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A címben szereplô szövetség az Osztrák–Magyar Monarchia
egészségügyének egyik „kései szülötte” volt. Az elsô világhá-
ború második évében már egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy
nem tudható, katonáink hazatéréséig „hányszor fognak le-
hullani a levelek”! A frontvonalak megmerevedtek, a halottak
és a sebesültek száma egyre nôtt, és ennek hatását a hátor-
szág is fokozatosan érezte. Ezért jött létre az anyák és csecse-
môk védelmére 1915-ben az Országos Stefánia Szövetség,
amelynek orvosi szakosztályát a két ágazat legtekintélyesebb
személyei, Tauffer Vilmos és ifj. Bókay János professzorok
képviselték. Megjelent „Az anya- és csecsemôvédônôk vezér-
fonala”, majd 1918-ban a második kiadása [1] (1. ábra). Ste-
fánia kir. hercegasszony mint nemes érzésû Habsburg, az
ügyhöz nemcsak a nevét adta. Röplapokat adtak ki magyar,
német, román, tót és rutén nyelven az „Anyák kiskátéja a
szoptatásról és a csecsemôk ápolásáról”, valamint az „Anyák
kiskátéja a csecsemô etetésérôl anyatej hiányában” címmel,
szinte érthetetlenül kevés példányszámban (100). Egymást
követték a hasznos kiadványok Juba Adolf, Madzsar József és
Berend Miklós tollából. A cselekvés kereteit a jogászok biz-
tosították, de gróf Károlyi Lászlóné is kitett magáért ügysze-
retetével. Az Országos Stefánia Szövetség túlélte a Monar-
chiát, a két világháború között áldásos tevékenységet fejtett
ki, és paradox módon a második világháború elsô évében ol-
vadt bele a Zöldkeresztes Mozgalomba.

Ennek az anya- és csecsemôvédelmi szövetségnek volt a
leglelkesebb és legjelentôsebb orvosa id. Szénásy József, an-
nak a Szénásy Sándornak az unokaöccse, aki 1886 óta a
Gyógyászat címû folyóirat szerkesztôje volt. A család ôsei
kereskedôként szerezték tiszasülyi birtokukat, és Szénásy Jó-
zsef apja, gyógyszerészi oklevéllel a tarsolyában, a mezôgaz-
daságot választotta. A Jókai-féle „új földesúrak” kora ez,
amikor a Tisza szabályozásával egyre bôvült a termôterület,
amelynek jászsági része nem esett messze a fôvárostól, Szol-
nok állomása lovas kocsival könnyen elérhetô volt. Szom-
szédságukba került rövidesen Kovács József sebész- és Tauf-
fer Vilmos szülészprofesszor. A tanyai szomszédok érdekes
eseménynek lettek szemtanúi. A kor két híres operatôre
szenvedélyesen tenyésztette a fajlovakat, és elhatározták,

hogy a csikóherélést nem bízzák holmi piszkos kezû csiszá-
rokra, maguk végzik azt el a sterilitás legkorszerûbb szabá-
lyai szerint. A meglepetés akkor érte ôket, amikor a kasztrált
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1. ábra Az anya és csecsemôvédônôk vezérfonala, második kiadás
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állatok hashártyagyulladásban elpusztultak. A herélômester
árulta el a titkot: „cserepcsik” nélkül az nem megy. Ez egy
fából készült szorítóeszköz, amely megakadályozza a gyulla-
dás hasüreg felé való terjedését. Ugyanaz a szerepe, mint
szülésnél a köldökleszorító Bar-kapocsnak. A lovas népek ôsi
tapasztalata. A kis Józsi, aki ezt mások elbeszélésébôl leje-
gyezte, akkor látta meg a tanyai napvilágot, amikor nagy-
bátyja Poór Imrétôl a Gyógyászat szerkesztését átvette. Már
gyermekkorában a legnagyobb orvosok közelébe kerülhe-
tett. Ma is elgondolkodtató, hogy akkori legnagyobb szülé-
szünk birtokszomszédjának a felesége még tanyán szülhetett.
Id. Szénásy József magánúton végezte alapfokú tanulmá-
nyait, de középiskolába a pesti piaristákhoz íratták, ahol
1903-ban érettségizett. Tanulmányaival kezdetben nem
tûnt ki. Katona akart lenni, de arról hamar letett. Fôvárosi
szállásadója és mentora, az agglegény Szénásy Sándor se-
bésztanár lett. Többször ellátogatott a bonctani és törvény-
széki orvostani intézetbe, ahogy emlékezésében írja: több
halottal „barátságot kötött” [2] (2. ábra), és végül a medi-
cina mellett döntött – Sándor bátyjának nem kis örömére.
Tauffer hatására természetesen a szülészeten kötött ki. Ok-

levelet 1908-ban szerzett, de Semmelweis méltó utódjánál
akkor éppen nem volt státus. Így került a Bársony János ve-
zette I. Szülészeti Klinikára. Lovrich József magántanár, az
intézet második embere vette szárnyai alá, akit késôbb a Bá-
baképzô Intézetbe is követett. Elsô önálló tudományos dol-
gozatát 1913-ban hozta le az Orvosi Hetilap, címe: „Zuel-
tzer peristaltikás hormonalja az operatív gynaekologiában”.
Tudjuk, Bayliss és Starling nemrég írták le és nevezték el ezt
a serkentôanyagot „peristaltic hormonal” néven, a „hor-
monalja” fordítás ebbôl való, késôbb a rövidebb nevû hor-
mon lett belôle. Szülészként nem sokáig élvezte az aranyif-
jak életét, 1913-ban megnôsült, s a következô esztendôben
világra jött Józsi nevû fiuk, akibôl késôbb jeles gyermekideg-
sebész lett. Abban az évben az elsô világháború is kitört, s a
fiatal orvostisztet ôsszel már a szerb fronton találjuk. Beszá-
molói megrázóak. Aztán Galícia következett. Szinte minden
sebesüléssel és fertôzô betegséggel találkozott, erejét meg-
feszítve kezelte a betegeket. Az ôszi összeomlásról olyan ké-
pet festett, amelyet csak 1990 után lehetett megjelentetni.
A háború a sebészetet is megszerettette vele, így a Bábakép-
zô Intézetbôl átkerült az I. Számú Sebészeti Klinikára. Pon-
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2. ábra Szénásy József önéletrajza 3. ábra Az Anyavédelem
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tosabban Borszéky Károly magántanár mellé, akitôl talán a
legtöbbet tanulta. A mûtéti szakmát három osztályba szokás
sorolni. 1. operatôr, 2. sebész, 3. sebészorvos. Ez utóbbi
egyben belgyógyász is. Borszéky Károly közéjük tartozott.
Noha tôle tanult talán a legtöbbet, nem követte a Szent Ró-
kus Kórház sebészeti osztályára. Nôgyógyászati dolgozatait
egymás után közölte az Orvosi Hetilap; az Orvosképzés
1920. évi 2. füzetében jelent meg Lovrich József magánta-
nárral közösen írt „Az asszony kismedenczéjében lefolyó
gyulladások gyógyítása” címû közleményük. Valamennyi va-
lóban gyakorlati jellegû. Bársony-tanítványnak számított, az
elhunyt professzor emlékkönyve szerint [3] jelent meg a
„Röntgensugarak által okozott késôi sebészi hasfalelváltozá-
sok sebészi kezelésérôl” címû értekezése, amely két szem-
pontból is érdekes. Egyrészt szülészeti emlékkönyvben se-
bészeti tárgyú, másrészt röntgenológiai jellegû. Kelen Béla
professzorral mindig munkatársi és baráti kapcsolatban állt.
Az Országos Stefánia Szövetség szülész-nôgyógyász fôorvo-
sa 1924-ben lett. A Tauffer iránti tisztelet mindvégig töret-
len maradt. Az sem meglepô, hogy a híres Új Szülészeti
Rendtartás elsô változatában külön hangsúlyt kap az Orszá-
gos Stefánia Szövetség, a második kiadásában pedig Szénásy
József írta az „Adatok a koraszülések kérdéséhez” címû fe-
jezetet [4]. A szerzô minden sorából kitûnik a romló de-
mográfiai helyzetünk iránti aggodalom. A csonka terület és
a fogyó népesség egy egész szociográfiai mozgalom ihletô-
je lett. Szénásy ismerte Kiss Gézának az „Ormánság” címû
figyelmeztetését, és hivatkozott rá [5], de nem említi a szép-
írók: Illyés Gyula, Kovács Imre, Féja Géza és Szabó Zoltán
munkásságát. Igaz, hogy az elhallgatás kölcsönös. A vajsz-
lói Hidvégi doktor könyve 1938-ban hagyta el a híres Athe-
naeum Nyomdát [6], de nem hivatkoznak egymás tapaszta-
lataira. Szénásy József mint az Országos Stefánia Szövetség
fôorvosa 52 alapvetôen fontos közleményt gyûjtött vaskos
kötetbe: „mint az egészség és az anya- és újszülöttvédelem
tárgyköréhez tartozó tudományos és propaganda munkákat,
továbbá mint a szövetségnek az anyavédelemre vonatkozó
körrendeleteit az 1923–1937-ig terjedô években írt és szer-
kesztett” közleményeket. Némelyiket német vagy francia
nyelven. Bizonyos, egykével foglalkozó munkát e sorok író-
ja csak az ô recenziójából ismer [7]. Ennek ellenére nem si-
került elnyerni a megpályázott bábaképzô-igazgatói állást.
Nem tudjuk, volt-e ennek személyes oka, ugyanis Johan Bé-
la Rockefeller-segítséggel már 1927-ben megszervezte az
Országos Közegészségügyi Intézetet (OKI), majd a Zöld-
keresztes Hálózatot [8], amely óhatatlanul versenytársa lett
az Országos Stefánia Szövetségnek. Ez ügyben pengeváltás
történt az Orvosi Hetilap hasábjain [9] az Országos Stefánia
Szövetséget képviselô triász: Keller Lajos ügyvezetô igazga-
tó, Fekete Sándor gyermekgyógyász, Szénásy József anyavé-
delmi osztályelôadó, illetve Johan Béla között. Ez utóbbi in-
tegráló törekvését, amelyet az OKI igazgatója bírálatnak
szánt, a triász támadásnak vélte. Az Országos Stefánia Szö-
vetség azzal érvelt, hogy már 1929-ben 205 védôintézetük,
32 tejkonyhájuk, hét anyaotthonuk, 15 bölcsôdéjük, hat
napközi gyermekotthonuk és hat szülôintézetük mûködött.
A vita még Vass József népjóléti minisztersége alatt kezdô-

dött, majd annak halála után átkerült a belügyminisztérium
hatáskörébe, amelynek 1934-tôl Johan Béla lett az államtit-
kára. Az egyesítés 1941-ben történt meg, amelyet nehezen
fogadott el a Stefánia, hiszen akkor már 334 védôintézete,
327 fiókszövetsége, 150 tejkonyhája, 14 anyaotthona, 26
szülôintézete, 31 bölcsôdéje, 30 napközi otthona és 850 vé-
dônôje volt. Emlékirataiban Johan Bélát végül így értékel-
te, utalván patológus voltára: „Nem a holtak birodalmának
elismert szaktudósa vált belôle, hanem az élôk országának –
az akkor porig sújtott magyar hazának lett egyik apostola.
A magyar egészségügyet talán senki nem vitte annyira elô-
re, mint ô!” [2] Akkor is az volt a fôgond, hogy a magyar
egészségügyet „államosítani vagy társadalmasítani kell-e?”.
Szenvedélyes felvilágosító volt. Senkinek nem volt az övéhez
mérhetô szenvedélyes Semmelweis-kultusza. És senki nem
aggódott nála jobban a magyarság fogyása miatt. A XIX.
században asszimilálódott orvosdinasztiának soha nem volt
identitászavara. Gyönyörû könyve, az 1940-ben megjelent
„Anyavédelem” címû [10] (3. ábra) (védônôi és gondozó-
orvosi célra készült, de szociográfiával telített) írása szépiro-
dalmi mû is lehetne. Természetesen Semmelweis életrajzával
kezdôdik. Önéletírása Budapest ostroma alatt született, ami-
kor az ország tragikus sorsa és állandó anginás rohamai gyö-
törték. Anekdotázó stílusa Jókait és Mikszáthot juttatja
eszünkbe. A fordulat éve felé haladva tisztában volt azzal,
hogy az új rend vesztese, akit talán egyre romló egészségi ál-
lapota ment meg a kitelepítéstôl. A biztonság kedvéért in-
kább önként vonult le Balatonlellére, ahol álmában hunyt el
1951. május 30-án. Nagy idôk nagy tanúja, és nyugodtan
mondhatjuk: nagy orvosa volt. Halálakor egy sor sem jelent
meg róla. Ezt pótolta fia, ifjabb Szénásy József 1991-ben
[11]. Magánkiadásban megjelent önéletírását érdemes volna
szélesebb körben is közkinccsé tenni.
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