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Hoor Károly (1858–1927) 

szemészprofesszor kettős évfordulója

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DR.

Az orvostörténelemben bőven akadnak nem jelentékte-

len, de vitatott személyek, akikkel tanulságos foglalkoz-

nunk. Közéjük tartozik Hoor Károly szemész-tanár, egy 

politikai kurzus egyik, de nem egyetlen prominense, akit 

1927-ben bekövetkezett korai halála nem szembesített a 

későbbi következményekkel. Kétségtelenül nem tarto-

zott a Schulek Vilmos, Grósz Emil, Blaskovics László, ifj. 

Imre József és Kettesy Aladár nevével fémjelzett magyar 

szemészet élvonalába, de kolozsvári, majd fővárosi tan-

székvezetőként és Grósz Emil szakkönyvi szerzőtársa-

ként többször találkozunk a nevével, amely néha Hoór 

változatban is olvasható. Így Grósz Emil nekrológjában. 

Egymás mellett két azonos magánhangzó fl amand ere-

detre enged következtetni, de az angolban is előfor-

dul. A szemészettörténetek [1, 2] kihagyhatatlan alakja. 

 Éppen 150 évvel ezelőtt született, és centenáriumi jubi-

leumát ünnepelheti a fővárosi II. Szemészeti Klinika, 

amelynek ő volt az első igazgatója.

Katonaorvosi családba született, és ez meghatározta 

pályafutását. Apja, Hoor Venczel császári és királyi ve-

zértörzsorvos a közös hadseregben. A fi ú Pest-Budán 

látta meg a napvilágot 1858. július 16-án. Életrajzából 

nem tűnik ki, hogy féloldali vaksága mikori eredetű volt 

és mennyiben terelte az oftalmológia felé. Középiskoláit 

szülővárosában kezdte, Sopronban folytatta és Marburg-

ban érettségizett, ahogy azt a katonaorvosok gyermeke-

inél megszoktuk. Így lett második anyanyelve a német, 

amelynek később nagy hasznát vette. Orvosegyetemi 

évei alatt apja a magyar fővárosban „állomásozott”, itt 

szerezte meg oklevelét az 1883/84-es tanévben, Kenézy 

Gyula, Szontagh Félix és Hutyra Ferenc évfolyamtársa-

ként [3]. Végzés után, a családi hagyományt folytatva, 

a közös hadsereg bécsi helyőrségének kórházához nyert 

beosztást, annak is a szemészeti osztályára. A híres ma-

gyar szemészeti iskola, Schulek Vilmos révén, az Arltl-

tanítványok közül került ki, kivéve Hoor Károlyt és 

Batthyány-Strattmann Lászlót. Az ő mesterük Ernst 

Fuchs volt, aki Kettesy Aladár szerint méltó utódnak 

 bizonyult. Hoor Károlyt a következő esztendőben már 

áthelyezték a budapesti helyőrségi kórházba, a szemésze-

ti osztály élére. Közben a Wiener Med. Wochenschrift 

hasábjain publikált közleményei hamar ismertté tették a 

nevét. Vizsgálta a hadseregben a színvakság (Farbenblind) 

előfordulásának gyakoriságát és szerepét, foglalkozott 

optikai kérdésekkel és a trichiasisműtétekkel. Ez utóbbi 

az Orvosi Hetilap 1889-es évfolyamának szeparátumaként 

is megjelent.

Nem lévén Schulek-tanítvány, nevével a mester által 

szerkesztett háromkötetes „Ungarische Beitrage zur 

Augenheilkunde” kolumnáin nem találkozunk. Egyéb 

feladat hárult rá. A nagy kortárs, Grósz Emil szerint 

„A trachoma fontosságát a véderőre a szakemberek ré-

gen felismerték. Nálunk Hoor Károly tanár, akkor mint 

ezredorvos, a ’80-as év végén sikeres eljárással igyekezett 

a kérdést megoldani. Az eljárás abban állott, hogy a 

4. hadtest területén a trachomásokat besorozták s kato-

nakórházakban kezelték, s tartották kigyógyulásig.” [4]. 

Tehát a trachomaügy megoldásának kezdeményezése 

 terén vitathatatlan érdemeket szerzett. Érdeklődése 

azonban nem szűkült erre a területre, mert 1890-ben 

„A szem fénytörési és alkalmazkodási rendellenessé-

gei” tárgyköréből a fővárosi orvoskaron magántanárrá 

habilitálták. A nagy tehetségű Schulek Vilmos Kolozs-

várról feljövet 1874-ben vette át Lippay Gáspártól a tan-

széket, Királyhágón túli utóda Szilágyi Ete lett, akinek 

helyére 1894-től, nem érdemtelenül, Hoor Károly ke-

rült. Schulek ekkor már egyre többet betegeskedett, 

a helyettesi teendőket a fi atal Grósz Emil látta el.

Hoor Károly írta az első magyar nyelvű szemészeti 

műtéttant [5] (1. ábra), ami azért meglepő, mert félol-

dali vaksága miatt nem volt meg a szemészeti műtétek 

végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges binokuláris 

látása. Bartók Imre szerint „klinikáján a műtéteket a se-

gédei végezték” [1]. Műtéttana nem is lehetett annyira 

sikeres, mint Blaskovics Lászlóé, akinek keresztneve az 

első kiadáson még Fridolin volt [6] (2. ábra). A császár-

városból jött szemorvos az Orvosi Hetilapban 1899-től 

kezdett publikálni. Ekkor jelentek meg a „Trichiasis mű-

tétek” és az „Adatok a keratitis dentritica casuisticaja-

hoz és gyógyításához” című közleményei. Előszeretet-

tel végzett az iskolákban szemészeti vizsgálatokat, 

amelyek mind az Orvosi Hetilap, mind a Wiener Med. 

Wochenschrift hasábjain megjelentek. Kolozsvári tanár-

ként 1901/1902-ben Egyiptomban tanulmányozta a 

trachomát, és megtekintette az ott működő német, olasz 

és svájci szemészeti intézeteket. A Magyar Orvosok és 

Természetvizsgálók részére készült kolozsvári egyetemi 

emlékkönyvben természetesen ő ismertette intézete rö-
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1. ábra Hoor Károly műtéttanának címolda 2. ábra Blaskovics Fridolin (később László) műtéttanának címoldala

vid történetét, majd 1906-ban a Purjesz Zsigmond ne-

gyedszázados tanári működésére kiadott szép kötetben 

[7] jelent meg „A Parinaud-féle conjunctivitis” című 

dolgozata, szép illusztrációkkal, 21 oldalon.

A magyar szemészet történetében fontos dátum 1908. 

Amikor az iskolaalapító Schulek 1905-ben elhunyt, az 

igen tehetséges és ambiciózus Grósz Emil még mindig 

azt az elavult intézetet vette át, amely az Újvilág utcai 

egykori kolostorban szorongott. Hiányzott a megfe-

lelő műtő, a laboratórium a könyvtárral volt „társbérlet-

ben”, így mindenképpen szükségessé vált egy korszerű 

oftalmológiai klinika megépítése. A szervezést Grósz 

Emil, a kivitelezést a minisztérium oldotta meg, és 1908. 

szeptember elején már készen állt az új épület. Az át-

költözés megtörtént, ez lett a Mária utcai I. Szemészeti 

Klinika, vagyis a Grósz-klinika. Nyilvánvalóvá vált azon-

ban egy másik intézet megalapításának szükségessége is, 

ezért a kar javaslatára a király 1908. június 18-án kine-

vezte Hoor Károly kolozsvári tanárt, azzal az utasítással, 

hogy „tovább is Kolozsvárott fog működni mindaddig, 

míg a klinika épülete fel nem épül” [8]. Elhelyezésére a 

Szigony utca 36. szám alatt került sor. Feleannyi ágy-

számmal, mint a társklinika. 1909-ben a két tanszék-

vezető szerkesztésében jelenik meg „A szemészet ké zi-

könyve”. [8] (3. ábra). Szerzői: Blaskovics László, 

Goldzieher Vilmos, Grósz Emil, Hoor Károly, Imre Jó-

zsef, Lenhossék Mihály, Scholtz Kornél, Szily Adolf, 

Szily Aurél és Udránszky László. Fényes lista, a hazai 

szemészet színe-java. Hoor Károly a második kötetben: 

„A szemorvoslás eszközei”-t, a harmadikban pedig a 

cornea, a sclera, a lencse, a szemgödör, a könnyszervek, 

a szemhéjak és a szemizmok betegségeit ismertette. 

A Schuleké mellett a másik háromkötetes klasszikus 

munka. A két klinika szépen kiegészítette egymást, sze-

mélyes torzsalkodásról nem tudunk. 

Jött az első világháború, a balkáni front miatt a tracho-

makérdés újra időszerű lett, nem kevésbé a szemsérülé-

sek. A két professzor igyekezett minél közelebb a fron-

tokhoz szemészeti szakellátást biztosítani. A háború 

második és harmadik évében Hoor Károly töltötte be a 

dékáni tisztséget. A kritikus esztendő 1919 volt, amikor 

a tanári kar is politikailag polarizálódott. Hoor Károly 

– nem tudni, hogy személyes vagy eszmei alapon – 

a jobboldalra került. A hírhedt numerus clausus Kovács 

K. Mária tényfeltáró munkája [9] szerint 1919-ben elő-

ször az orvosi fakultáson fogalmazódott meg, de érdekes 

módon még nem a zsidók, hanem a nők felvételének 

korlátozására. A következő évben azonban a képviselő-
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3. ábra Grósz Emil és Hoor Károly szemészeti kézikönyvének címol-

dala

ház a paragrafust faji alapra helyezte. Ugyanakkor alakult 

meg a Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete (MONE), 

a „keresztény koncentráció” elveire épülve. Választmá-

nyi tagsága sokkal bizarrabb, mint az Kovács M. Mária 

kitűnő könyvében olvasható. Bársony János, Kuzmik Pál 

és Nékám Lajos neve mellett ott áll Hoor Károlyé, de 

még jó pár személyé is, akiknek ezt nem szokás „fel róni”. 

A következőké: Heim Pál, ifj. Imre József, Ángyán János 

és Hutyra Ferenc. Sőt, hogy a helyzet még furcsább le-

gyen, az alapító tagok között találjuk az azóta boldoggá 

avatott Batthyány-Strattmann Lászlót, a közismerten 

nem árja származású Frigyesi József professzort és 

Blaskovics Lászlót, szintén szemésztanárt. Mindezek az 

1925. évi tagnévsorban találhatók [10]. Az említett Ko-

vács M. Mária könyvében olvasható, hogy Szegeden 

1922-ben a medikusok 31%-a „Hoor Károly budapesti 

professzor szerint vélhetőleg olyan diák volt, akik a nu-

merus clausus törvény miatt kiszorulva a hazai egyete-

mekről, külföldre mentek, majd első évüket lehallgat-

ván … mint szerzett jogosok, szívesen felvétetnek” [9].

Hoor Károly 1927. december 15-én, 69 éves korában 

elhunyt. Klinikáját takarékossági okokra hivatkozva már 

Klebelsberg Kunó miniszter meg akarta szüntetni. A két 

szemészeti klinika összevonására egy évtizeddel később 

került sor. Az Orvosi Hetilapban tanártársa, Grósz Emil 

búcsúztatta. Ismerve Grósz jellemét, ha különösebb oka 

lett volna rá, nem ír ilyen szép nekrológot, amelyben ez 

olvasható: „…a legméltányosabb főnök volt. Assziszten-

sei jó atyjukat, szerető barátjukat tisztelték benne, a hall-

gatóság pedig szívének melegségét érezte. Meggyőződé-

sének mindenkor őszintén, férfi asan kifejezést adott, az 

ellenkező véleményt türelemmel meghallgatta, azt tisz-

teletben tartotta. Minden tettét, szavát izzó hazaszeretet 

irányította, semmit nem tett magánérdekből, s húszévi 

együttműködés után mondhatom, hogy példát adott 

arra, miképp lehet két parallel tanszék képviselőjének tár-

gyi érvekkel vitatkozni s emellett a kollegialitást szeretet-

tel ápolni” [11]. A híres professzor az utókornak szánt 

visszaemlékezésében is csak a megbecsülés hangján szól 

róla. Két kitűnő szemésztörténész, Bíró Imre és Bartók 

Imre [12], akik átélték a vészkorszakot, a helyén tudják 

Hoor Károly professzort. Nem az igazán nagyok és nem 

a fő vétkesek között. A MONE választmányi tagsága 

szintén mást jelenthetett 1925-ben, mint mondjuk egy 

évtizeddel később. A „mi lett volna, ha…” közismerten 

történelmietlen megközelítés. Véleményük szerint, ha 

tovább él, inkább Ángyán János, mint Csilléry András 

útját választotta volna.
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