre fordította, világraszóló eredménnyel. Az irá
nyítása alatt álló Kórtani Intézetből munkatársai an
nál szorgalmasabban publikáltak. Külön fejezetet 
kaptak az egyes klinikák, külön a kolozsváriak, hasá
bokat töltenek meg a jobbnál jobb közlemények fel
sorolása. Az irodalmi-szemle, a tárcza-rovat és a heti 
szemle igyekezett minden fontosabb cikkről és ese
ményről tudósítani. Ekkor kezdődött az igazi Sem
melweis-kultusz felélesztése. Tódultak a pénzbeli 
adományok, mert \Győry Tibor nagy akciójához 
anyagi fedezet kellett. Minden forintról értesültek az 
olvasók, ennek ösztönző hatása sem maradt el. 

Soha annyi vidéki kórház nem kapott olyan terje
delmű fórumot, mint ezekben az években. Hőgyes 
közleményeinek száma a következő években sem 
gyarapodott. Külön figyelem illeti meg az 1896. évi, 
tehát az országos millenniumi kötetet. Ekkor jelent 
meg a Budapesti Kir. Magyar Tudomány Egyetem 
Orvosi Karának múltjáról és jelenéről szóló, közel 
ezeroldalas nagy munka, a magyar orvostörténészek 
egyik nélkülözhetetlen bibliográfiája. A szerző-szer
kesztő szerénységére jellemző, hogy mindössze pár 
apró betűs sorban tudósított róla a saját lapjában. 
Ratkóczy Nándor professzor szerint viszont Hőgyes 
Endre a világon az elsők között ismerte fel és ismer
tette a rejtélyes x-sugarak diagnosztikai jelentőségét 
és terápiás lehetőségeit (8). A „Csontváz photograp-
hálás testen keresztül Röntgen-sugarakkal" című írá
sában látjuk a híres ujjcsontot a gyűrűvel, a sugara
kat Eötvös Loránd és Klupáthy Jenő tanárok már itt
hon előállították. Ugyanazon cikkben látható egy 
béka csontváza is. Hőgyes összegzésként többek kö
zött két fontos megállapítást tett. 

1. „Nem szenved kétséget, hogy az új sugarakkal 
mikrophotographiai úton a szövetekben physiologí-
ai és pathologikus tekintetben új viszonyokat fognak 
felderíteni". 

2. „Nem lehetetlen, hogy ezen új Sugarakkal, me
lyeknek mechanikai tekintetben olyan hatalmas 
szövetpenetráló hatása van, a mellett kétségkívüli 
chemiai tekintetben is hatnak, therapeutikai tekin
tetben is szerepük fog lenni a medicinában" (3). 

Ezek valóban látnoki sorok. Jenner ünnepi elő
adásával méltóképp emlékeztek meg a himlőoltás 
századik évfordulójáról. A szerkesztőség „előrajzot 
vázolt"az 1900. esztendőre. „Az Orvosi Hetilap azon 
fog lenni, amint tette eddig is mindig, hogy állandó 
munkálkodásra serkentsen; hogy teret adjon és tart
son fen a magyar orvosi búvárlatok és orvosgyakor
lati vizsgálódások és tapasztalatok nyilvánosságra 
hozatalára. E végből törekszik maga körül csoporto
sítani mindazon munkaerőket, kik hivatásuk, elfog

lalt helyzetük és körülményeiknél fogva sikeresen 
bírnak és tudnak közreműködni a magyar önálló or
vosi tudományosság megteremtésére és fenntartásá
ra. Munkatársai között tisztelte eddig is és fogja tisz
telni ezután is a két egyetem orvosi karainak nagy
érdemű minden rendű tanárait." Alátámasztotta az 
utóbbit azon tény, hogy Hőgyes 1875-1883 között a 
kolozsvári egyetem professzora volt. Bővültek a 
mellékletek, a Szemészet és a Gyermekgyógyászat 
állandó rovatához társult két „rendkívüli" szupple-
mentum: a Nőgyógyászat és a Sebészet. A klinikák 
osztályai mellé megfelelő fórumot kapott az Izraelita 
Kórház és néhány nagyobb vidéki gyógyintézet. Az 
1895-ben elhunyt Pasteur munkásságának egyete
mes jelentőségéről az Orvosi Hetilap Hőgyes főszer
kesztő tollából külön kiadványt jelentetett meg. Az 
utolsó évfolyam, amelyen még Hőgyes neve olvas
ható, az 1904-es esztendei. Ekkor már nagybeteg, és 
1900-tól Székely Ágoston a segédszerkesztője. A kö
vetkező kötqtenr már ez utóbbi (a festő Székely Ber
talan fia) Lenhossék Mihály társszerkesztője (4. áb
ra). A Szemészet, a Gyermekgyógyászat, a Gynaeko-
lógia, az Orr-, Gége és Fülgyógyászat, valamint az El
me- és Idegkórtan már állandó mellékletek a legki
válóbb szakemberek összeállításában. Hőgyes ké
szült az ötvenedik évfordulóra, de egyre kevesebb a 
remény arra, hogy ő lesz annak is a főszerkesztője. 

Balogh Kálmán példája nyomán igen sokat tett az 
orvosi nyelv tisztaságáért. Az általa szerkesztett 15 
kötetben már nincsenek nyelvújítási ízlésficamok, 
olvasásuk ma is üdítően hat. Nem akart mindenáron 
mindent magyarra fordítani, hagyta kialakulni a lé
nyegében ma is használt orvosi terminológiát. Jelen
tős részük átment a laikus köztudatba. Hőgyes End
re páratlanul gazdag és sokoldalú tudományos mun
kásságát nem lehet feladatunk egy rövid cikk kere
tébe szorítani. Azt talán sikerült érzékeltetnünk, 
hogy Markusovszky Lajos és Lenhossék Mihály szer
kesztése között Hőgyes Endre épített magas ívű hi
dat, amelyen a hazai orvostudomány a huszadik szá
zadba léphetett. (A Hőgyes és Lenhossék közötti 
folytonosságot Székely Ágoston jelentette.) A kor 
legnagyobb magyar elméleti kutatója szerkeszteni is 
kivételesen tudott, a kísérleti és a gyógyító munka 
írásbeli harmóniája jellemezte az Orvosi Hetilapot. 
Mellképe méltán látható Semmelweis és Korányi 
Sándor között, a háromportrés egyetemi emblémán. 

Száz évvel ezelőtt hunyt el, az Orvosi Hetilap há
lásan gondol Markusovszky művének méltó folyta
tójára. 
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