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Élô személyek évfordulóival nem lehet vitatkozni, az adatot
az anyakönyvi kivonat adja. A professor emeritus esetében
azt a megszorítást tehetjük hozzá, hogy „csak a teste”! Mert
a szelleme kíváncsi és fogékony, mint egy medikusé, ugyan-
akkor bölcs, mint egy aggastyán görög tudoré. Ünnepel-
tünk szellemi fogékonyságának titka – elmondása szerint –
az, hogy mindig azt csinálta, amit szeretett. Nincs okunk ké-
telkedni benne.

Pedig ennek a nyugodt embernek egyáltalán nem volt
nyugodt a pályafutása. Középiskoláit, egyetemeit különbözô
városokban, intézményekben végezte, volt filológus, teoló-
gus, medikus, végül a medicina mellett döntött. Hihetetlen
humán mûveltsége mélységes humánummal párosulva tette
kitûnô belorvossá, s e hivatását még minisztersége alatt sem
„szüneteltette”.

A legtöbben természetesen az évtizedeken át tartó mi-
niszterségére emlékeznek. Gyógyító központú felsô vezetés
volt ez, nem születtek alatta botrányos rendeletek, amúgy is
halk szavait ritkán hallatta, a kinevezéseknél mindig fenntar-
totta magának „az utolsó szó jogát”. A protekciós „búcsú-
járás” akkor nem divatozott, hagyta az embereit dolgozni.
Azt nyilván kevesen tudták idehaza, hogy hivatalnoksága
mellett milyen kiváló orvos és orvostörténész. Külföldi tár-
gyalásokhoz csak egzotikus nyelvek esetén szorult tolmács-
ra, a szocialista protokollum eszem-iszom részét – ha lehe-
tett – kerülte.

Bár katonacsaládból származik, nem vonzották a vadász-
társaságok. Annál inkább a német és angol nyelvû orvostör-
téneti folyóiratok, ahol rendszeresen jelentek meg közlemé-
nyei. Hatvanéves elmúlt, amikor a Semmelweis Egyetemre
orvostörténész professzornak nevezték ki, nem kétes juta-
lomként. Gyôry Tibor óta az elsôt, aki szakmailag valóban
felkészült volt erre a feladatra. Birtalan Gyôzôvel közösen írt
jegyzetük máig kifogástalannak mondható. Hosszú éveken
át oktatott professzorként magyar és német hallgatókat –
anyanyelvükön –, közben sorra jelentek meg alapvetônek
tisztelt monográfiái.

Kiváló latinistaként eloszlatta a régi pécsi egyetem orvos-
képzésének legendáját, méltó, nemzetközi mértékekkel

mérve is jelentôs monográfiát kaptunk tôle a középkori és
kora újkori orvosi oktatásról, az egykori nagyszombati egye-
temrôl, s fiatalokat megszégyenítô érdeklôdéssel figyeli az
orvostörténeti kutatás legújabb eredményeit, amit nemrégi-
ben megjelent nagy kötetei is igazolnak.

Az évforduló egyben számadás szokott lenni. Schultheisz
Emil professzor azonban még tartogat meglepetéseket. Az
Orvosi Hetilapnál a Horus legsivárabb éveiben az ô írásai
üdítô kivételek voltak. Igaz, hogy nem az agyonpolitizált
közelmúlttal foglalkozott. Azt meg végképp kevesen tudják,
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milyen hátteret biztosított Antall Józsefnek az Országos Or-
vostörténeti Könyvtár és a Semmelweis Múzeum igazgatá-
sához.

Jó tudni, hogy köztünk van, s hogy orvostörténeti mun-
kásságát az évek múlása nem fenyegeti. Minden idôk egyik

legrangosabb, nemzetközileg is elismert hazai orvostörténé-
szét, egyben Horus-íróját köszönti 85. születésnapján a
szerkesztôség nevében:

Fehér János dr. – Szállási Árpád dr.
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