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A jeles tanszékvezetôk tanársági mûködésének legszebb em-
lékei azok a jubileumi könyvek, amelyeket a tanítványok ál-
lítottak össze egy-egy kerek évforduló alkalmából. Magyar-
országon az elsô ilyen megtiszteltetésben Korányi Frigyes
részesült, amikor 1891-ben, a negyedszázados megünnep-
lésre Bókai Árpád állított össze egy kötetet „Jubilaris dolgo-
zatok az orvostan körébôl” címmel, amelyet a legidôsebb ta-
nítványtól (Kétli Károly) a legfiatalabb tanársegédig (Korányi
Sándor) több mint húszan írtak [1]. Többen közülük – Két-
li Károly, Bókai Árpád, Udránszky László és Korányi Sándor
– szintén katedrára kerültek. A kolozsvári egyetem elsô em-
lékkönyve 1906-os keltezésû, Purjesz Zsigmond belgyó-
gyászprofesszor kapta ugyancsak negyedszázados jubileuma
alkalmából. Összeállították: Jancsó Miklós a tanítványai és
Szabó Dénes a tanártársai nevében. „Hirdesse e kötet a sze-
retetet, a kölcsönös megbecsülést, mely vezérli a különbözô
intézeteket és alkalmazottaikat, amidôn egy-egy kérdés meg-
oldásánál, egymás támogatásával, egyesített erôvel töreked-
tünk a kitûzött cél felé” [2]. Tekintettel arra, hogy itt a tanít-
ványok mellett a tanártársak is kitettek magukért, mind a
terjedelem, mind a színvonal igen imponáló. A szerzôk szá-
ma 45, köztük olyan nevek, mint Apáthy István, Buday Kál-
mán, Davida Leo, Fabinyi Rudolf, Genersich Gusztáv, Gyer-
gyai Árpád, Hoór Károly, Jancsó Miklós, Kenyeres Balázs,
Lechner Károly, Lôte József, Marschalkó Tamás, Rigler
Gusztáv, Veres Elemér, Veszprémi Dezsô. Szinte mindegyik
név jól ismert vagy a fôvárosi, vagy a jogutód szegedi egye-
temrôl. Külön említendô, hogy a Magyar Orvosi Könyvki-
adó Társulat jelentette meg. Ugyanebben az évben hagyta el
a Pester Lloyd Társulat nyomdáját a Tauffer-emlékkötet is,
de abban „csak” a tanítványok szerepelnek: Velits Dezsô,
Kubinyi Pál, Berczeller Imre, Scipiades Elemér, Frigyesi Jó-
zsef, Mansfeld Ottó és Tóth István. A XX. századi magyar
nôgyógyászok elitlistája. A háború alatt csak a kolozsváriak
adták ki a Lechner Károly-kötetet, de Trianon után már csak
a fôvárosban létezett folytonosság.
Debrecen, a XXXVI. királyi rendelet értelmében, 1912-

ben kapott egyetemet, de az oktatás csak 1921-tôl vette
kezdetét. Megálmodója és szívós szervezôje az a Kenézy

Gyula, akit a Bábaképzô Intézet élérôl neveztek ki a szülé-
szeti-nôgyógyászati tanszékre [3], és így teljes joggal neki
készült itt elôször jubileumi kiadvány a 70. születésnapjára
[4] (1. ábra). Külön köszöntô nem készült hozzá, a 120 ol-
dalas kötetet szánták annak. A dolgozatok száma 17, az is-
mert szerzôk: Probstner Arthur, Kontsek Béla, Raics Jenô és
természetesen Árvay Sándor. Csak a Probstner- és az Árvay-
tanulmány endokrinológiai, illetve vitaminológiai vonatko-
zású, a többieké kimondottan gyakorlati jellegû. Kontsek
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Béláé az eclampsia gyógyításáról, Lôrincz Ernôé a „missed
abortion”-ról, Raics Jenôé az ikermagzatok összeakadásáról
szól. Külön érdekesség Schubert Károly írása: „A vetélések
gyakorisága a Hajduságban.” Grafikonon mutatja be, hogy
1921–1928 között meredeken csökkent a szülések száma,
bár még mindig nem annyira, mint a baranyai Ormánság-
ban. A szülések és a vetélések között azonos személynél for-
dított az arány. A legtöbb vetélés az egyszer szülteknél for-
dul elô, függetlenül a mûvi beavatkozástól. Ahogy összegzi:
„…bár nem teljes pontossággal és határozottsággal, azon-
ban mégis nagy körvonalakban azt a szabályt állíthatjuk fel,
hogy minél többször jutott teherbe valaki, annál nagyobb a
valószínûsége annak, hogy többször abortált is.” Árvay a
Lüttge–Mertz-féle reakció értékelésével foglalkozott, amely
hormonális úton lett volna hivatott a magzat nemének meg-
állapítására, ám Csucs László másfél évtized múltán éppen a
Scipiades-kötetben csak a túlhordásra vonatkozóan tartja ezt
használhatónak.

Két évvel késôbb elkészült Debrecenben a Benedek
László-emlékkönyv [5] (2. ábra). Tömör elôszóban ajánlják
a tanítványok „hálájuk, tiszteletük és nagyrabecsülésük jelé-
ül”. Ismertebb szerzôk: Bagothay László, Csörsz Károly és
Stief Sándor (Szeged), Ferenczy Jolán, Kulcsár Ferenc (ké-
sôbb Szegeden, majd az Egyesült Államokban lett pro-
fesszor), Máday István, Pap Zoltán, Széky Antal és Thurzó
Jenô. Benedek tanárságának a tizedik évfordulójára készült.
Hogy milyen remek iskolát nevelt rövid idô alatt, az majd a
többnyelvû Jackson-emlékkönyvbôl derül ki. Thurzó Jenô-
nek különösen a laboratóriumi kutatás volt a kivételes szak-
területe. Munkatársai szerint tucatnyi nyelven olvasott, az
említett Jackson-könyvbe több cirill betûs, orosz nyelvû ta-
nulmányt írt, minden külsô segítség nélkül. Sajnos, fiatalon
halt meg, pedig Benedek távoztával esélye lett volna a tan-
széki utódlásra.
A harmadik debreceni kötet a sebész Hüttl Tivadar pro-

fesszoré [6] (3. ábra). Jáki Gyula elôszava költôi szárnyalá-
sú: „A tanítványok nagy és hálás serege ma, amikor húszéves
tanári mûködésének emlékére átnyújtjuk a dolgozatainkat
tartalmazó emlékkönyvet, a szûk körû család meleg szerete-
tével és véghetetlen ragaszkodásával áll elôtte, és tisztelôinek
táborával együtt azt kívánja, hogy még sok éven át egészség-
gel és törhetetlen munkakedvvel dolgozhasson hazánk, a
magyar orvostudomány, a magyar sebészet javára, és irányít-
hassa a mi és majdan a mi tanítványainknak munkáját is.”
Mindez nem túlzás. A dolgozatok száma 53, olyan szerzôk
tollából, mint Jáki Gyula, Loessl János, Pap Károly, Schmidt
Lajos, Szeleczky Gyula, Kudász József, Noszkay Aurél,
Rencz Antal és Póka László. Valamennyien professzorok let-
tek. Vidéken két évtized alatt nálunk nem nevelt senki ennyi
tanszékvezetôt. De a debrecenieknek Gombkötô Béla, Pé-
terffy Pál (Péterffy Árpád professzor édesapja) és Korompay
Tihamér neve is sokat mond. Az idegsebészettôl a gyermek-
sebészeten át az urológiáig és az ortopédiáig szinte minden
mûtéti szakterület képviselve van. A több mint 600 oldalas
kötet közleményeinek címét is elég lenne felsorolni.
A háború kitörése után szaporodtak az évfordulók, de

már nem jutott papír az önálló kötetekre. A Magyar Orvosi
Archívum és az Orvosképzés vállalta magára az ünnepi kü-
lönszámok kiadását. Ez utóbbi biztosította 1936-ban a Ko-
rányi Sándor-számot, a Tóth István emlékének szánt 270 ol-
dalt, amelynek legmaradandóbb tanulmánya Korbuly
György tollából „A magyar szülészet bölcsôkora”. A fül-orr-
gégész Krepuska Géza professzor 75. születésnapjára össze-
állított különszámnak a tartalomjegyzékében a debreceni
Verzár Gyula nevét is megtaláljuk. Majd 1938-ban, Bókay
János halálakor 200 oldalas és Kubinyi Pál elhunytának 10.
évfordulójára 300 oldalas szeparátum olvasható. Még „gaz-
dagabb” volt 1939, mert két élôt tiszteltek meg különszám-
mal: a sebész Bakay Lajost és a belgyógyász Herzog Feren-
cet, tanársága negyedszázados jubileumára, Heim Pált pedig
halála 10. évfordulója alkalmából. Mindhárman Pozsonyban
kezdték, Pécsett folytatták és a fôvárosban fejezték be pálya-
futásukat. Azt követôen 1940-tôl a Magyar Orvosi Archí-
vum jeleskedett ezen a területen. Pécsett Scipiades Elemér
szülészprofesszor kinevezésének 20., Debrecenben pedig
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Jeney Endre debreceni tanárságának 10. évfordulójára jelent
meg kötet, a kritikus 1944. évben. Jeneynél kivételesen nem
klinikusként, ami csak növeli az értékét. Ráadásul ô az
egyetlen vidéki, és soha nem hangoztatta a mellôzöttségét.
Ahogy az elôszóban olvasható: „Kötelességünk azért a pél-
daadásért, amellyel belénk nevelte saját maga példamutatá-
sán keresztül a munka szeretetét és megbecsülését, a tudo-
mányos kutatás iránti vágyat szerénységével, munkaszerete-
tével s irányító támogatásával állva mindenkor elôttünk”
[7]. Munkatársai a 10 év alatt közel 100 dolgozattal gazda-
gították a közegészségtant és a gyógyszertant. Vályi Nagy
Tibor a biológiai metilcsoportok szintézisérôl értekezett,
miközben katonáskodott. Jeney professzor sokat foglalko-

zott a növényi festékek szervezetbeli szerepével, errôl Czim-
mer Anna írt dolgozatot. Herpay Zsombor a Közegészség-
tani Intézet és a Közegészségügyi Állomás kapcsolatát is-
mertette; a megfeszített munkát a járványok megfékezésére,
mert a városban központi elosztó hadikórház is mûködött.
Feladatuk volt a vöröskeresztes véradó szolgálat megszerve-
zése és irányítása. Ôk felügyelték a Sportorvosi Intézet és a
Gümôkórtani Laboratórium munkáját is, amely kitolódott
a háború utáni idôre, a vesztegzárak fenntartására. Váczi
Lajos és Úri József vizsgálta a pektinanyagok hatását a vér-
alvadásra, a növényi festékanyagok befolyását a mikroorga-
nizmusok életfolyamataira. Váczi Lajos vizsgálta a szulfona-
midok hatásmechanizmusát, vagyis Jeney professzor irányí-
tása alatt valóban óriási munka folyt. Békebeli és háborús
egyszerre.
Nincs tudomásunk Fornet Béla, Went István vagy Kette-

sy Aladár különszámáról. Az egykor debreceni Belák Sándor
professzort a Magyar Orvosi Archívum különszámban,
majd 1948-ban, talán utolsóként, önálló kötettel is méltat-
ta. A felsorolás korántsem teljes, a hangsúlyt Debrecenre he-
lyeztük. A fordulat éve után mindezek megszûntek. Szere-
pét ma már az örvendetesen szaporodó klinikatörténetek és
a professzori szobák falát díszítô tablók töltik be. Több a
kép és kevesebb az egyszerzôs dolgozat. Bizonyára ez a fej-
lôdés útja, de az orvostörténésznek nagy gyönyörûséget
okoz egy-egy régi és nagyon használható professzori emlék-
könyv forgatása és olvasása.
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