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A Markusovszky alapította orvosi szakfórum 1906. évi kötete
már az elsô pillantásra is jóval vaskosabb a többieknél. Ez nem
magyarázható a szerkesztôváltással, hiszen a nagybeteg Hôgyes
Endre már 1904-ben átengedte azt a Lenhossék Mihály–Székely
Ágoston kettôsnek, viszont már a címoldalról kiderül, hogy ju-
bileumi évfolyamról van szó. Éppen az ötvenedikrôl. A félszá-
zas évforduló jó alkalmat nyújtott a számvetéshez. A szerkesz-
tôi bevezetô kiemeli, hogy a 19. század második fele mekkora
jelentôségû az orvostudomány fejlôdésében. Erre a korra esik a
bakteriológia (Pasteur, Koch), a patológia (Virchow), a laborató-
riumi medicina (Hoppe-Seyler), a szem- és gégetükör (Helm-
holtz, Czermak-Türck) megjelenése a diagnosztikában, hogy
csak a leglátványosabbakat említsük. Az egésznek betetôzése a
röntgensugár. A felsorolás korántsem teljes. A magyar medici-
na lépést tartott az európaival, a cikk szerint a legnagyobb ha-
ladást mégis az orvosképzés terén érte el. Ebben kulcsszerepet
játszott Markusovszky és az Orvosi Hetilap, valamint nem
utolsósorban a második egyetem felállítása. Mindezeket egy
vesztett szabadságharc után, a sötét Bach-korszak közepén el-
kezdve, mert az Orvosi Hetilap éppen egy évtizeddel elôzte
meg a deáki kiegyezést. A kötet még több jeles évfordulóról
közöl megemlékezést. Például éppen az Orvosi Hetilap meg-
indulásával egy idôben, Semmelweis tanári kinevezése, és
megtudható, hogy „az anyák megmentôjének” minden ma-
gyar nyelvû írása itt jelent meg, elsôsorban Markusovszky ösz-
tönzésére. Nekrológja szintén az alapító tollából való, majd
hosszabb szünet után innen indult el rehabilitációja, amely-
nek egyik csúcspontja éppen 1906-ra esik. Mint ismeretes,
Markusovszky 1889-ben megvált a szerkesztôségtôl, közben
elhunyt a fômunkatárs, Balogh Kálmán professzor, s ettôl
kezdve a Hôgyes Endre–Antal Géza kettôs tartotta tovább a
színvonalat. Markusovszky már 1862-ben három melléklettel
egészítette ki az általános fôrészt. A nôorvoslás Semmelweis, a
gyermekgyógyászat Bókai János, a szemészet Hirschler Ignác
nevével fémjelzett, de sajnos, Semmelweis elvesztését csak az
oftalmológiai melléklet élte túl, majd 1900–1913 között újra
léteztek ezek a szakmai szupplementumok.

Már a kezdô számban olyan nevek találhatók, mint Balassa
János, Bókai János, Hirschler Ignác és Korányi Frigyes, vagyis

a kar színe-java. És természetesen a fôszervezôé, akinek nevé-
vel a lap örökre egybeforrott. A szerkesztôi bevezetô leszögezi:
„az Orvosi Hetilap mostani vezetôi, visszatekintve a lap ötven
éves történetére, teljesen átérzik azt a nagy felelôsséget. S azo-
kat a kötelességeket, amelyeket e nagy múlt s annak tradíciói
rónak rájuk, s komolyan fogadják, hogy minden erejükkel azon
lesznek, hogy a lap maradjon azon a színvonalon, amelyre elô-
deik emelték, s mint eddig, úgy ezentúl is ingadozás, irányvál-
toztatás nélkül teljesítse hazafias kötelességét.” Ennél többet a
mai szerkesztôség sem vállalhat. Legfeljebb kevésbé patetiku-
san fogalmazhat.

Az Orvosi Hetilap száz évvel ezelôtt

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DR.

n HORUS n
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Az 1906. évben már 5000 orvosa volt az országnak. Ilyen
számtól már elvárható, hogy el is tudja tartani legrégebbi szak-
fórumát, ami nem jelent kizárólagosságot. Elvégre mind az or-
vosok száma, mind a szakágak lapja szaporodni fog, és már csak
az összevetés kedvéért is kívánható, ha valakinek módja van rá,
külföldieket szintén járasson. Ez az egyetemeknél és nagyobb
kórházaknál természetes követelmény.

Az alapító nagy nemzedékbôl már csak Korányi Frigyes ma-
radt az élôk sorában, így természetesen az elsô cikk ôt illette
meg. „Újabb adatok a gerincoszlop kopogtatási hangja diag-
nosztikai értékeléséhez” szép ábrákkal mutatja, mire volt képes
a fizikális diagnosztika. Nemcsak a mellkasban felgyülemlett fo-
lyadékok határát, de a gerincoszlop egyes szakaszainak hangját
és azon beállott kóros változásokat is képesek voltak kikopog-
tatni. Természetesen a röntgen már feleslegessé tette, azonban
hány helyen volt akkor még e szegény országban e nem olcsó
készülék? Ám a fizikális diagnosztika nolens-volens, de ma sem
nélkülözhetô. Klug Nándor fiziológia professzor a budapesti
élettani intézet igazi kutatói munkájának kezdetérôl ír, amely
szintén egybeesik az Orvosi Hetilap megindulásával. 1857
ôszén még a „nemes lelkû, jótevô” Schordann Zsigmond volt a
tanszékvezetô, de a korszerû kutatói munka 1858-tól Czermák
János kinevezésével kezdôdik, aki ugyan nem maradt sokáig, de
kinevelôdött mellette Balogh Kálmán, illetve a méltó utód
Jendrassik Jenô. Czermák rövid „korszakát” a Hetilap, személy
szerint Markusovszky megértôbben értékelte, mint a kar, amely
a magyar nyelv hiányos ismeretét nem tudta neki elnézni.
A szerkesztôség kitér az Orvosi Tár és az Orvosi Hetilap közöt-
ti különbség kényes ismertetésére is. Az elôbbit még mindkét
szakaszban Bugát Pál szelleme irányította, amelynek minden ér-
deme mellett kétségtelen hiányossága volt az úgynevezett „be-
zárkózottság”. Bugát csak magyar medicinát akart, kifejezetten
honi terminológiával, amelynek nagy része, éppen az erôltetett-
sége miatt soha nem tudott meghonosodni. Markusovszky
pont azt ismerte fel, hogy nyitni kell a világra, a medicina inter-
nacionális tudomány, a terminológiában sem szükséges a min-
denáron való önállóság. Bizarr dolog, hogy Bugát a germaniz-
mus ellen hadakozva pont a németeket követte, amikor például
az oxigén helyett az „éleny” szót ajánlotta, mert a franciáknál és
angoloknál megtartották a görög kifejezést. A Hetilapban már
nagyon ritka a bugátizmus, valamint a kar és a lap között is ki-
alakult egy igen gyümölcsözô együttmûködés, amely még az
Orvosi Tár esetében hiányzott. Than Károly a kémiai képzésrôl
értekezett. Nagy hangsúlyt helyezett a laboratóriumi kísérletek-
re, mert ahogy írja, ha valaki csak látott kísérleteket, de önmaga
nem végezte, olyan mintha az úszást másoknál látta volna, de a
vízben nem tett egy karcsapást sem.

Kevés a helyiség, 50 helyen 300 medikus kísérletez, mind-
össze három szakképzett kémikus irányítása alatt. Az utóbbi
években javult, de még messze nem elfogadható a helyzet.
Amint látni, a bírálatok sem hiányoztak az ünneplô szövegekbôl.
Babarczi Schwartzer Ottó cikke: „Az elmebetegügyi törvényho-
zás hazánkban az utolsó ötven év alatt” szintén a Hetilap megje-
lenésének idejére szorítkozik. Mert úgymond Werbôczy-tôl
1876-ig szinte semmi nem történt ezen a téren, de a híres XIV.
törvénycikk 71–76. paragrafusa már e téren is felzárkózást je-
lent. Az intézetbe utalástól az örökösödésig, a letartóztatottak

elmeorvosi megfigyelésétôl a beszámíthatóság mértékének meg-
ítéléséig a törvény szinte mindenre kiterjed, egyelôre javaslati
szinten, de törvényerôre emelkedése már csak idô kérdése.
Legalábbis ahogy a szerzô reméli, amikor az Orvosi Hetilap
„második félszázadát ünnepli”. Babarczi Schwatzer Ottó eb-
ben a reményben posztumusz sem csalódhatott. Érthetô, hogy
a jubileumi számok szakmai tekintélyét növelik a „nagyágyúk”,
de sehol nem szerepel a szerkesztôségi felkérés megjelölése.
A Semmelweis utáni kor legnagyobb hazai nôgyógyásza, Tauffer
Vilmos a méhfibroma jelentôségérôl értekezett, hosszan tár-
gyalva a ginekológia több évszázados fejlôdését, kiemelve,
hogy 1903–1905 között klinikáján egyetlen nô nem halt meg
vérmérgezés következtében, amint azt az évfordulóra és tanár-
sága 25. évi megünneplése alkalmából írja. Ugyanezen tárgy-
körbôl közöl cikket a Kézmárszky örökébe lépô Bársony János
professzor is, hasonlóan kedvezô eredményekkel. Grósz Emil
professzor az orvosképzés változását ismertette. Az úgynevezett
„elôképzésen” nagyon megoszlottak a vélemények. Adott volt a
klasszikus gimnázium, a latin és görög nyelv hangsúlyozásával
(olykor túlhangsúlyozásával), és a természettudományokra na-
gyobb hangsúlyt helyezô reálgimnázium és az általános mûvelt-
séget adó fôreáliskola. A reálgimnázium egyenjogúsítását a
medicina felvételére fôleg a németek ellenezték. Akkora tekinté-
lyek, mint Virchow, Waldeyer és Orth, bár a klasszikus nyelvek
ismeretét mindnyájan fontosnak tartották. A magyarok, fôleg
francia minta nyomán inkább a reálgimnáziumot részesítették
elônyben. A szerzô idézi Fodor Józsefet, aki szerint „a tanítás-
ügy olyan zöldségeskert, melybe egyre többet s többet ültet-
nek. Egyik ültetmény csemete elnyomja helyétôl és megfosztja
levegôjétôl a másikat”. A múlt század elején a középiskolákban
még a klasszikus nyelvek domináltak, de ki merné tagadni a
természettudományok nagy jelentôségét. Grósz professzor in-
kább az utóbbi mellett foglalt állást. Idézi Victor Hugot: „akik
az egyetemek kiadásain takarékoskodnak, azok a dicsôsséggel
fukarkodnak”. Hangsúlyozván az anyagi ellátottság és az orvosi
etika oktatásának fontosságát. A vidéki, tehát akkor a kolozsvári
egyetemet Purjesz Zsigmond belgyógyász professzor tífusz cik-
ke reprezentálta.

Az Állatorvosi Fôiskola részérôl Hutyra Ferenc írt ilyen cí-
men: „Vonatkozások az embertan és az állatorvostan” között.
Ez a kapcsolat szabad átjárást biztosított a két fakultásnál mind-
két irányba, és ne feledjük, ott olyan személyek tanítottak, mint
Thanhoffer Lajos, Korányi Sándor, Magyary-Kossa Gyula,
Tangl Ferenc, Farkas Géza; az illusztris névsor korántsem teljes.
Különösen érdekes, hogy azon a fôiskolán mindvégig kötelezô
volt a szakma történetének oktatása, nem véletlen tehát, hogy e
téren a legnagyobbak: Thanhoffer, Magyary-Kossa, Gyôry Ti-
bor historikusként ott kezdték pályafutásukat. A parazitológia
és a bakteriológiában a vektor szerep összeköti a két disciplinát.

Ezek után természetes, hogy az akkor vezetô ideg-elme-
gyógyász Moravcsik Ernô Emil jubileumi hozzájárulásának
címe: „A pszychiatria fejlôdése hazánkban az utolsó 50 év
alatt”. Noha a történeti áttekintés a görögökig nyúlik vissza, a
hazai história természetesen Schwartzer Ferenc fellépésével
kezdôdik, Laufenauer Károlyon keresztül eljut a kolozsvári
Lechner Károlyig, a Schaffer Károlyé csak késôbbre tehetô. Sor-
ra nyíltak az elmeosztályok a következô helyeken: Kaposvár,
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Nyitra, Szekszárd, Gyula, Gyöngyös, Nagyvárad, Baja, Pécs, Sá-
toraljaújhely, a befogadóképesség egyes helyeken 100–400 sze-
mély. Ebbôl a sorból még hiányzik Debrecen és Szeged, a két
késôbbi egyetemi város. 

Kisebb szakmákból Navratil Imre „Az Orvosi Hetilap sze-
repe az orr- és gégetükrészet fejlôdésében” írásával tiszteli meg
a fórumot. Méltatja Czermák szerepét, tompítja a Czermák–
Türck közötti prioritási vitát, de megemlíti, hogy mind a
német császár, mind az angol király gégeorvosa Pesten és
Czermák oldalán sajátították el a laryngológiai tükrözést. A kor
vezetô hazai gyermekgyógyásza ifj. Bókay János cikkének cí-
me: „1559 intubált croup-esetem statistikai átnézése”. A vé-
dôszérum használata akkor még nem elterjedt, noha Behring
1901-ben már megkapta érte az elsô Nobel-díjat, az amerikai
O’Dwyer intubációs módszere azonban még nem. Ahogy írja,
gyógysavót eddig csak igen súlyos állapotokban volt módja al-
kalmazni. Elsôsorban pecuniális okokból, ahogy írja. Végül
örömmel zárja kimutatásait azzal, hogy a gyógysavó egyre in-
kább kezdi kiszorítani az életmentô légcsômetszést és a tubus
behelyezését, amelyet a grafikonjai is szépen érzékeltetnek.
A tanárok második vonalából Donath Gyula ismerteti, milyen
volt „Az idegkórtan fél évszázaddal ezelôtt”. Böke Gyula ny. rk.
tanár „A fülgyógyászat és az Orvosi Hetilap” közötti kapcsola-
tokról értekezett, inkább fôleg méltató szavakkal. A Markusov-
szky Lajos-féle jubiláris dolgozatot akkor Korányi Frigyes tar-
totta, a bevezetôjét Genersich Antal professzor mondta, ezzel is
rangot adva az eseménynek.

Korányi Sándor elsô írása „A polyglobuliáról” már a jövendô
veseszakértôt sejteti, noha a magántanárságot az idegrendszer
kór- és gyógytana tárgykörébôl szerezte. A szemészetet Gold-
zieher Vilmos képviselte az „Adalékok a hályogmûtétek után ke-
letkezô endogen fertôzô kérdéséhez” címû dolgozatával.

A második kolozsvári professzor, Marschalkó Lajos a „Der-
matologia és orvosképzés” témakört ismerteti részletesen, a
párizsi és a bécsi iskola rivalizációját, valamint hazai kialakulá-
sát. Ám a Treponema pallidum felfedezését még nem említi.
Engel Gábor már arról ír, milyen „Az érzéketlenítés a szülésze-
ti mûtéteknél”. Róna Sámuel már „A spirochaetákról” érteke-
zik, amely a fôvárosi Orvosegyesület ülésén, 1905. október 28-
án hangzott el. „A húgykômorzsolás nálunk a lefolyt ötven év
alatt” szintén jubileumi összegzés, amely mind Balassa János,
mind az Orvosi Hetilap nevével összeforrt, noha a legtöbbet
Kovács József professzor végezte. „A szembajosok sorsa az
Alföldön, régebben és mostanában” Imre József hódmezôvá-
sárhelyi fôorvos tollából való, aki késôbb Kolozsvárt lett az of-
tamológia professzora. Akkor még vándor okkultisták is meg-
fordultak a vásárokon, grasszált a babona és a hozzá nem értés,
mígnem felépült a helyi magánkórház és hitelt szerzett ennek a
nagyon kényes szakmának.

Az elsô vidéki kórházi fôorvos Petz Lajos Gyôrbôl, aki
„A sérvek kizáródása mechanizmusának kérdéséhez” szólt
hozzá, kitûnô hozzáértéssel és meggyôzô eredményekkel.

Konrád Márk dr.-tól „Az antisepsis a szülészetben” már az
évforduló alkalmából „Semmelweis és Markusovszky emléké-
nek” óhajt kegyelettel áldozni.

Az évfordulói felsorolás folytatható, bár a fentiek is eléggé
meggyôzôek, milyen fontosnak tartották az Orvosi Hetilap öt-
venedik kötetének megünneplését. Orvostörténeti megemléke-
zés is akadt. Például Temesváry Rezsô tanártól a „Néhány lap a
nôgyógyászat történetébôl Magyarországon az utolsó 50 év
alatt”. Ennek a lábjegyzetét érdemes külön kiemelni, amely elég
egyértelmûen utal arra, hogy mind Semmelweis, mind az ô lel-
kes tanítványa és elsô méltatója, Fleischer József, valamint az elsô
Semmelweis-életrajzot szerzô Bruck Jakab egyaránt neurolues
okozta agyi zavarokban élték le utolsó éveiket. Nagyon érdekes,
hogy idáig ez a hivatásos Semmelweis-kutatóknak nem tûnt fel.
A 125. oldalon még mindig az Orvosi Hetilap elsô számánál tar-
tunk. Ennek ismerteti Gyôry Tibor „Semmelweis irodalmi ha-
gyatékát”, ahogy írja: „A magyar orvosok büszkesége, a magyar
nemzetnek Istentôl kapott ajándéka, a világnak Jenner mellett a
legnagyobb jótevôje: Semmelweis is ebben az évben veszi el haló
poraiban szobrára lehelt áldásunkat, kegyeletünket, hálánkat. 50
év múlt el éppen, hogy a pesti egyetem tanárává kinevezték Sem-
melweist s pünkösdkor készen fog állani a szobor. A világ ünne-
pe lesz ez a mi ünnepünk!” Megtudjuk, hogy összegyûjtött mû-
ve Szily Kálmán akadémiai fôtitkár támogatásával jelent meg,
noha neki a medicinához nem volt sok köze.

Pólya Jenô, akkor még Pólya Jenô Sándor írta „A sebészet
50 év elôtt és ma” címû felsorolását, amelynek vonalán talán a
legnagyobb fejlôdés történt, ezzel lett a kirurgia a kórházak
„húzóágazata”.

Mann Jakab, a szegedi bábaképzô igazgató tanára is emlék-
sorokat írt „Az 50 éves Orvosi Hetilapnak”, Manninger Vilmos
„Sebészetünk az Orvosi Hetilap hasábjain” címmel ismerteti a
nagy fejlôdést, Horváth Mihály pedig „50 év az orthopädia fej-
lôdésében” címmel.

Az elsô szám összesen 208 oldalas, terjedelmét azóta sem
múlták felül. Kiemelendô még, hogy ezen évben állították fel
Semmelweis Ignácé mellett Kézmárszky Tivadar professzor
szobrát is, mindkettônél Gyôry Tibor tartott avatóbeszédet. Ek-
kor indult meg a küzdelem Semmelweis magyar voltának elis-
mertetéséért. A félévszázados jubileumot szeptemberben sajnos
Hôgyes Endre halála árnyékolta be.

Az Orvosi Hetilap nemcsak a páratlanul invenciózus tu-
dóst, de egykori szerkesztôjét is gyászolta. A nekrológ megírá-
sának szomorú kötelessége Klug Nándor professzorra hárult, a
medikusok nevében Kern Aurél búcsúztatta.

Az Orvosi Hetilap ötvenedik évfolyama tehát nem egy a
sok közül, hanem erôsen kiemelt ünnepi kiadvány.

Egyben felhívás is, hogy a 150.-re hasonló gondossággal
kell készülnünk!

(Szállási Árpád dr.,
Esztergom, Monteverdi u. 4. 2500)
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