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A címben lévô állítás tényszerûségén nem csodálkozhatunk, ha
belegondolunk, hogy Magyarországon a kis szakmák közül az
oftalmológiának volt legelôször önálló tanszéke, több nagy
kultúrállamot megelôzve. Hamarabb, mint például a gyermek-
gyógyászatnak, a dermatovenerológiának vagy a fogászatnak.
Egészen pontosan 1804-ben vált ki a sebészet tárgykörébôl.
Igazi fénykora azonban 1874-tôl, Schulek Vilmos kinevezésé-
tôl számítható, majd utóda, Grósz Emil nevelte ki azt a hazai
szemészeti iskolát, amelynek tagjai, Blaskovics László, ifj. Imre
József, Liebermann Leó, Dallos József és közvetve Kettesy
Aladár, valamennyien nemzetközi szintet képviseltek.

Tehát aligha meglepô, hogy az Orvosi Hetilapnak már
1864-tôl megjelent a Szemészet címû melléklete, a Nô- és
Gyermekgyógyászat számaival egy idôben, csak attól eltérôen
nem szûnt meg két év után. Félszáz esztendeig, azaz 1914-ig
rendszeresen megjelent, utána viszont inkább alkalmasint.

Az elsô szerkesztôje és szerzôje Hirschler Ignác (1823–1891),
a Szentkirályi utcai Szegény-gyermekkórház szemésze, a Balas-
sa–Semmelweis–Markusovszky Társaság tagja, Semmelweis bi-
zalmas barátja, Arany János oftalmológusa volt [1].

Az elsô szám bevezetôjében az alábbiakat írta: „A szemészet
az utolsó évtizedben olyan elômenetelt tett, milyeneket ily rö-
vid idô alatt az orvosi tudományok egy szakmája sem mutat fel.
A szemészet hirtelen vetette le a gyermeksaruit s alig történt ez,
már gyümölcstermô érettség fényében állott. Csak ritkán talál-
koznak oly kedvezô körülmények, melyek ily csodálatra méltó
eredményekre képesek.” Mivel e rendkívül képzett szakember
elôl a vallása miatt elzárták a magántanárrá minôsítés lehetôsé-
gét, egyben az egyetemi oktatást, azzal „kárpótolta” magát,
hogy kezdetben egyedül írta az elméletet és a gyakorlatot tár-
gyaló mellékletet. Késôbb a hazai és külföldi kiválóságokat is
bevonta. Az 1865. évfolyam hét számát a szemtükörrel való
szakszerû vizsgálat ismertetésének szánta, azonkívül fôleg a
szemsérülések és gyulladások gyógyításával foglalkozott. Ô mu-
tatott rá nálunk elôször, mekkora a jelentôsége a szemfenék
vizsgálatának az agyi történések kórismerésében.

Újabb sorozata: „A látzavar mint a szembetegségek egyik
tünete.” Havonta egyszer jelent meg. Hirschler munkásságá-
nak az ad nagy jelentôséget, hogy az 1850–1874 közötti tan-
székvezetô Lippay Gáspár szakirodalmi tevékenysége szerény, a
mellékletben pedig jóformán semmi.
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Késôbb Hirschler is rájött, hogy a szerzôk körét bôvíteni
kell, és meg is tette. Például: az 1871. évfolyamban Vidor
Zsigmond referált a híres Graefe professzornak a legérdeke-
sebb közleményeirôl, gyakran olvasható a gyermekgyógyász
Torday Ferenc és Nagel tübingeni tanár neve. Ez utóbbi ter-
mészetesen fordításban. A „strychnin mint gyógyszer mór el-
len” meglepô bugáti nyelvújítást rejt. A mór ugyanis az amau-
rosis magyar megfelelôje lett volna, de szerencsére hamar
kihullott a rostán. A legfontosabb közlemény a 3. számban je-
lent meg, az akkor még igen fiatal Schulek Vilmos tanársegéd
tollából. Az „Új mûtétmód befelé álló pillaszôrök állandó ki-
fordítására” [2] már mutatta a leendô utód ígéretes képessége-
it. Ez az eljárás nagy kézügyességet kíván, de sokkal kisebb a
deformáló heg, írta meggyôzôen a bécsi Arlt tanár magyar
asszisztense. Az optikában való jártasságát Heidelberg szemé-
szeti kongresszusán bizonyította. Ezek után nem meglepô, ha
1872-ben, a Kolozsvárt megnyílt második magyar egyetem
szemészeti tanszékére az alig 29 éves Schulek Vilmost nevez-
ték ki, majd amikor Lippay Gásppár 1874-ben nyugdíjba vo-

nult, ôt hívták meg a fôvárosi fakultás élére [3]. Nem kis szere-
pe volt ebben Hirschler Ignácnak, a Szemészet szerkesztését
szintén neki szánta. Az átadás 1881-ben történt meg, az új re-
daktor a következôképpen fordult a „Tisztelt olvasóinkhoz”:
„… Midôn Hirschler tudor ezen melléklet vezetésétôl vissza-
lép, a ténybe sajnálattal kell belegondolnunk, de emlékét külö-
nösen ezen lapok elmúlt 16 évi számai mindig hirdetni fogják
és azoknak tudományos mûködésében, kik általa ébresztést és
fejlôdést nyertek, saját szelleme még továbbra is gyümölcsözô-
leg fog hatni.” Továbbá: „… elsô sorban a szemészeti tudo-
mány fejlesztése magyar nyelven levén feladatunk, hazai tudo-
mányos búvárkodás minél sikeresebb eredményeit közleni
kívánunk. Eddig közléseikkel a lap törekvéseit érvényesítô
munkatársakkal becses dolgozatait ezután is a legnagyobb
készséggel fogadjuk” [4]. Ekkor jelentkezett elôször a késôbb
kolozsvári tanszéki utód, akit id. Imre József néven ismer a ha-
zai oftalmológia históriája. Továbbá az igen termékeny Csapo-
di István „A szembe jutott vasreszelékek mágnessel történô ki-
vevésérôl” címû dolgozatával. A kevésbé közismert Ottava
Ignácz szép ábrákkal, a „Szemhéjakon elôforduló sarcoma-car-
cinomatoides két esete” címû cikkéhez. Fórumot kapott né-
hány külföldön élô és dolgozó magyar származású szerzô, köz-
tük például a Bécsben gyermekorvos Mauthner tanár. Ez a
melléklet lett a kialakuló Schulek-iskola magyar nyelvû megje-
lenési helye.

Közben 1889-tôl az Orvosi Hetilap szerkesztésében is vál-
tozás vált szükségessé. A fômunkatárs Balogh Kálmánnak az
1888-ban bekövetkezett halála után Markusovszky átadta a
székét a fiatal és igen tehetséges Hôgyes Endrének, ezzel
azonban a szerkesztés nem változott meg. Illetve annyiban ta-
lán, hogy a mellékletek, köztük a Szemészet, a kötet hátuljára
kerültek, és ez megkönnyítette az áttekintést. Majd 1900-tól,
amikor Székely Ágoston lett a segédszerkesztô, a szupplemen-
tumok címei a címoldalra is felkerültek. Schulek professzor
nem tudott annyi idôt szentelni a kompozíciónak, mint az
elôd Hirschler, ezért ebbe a munkába a tanítványait is bevon-
ta. Grósz Emiltôl tudjuk, hogy Schulek 1894-ben közel egy
esztendeig a depressziója miatt osztrák földön pihenni kény-
szerült [5]. Ám ezt az idôt is arra használta fel, hogy a magyar
szemészet eredményeit német nyelvterületen bemutassa. Így
jelenhetett meg 1895-ben az „Ungarische Beiträge zur Au-
genheilkunde” elsô kötete, mintegy 250 oldalon. Ezeknek a
többségét már publikálták, éppen az Orvosi Hetilap Szemé-
szet címû mellékletében. Egymás után sorakoztak a tanítvá-
nyok: Grósz Emil, Csapodi István, Issekutz László, Feuer
Náthán és Lippay Sándor. A szép kötetet Lipcse és Bécs közös
kiadója, a Franz Deuticke jelentette meg, s ez a külföld felé
garantálta a minôséget. Annyira, hogy 1900-ban az ugyanott
kiadott második kötet már kétszer olyan vastag, benne fényké-
pes szemfenéki s optikai ábrákkal. Az elsô kötet elôszavában
méltatta Eötvös József, Trefort Ágoston, Markusovszky La-
jos, Hôgyes Endre és Hirschler Ignác érdemeit, a lábjegyzet-
ben pedig megköszönte az asszisztensek közremûködését.
A második kötet bevezetôje jóval rövidebb, különösen Grósz
Emil munkáját emelte ki. Ebben a részben már megtalálható
Blaskovics Fridolin (akkor még úgy hívták), ifj. Imre József,
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2. ábra A Szemészet, Grósz Emil szerkesztésében
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Scholtz Kornél, a sebész Pólya Jenô és a rendkívül szorgalmas
Ottava Ignácz neve. A harmadik tónus 1903-ban hagyta el
ugyanazt a nyomdát, mindhárom elôszavával, ahogy az szo-
kás. Az utolsóban olvasható: „die uns zu Publikation der sonst
in ungarischer Sprache im Szemészet, Beiblatt des Orvosi He-
tilap, regelmässig erscheinenden”, tehát egyértelmû az utalás.
A harmadik kötet a legrövidebb és Schulek dolgozata nélküli,
a szerzôk a jövô emberei: Blaskovics László, ifj. Imre József,
Scholtz Kornél és természetesen Grósz Emil. A századfordu-
lóra már mind a fôszerkesztô Hôgyes, mind Schulek Vilmos
egyre többet betegeskednek, nem véletlen egybeesés tehát,
hogy a szemészeti tanszék és a Hetilap szerkesztôsége élén
személyi változások váltak szükségessé. A dátum 1905, egy-
öntetû szavazással az oftalmológiai katedrára Grósz Emil,
Markusovszky lapjához a morfológus Lenhossék Mihály ke-
rült. A szerkesztôi összhang szépen folytatódott, de a mellék-
letek megjelenése módosult. Már 1904-tôl kisebb mérettel,
önálló kötetben a Szemészet mint a Magyarország Szemorvo-
sai Egyesületének Hivatalos Közlönye. Az elsô két szám még
Schulek és Grósz szerkesztésében (1. ábra), a másik kettô pe-
dig már csak az utóbbi nevének feltüntetésével (2. ábra).
A tartalomjegyzékben szerepelnek eredeti közlemények, klini-
kai közlések, kórházi jelentések, ülési jegyzôkönyvek, életraj-
zok (például Schulek autobiográfiája), irodalomszemle, folyó-
irat-ismertetések. A vegyes rovatban: habilitációk, halálozá-
sok, könyvismertetések. Önálló kötetben meghaladja a 400
oldalt, Leitner Vilmos kórházi fôorvos összeállította a Szemé-
szetnek az 1867–1904. közötti tárgymutatóját. Az eredmény
imponáló, a legtöbbet publikálók: Csapodi István, Grósz
Emil, Hirschler Ignác és Ottava Ignácz. Ebbôl is kitûnik,
hogy Schulek professzor nem saját magának szerkesztett.
A megjelent írások ismertetése még röviden is meghaladja ke-
retünket. Az a Szemészet feladata. A megjelenési lehetôség
bôséges formája az elsô világháború kitöréséig gyakorlatilag
zavartalan, tulajdonképpen az 1904–1914 közötti évtized-
ben. Schulek professzornak a szakmai hattyúdala, „A szempár
közös mûködését bizonyító kísérletek” 1904-ben jelent meg.
Ekkor kelt életre Magyarország Szemészeti Egyesülete, éppen
a szemészeti klinika önállóságának centenáriuma alkalmából.
Egyben megünnepelték az iskolaalapító mesternek a 30 éves
kinevezési jubileumát. A szemészeti egyesület életében fontos
szerepet játszott a Rókus kórház fôorvosa, a kézikönyvíró
Goldzieher Vilmos (1849–1916). A trachomaügyi kormány-
biztos ekkor már Grósz Emil, beszámolói tükrözôdnek a Sze-
mészet hasábjain. Másik közegészségügyi gond a kötôhártya
tuberkulotikus gyulladása. Mindezek kezelésének állami fi-
nanszírozásáról már a híres 1876. évi XIV-es törvénycikk gon-
doskodott. Ez Tisza Kálmán miniszterelnöksége idején kez-
dôdött, majd Tisza István alatt elmélyülten folytatódott. Csa-
ládi kapcsolatuk ezzel még szorosabb lett. A tízes években a
Szemészet és a Gynaekológia még rendes melléklet, de a sebé-
szet már rendkívüli. Az 1915. évi Orvosi Hetilap belsô címol-
daláról már végleg lekerültek a szupplementumok. A háború
idején a szemsérülések ellátása került elôtérbe. Az 1916-os év-
folyamban fórumot kapott a „Jelentés Magyarország szemor-
vosai egyesületének hadi gyûlésérôl”, majd az 1918-as össze-

omláskor egy vékonyka kötet, melynek címe: „A budapesti
magyar tudományegyetem szemklinikájának mûködése hábo-
rús években: 1915, 1916 és 1917-ben.” A frontról, fôleg Csa-
podi István és Bartók Imre tollából, sok ismeretlen szerzô kö-
zöl. A szöveg megdöbbentô, a klinika betegeinek harmada
harctéri sebesült. Aztán 1919–1923 között Grósz professzor
szerint is szünetelt a szemészeti szupplementum. Az Orvosi
Hetilapot ugyanez fenyegette, és megmentése Klebelsberg
személyes közbelépésének köszönhetô.

Grósz Emil azt írja az önéletrajzában [5], hogy a szemésze-
ti mellékletet 1905 és 1936 között szerkesztette. Ezt erôsíti
meg Batári Gyula is. Ez biztosan így van, de a valóságban a fo-
lyamatos megjelenés csak az 1904–1914 közötti években mu-
tatható ki. Késôbb már a mellékletek nincsenek a címoldalon
feltüntetve. Ami nem jelenti, hogy ne jelentek volna meg sze-
mészeti cikkek. Elvégre 1908-tól felállították a II. sz. Szemé-
szeti Klinikát, élén Hoór Károllyal, igazi iskolát azonban nem
nevelt. A helyére 1927-ben Blaskovics László került. Majd
amikor 1936-ban Grósz Emil nyugdíjazása után a két klinikát
racionalizálásra hivatkozva összevonták, a vezetô Blaskovics
László lett, akinek halálát követôen 1939-tôl ifj. Imre József
lett az igazgató.

Az Orvosi Hetilap 1935. évi 40. számához jelent meg „hi-
vatalos közlönyként” a Szemészet melléklet (3. ábra), Grósz
Emil tiszteletére, az akkor adjunktus Horay Gusztáv szerkesz-
tésében. A tartalomjegyzék a régiek mellett új nevek: Bartók
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3. ábra A Szemészet 70. évfolyama, Horay Gusztáv szerkeszté-
sében
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Imre, Horay Gusztáv, Kettesy, akkor még Kreiker Aladár,
Weinstein Pál és Grósz István. A lista korántsem teljes. Utalás
történt az alapítás 70. évére.

Összegzésként a Szemészet mint az Orvosi Hetilap mellék-
lete, nyolcvan esztendeig követhetô nyomon. Elsô fele az
1864–1914 közötti idô, amikor rendszeresen jelent meg. Ez is
két részre osztható: 1864-tôl 1904-ig nincs feltüntetve a cím-
oldalon, majd 1904 és 1914 között igen. De ekkor a mérete
kisebb, és önálló köteteket képez. Aztán 1915-tôl az 1944-ben
történt megszûntéig a címlapon nem olvasható, a megjelenése
alkalomszerû. Mindenképp a leghosszabb életû szupplemen-
tum, ezt folytatta 1946 után már az Orvosi Hetilaptól teljesen
független Magyar Szemészet.

Irodalom
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