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Aki a múltat kutatja, kíváncsi rá, hogy például száz évvel 

ezelőtt az Orvosi Hetilap és a Gyógyászat mellett mi-

lyen szaksajtókból szerezték értesüléseiket a korabeli 

 kollégák. Például arról, hogy mennyi orvos volt 1910-

ben Magyarországon, és ők hol működtek. Ha a kora-

beli adatokat nézzük, rögtön szembetűnik, hogy a 

 főváros dominanciája („vízfejűsége”) egészségügyi szem-

pontból egyáltalán nem új keletű. S még csak nem is a 

századelőtől datálódik. Onnan számítható, amikor a há-

rom városrész, Pest, Buda és Óbuda egyesítése 1873-

ban megtörtént. A történelmi Magyarország összla-

kossága 1910-ben alig több mint 20 millió, a fővárosé 

pedig 848 000, tehát csaknem minden huszadik állam-

polgár budapesti illetékességű. Az ország orvosainak 

 száma akkor 5331, a fővárosé pedig 1364, jelentős ré-

szük már szakosodott szinten, tehát minden negyedik 

medicinát művelő már Budapesten praktizált. A szerve-

zeteik közül az 1837-ben alapított Budapesti Királyi 

Orvosegyesület elsősorban a „vezérkart”, tehát a tan-

székvezetőket és magántanárokat tömörítette, míg az 

1874-től funkcionáló Budapesti Orvosi Kör a kevésbé 

 ismertek hivatalos gyülekezete volt. Az orvosi karon 

23 rendes tanár, 31 rendkívüli tanár, 82 magántanár és 

48 tanársegéd volt alkalmazásban. A kolozsvári egye-

temen átlag feleannyi. Budapesten 21 kórház, vidéken 

333 állt a gyógyítás szolgálatában. Országosan utólag 

is több meglepő adattal találkozunk. Például a kis me-

gyék közül a szlovákok lakta Árva megyének mindössze 

kilenc orvosa volt, míg a szász Brassó megyében közel 

annyi személyre már 46 orvos jutott. Ugyanannyi, mint 

a 115 ezer lakosú Győr megyére. Meglepő Bács megye 

ellátottsága, különösen Szabadka-Zombor-Újvidék 

 földrajzi körzetében. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyét, 

amelynek 15%-a még német, a fővárost környező tele-

pülések egészségügyi ellátottsága teszi megkülönböz-

tetetté.

Az, hogy az utókor az akkori adatokban könnyen el-

igazodik, elsősorban egy „amatőrnek” köszönhető, így 

érdemes megjegyezni a nevét. Pesti Alfréd (1871–1922) 

magánhivatalnokról van szó, aki 1861-ben Pesten szü-

letett. Bár iskolai végzettségét az akkurátus Szinnyei [1] 

sem jelöli, következtethetünk rá abból, hogy 1879–1883 

között a budapesti amerikai konzulátus titkára volt. 

 Bizonyára már akkor érdekelte az egészségügy, mert 

1883-tól a Lukács Fürdő Részvénytársaság titkára, majd 

a századfordulótól a főtitkára. Ettől kezdve szinte hal-

mozza az ilyen jellegű funkciókat, az eredmény egy ma-

1. ábra Pesti Alfréd legmaradandóbb műve

gántanárnak is becsületére válna. Tagja lett az Orvosi 

Könyvkiadó Társulatnak, a Budapesti Közegészségügyi 

Egyesületnek, a Balneológiai Egyesület Orvostudományi 

Osztályának, továbbá a Budapesti Kerületi Betegsegélyző 

Pénztár igazgatósági tagja és a Budapesti Fürdő-Személy-

zet Egyletének a díszelnöke. Élénk irodalmi munkássá-

got is kifejtett, főleg fürdőügyi cikkeket írt és fordított. 

A legmaradandóbb műve mégis a Magyarország Orvo-

sainak Évkönyve és Czimtára (1. ábra), amelynek 1910-

ben már a 20. évfolyama jelent meg [2] az Országos 

 Orvos-szövetség Hivatalos Kiadványa keretében. Pesti 

Alfréd az 1922-ben bekövetkezett haláláig szerkesz-

tette, majd fi ai, Emil és Ernő 1937-ig folytatták, a kö-

vetkező évtől már az Országos Orvosi Kamara vette át 
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2. ábra A rövid életű kiadvány borítója 3. ábra A Budapesti Orvosi Ujság ot Torday Ferenc szerkesztette

szerepét. Máig imponáló a szerkezete: a megbízható-

sága, az átláthatósága, az adatgazdagsága, sőt, még a 

reklámanyaga, különösen a fürdőügyi. Feltétlenül kell 

szólnunk az 1942. évi kötetről. Sajnos beárnyékolták 

a diszkriminációs, X-szel a zsidó és a karikával a kike-

resztelkedett megjelölések, egyben fi gyelmeztető, ho-

gyan lehet az adatokkal visszaélni. Majd 1947-ben Or-

vosi és Egészségügyi Címtár [3], illetve a Magyar Orvosok 

Szabad Szakszervezete Hivatalos Címtára (2. ábra) [4] 

néven újraindult, de igen rövid életűnek bizonyult. A kö-

vetkező esztendőben már nem jelent meg. A rendszer-

változás után az Magyar Orvosi Kamara próbálta fel-

éleszteni, csekély sikerrel, pedig az internet világában 

sem lenne fölösleges.

Visszatérve Pesti Alfréd munkásságára, 1903-ban 

megvásárolta a Petőfi  Irodalmi Vállalatot, és Torday 

 Ferenc (1871–1942) gyermekgyógyász szerkesztésében 

kezdte kiadni a Budapesti Orvosi Ujság tudományos 

és orvostársadalmi hetilapot, „…amelyben egyrészt a 

kartársak egymásra vonatkozó minden adatot megta-

lálnak, másrészt az orvosok, illetve minden egyes orvos 

iránt érdeklődők minden felvilágosítást megkaphassa-

nak, ezenkívül a lakosság és az orvosok számáról és 

 ezúton az orvosi megélhetési viszonyokról ad útbaiga-

zítást azoknak, kik megüresedett új állásokra pályázni, 

vagy orvosgyakorlatuk helyét megváltoztatni akarják” 

[2]. Ismerősen fogalmazott hivatalos szöveg. A regisz-

terben hátul minden praktizáló neve megtalálható, 

 tehát teljes a tájékoztatás. A felsorolt személyi adato-

kon, címtárakon és névjegyzéken kívül összegyűjtve 

 olvashatók az előző évben kiadott összes törvények, 

 rendeletek, felsőbb hatóságok által hozott elvi határo-

zatok. Egy-egy főoldal még magyar és német nyelvű, 

 tekintettel a tetemes létszámú magyarul nem beszé-

lőre. Majd 1910-ben már nyolcadik évfolyam jelent meg, 

a cikkek színvonalát a szerzői gárda ez évben is bizto-

sította [5] (3. ábra). Az igazán „nagyágyúk” (Alexander 

Béla, Donath Gyula, Herczel Manó, Goldzieher Vilmos, 

Magyary-Kossa Gyula, Manninger Vilmos, Réczey Imre 

és Török Lajos) mellett elsősorban a másodvonalbeliek 

fóruma volt. Persze megjelennek a szakmai oroszlán-

körmeiket már mutató ifjú titánok, mint például Verebély 

Tibor, Heim Pál, Pólya Jenő és Krepuska Géza. A rek-

lámszövegekben külön hangsúlyt kapott a balneote-

rápia. Nem tudjuk, hogy hány példányban jelent meg, 

de biztosan volt rá igény, mert a két világháború között 

végig megtalálható a szaklapi publikációs listán, 1941-ig 

Torday Ferenc szerkesztésében. Aki mindössze egy évvel 

élte túl. Mérete és lapszáma mindig az adott helyzet-

től függött, például az 1910-es békeévben közel ezer 

oldalt tett ki. Annyit, mint az Orvosi Hetilap és a Gyó-

gyászat. Minden lap színvonaláról sokat mond az is, 

hogy a szakmellékleteket kik szerkesztették. A bőr- és 

bujakórtant Török Lajos tanár, a fülészetet Schwartz 

Ede, a fürdő- és vízgyógyászatot Bosányi Béla és 

Schulhof Vilmos, a gégészetet Baumgarten Egmont, 
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a gyermekorvoslást Grósz Gyula, a közegészségügyi 

és törvényszéki orvostudományt Minich Károly és 

Schuschny Henrik, a sebészetet Herczel Manó tanár, 

a szemészetet Goldzieher Vilmos tanár, a szülészetet 

és nőgyógyászatot Rotter Henrik, az urológiát Feleky 

Hugó magántanár. A mellékletek cikkeinek összetétele 

nagyon a szerkesztő személyétől függött. Így a szemé-

szetet Goldzieher tanár szinte egymaga írta, míg a 11 

urológiai közleményből mindössze egynek a szerzője 

Feleky Hugó magántanár. Ugyanez mondható el a se-

bészetről, illetve Herczel Manó tanárról is. A szülészet-

nőgyógyászatot nem képviselik a Tauffer-tanítványok. 

Orvostörténeti rovata gyakorlatilag nincs, mert Győry 

Tibornak „A magyar orvosi irodalom 1909-ben” című 

írását nem tekinthetjük annak. Magyary-Kossa Gyula 

„A dyspnoe hatása a vesékre és a vizelet-elválasztás-

ról” című cikkével szerepel.

Az eredeti közlemények között elméletiek ritkán ta-

lálhatók, a szakmellékletekben inkább. Nagyon gazdag 

a könyvismertető rovata, magyar és német nyelvűek-

ről egyaránt szól. Rendszeres beszámolókat közölt az 

Erdélyi Múzeumegyesület Orvosi Szakosztályának az 

 üléseiről. A fővárosi részletes referátumok az aktuális 

gyakorlati kérdésekről szólnak. Ilyenek például az 

Ehrlich-féle arzenobenzol jelentősége a szifi lisz gyógy-

kezelésében, az epekőbántalom diétás terápiája, a kony-

hasószegény étrend fontossága a vesebetegségnél, a ka-

nyaró profi laxisa, a köpetvizsgálat újabb módszerei, 

a légmell kezelése, a tetanusz terápiája, a gyomorfekély 

atropinkezelése, a malária gyógykezelése. A diabetes 

mellitus vagy „cukros húgyár” aktuális gyógykezelésé-

ről a felelős szerkesztő öccse, a belgyógyász Torday 

 Árpád (1874–1943) számolt be. Külön szólt pancrea-

togen és külön az „ideges befolyás által kiváltott 

mellékvesehyperfunctiós” diabetesről is. Ez utóbbinak 

a magyarázata ma már túlhaladott. Felhívja a fi gyelmet 

az acidosis és a ketonuria veszélyeire. A diéta még ma 

is korszerűnek mondható [6]. Minden összejövetelről, 

tudományos ülésről részletes beszámoló olvasható. 

Ugyanakkor érdekes, hogy az előző évben tartott nagy-

szabású XVI. Nemzetközi Orvosi Kongresszusról csak a 

gégészeti rovat referál, de annál részletesebben. Sugal-

mazója Navratil Imre tanár, megfogalmazója Donogány 

Zakariás.

Végül röviden a felelős szerkesztőről. Torday Ferenc 

a neves Bókay-iskola egyik legkitűnőbb gyermekgyó-

gyásza volt. Az ő érdeme volt, hogy Pesti Alfrédot 

 megnyerte a Budapesti Orvosi Ujság ügyének, amelyet 

1941-ig szerkesztett. Kórházi orvosként szervezőtit-

kára a Budapesten megrendezett XVI. Nemzetközi Or-

vosi Kongresszusnak. Ő rendezte sajtó alá 20 kötet-

ben az elhangzott előadások szövegét. Az 1924-ben 

alakult Magyar Gyermekorvosi Társaság első titkárává 

választották, több gyakorló pediátriai könyvnek a szer-

zője. Kevéssé ismert tény, hogy ő volt a szegény gyer-

mekek üdültetésének legfőbb szorgalmazója és szer-

vezője. Erről könyvben is beszámolt [7]. Munkásságát 

az Orvosi Hetilap nemrég méltányolta [8].

Érdekes dolog képet kapni a száz évvel ezelőtti or-

vosi közélet viszonylagos nyugalmáról. A Budapesti Or-

vosi Ujság pénzügyi helyzetről nem tudósít, de kiegyen-

súlyozott lehetett. Különben ez az orvostársadalmi, 

állami szervektől nem függő és érdekvédő hetilap bizo-

nyára szóvá tette volna. Ez esetben természetesen csak 

a Pesti Alfréd és Fiai névvel fémjelzett fórumokra szo-

rítkoztunk.

Tanulságos lenne még az internet korában is valami 

hasonlóan tartalmas, írott dokumentumot lapozgatni.
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