
Forrás: 

ORVOSI ESEMÉNYEK A MILLENNIUM 
ÉVÉBEN

A Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Kara 100 évvel ezelőtt 
mindent elkövetett a magyar honfoglalás minél méltóbb millenniumi 
megünneplésére.  Szeptember  közepén  közegészségi-  és  orvosügyi 
kongresszust rendeztek, melynek ismertetésére egy későbbi számban 
majd visszatérünk.

A nyitóülést  az  Akadémián  április  21-én  tartották.  Lengyel  Béla 
kémia  -  professzor,  egészségügyi  rektor  ismertette  az  orvosi 
oktatásunk történetét, a bölcsészek nevében pedig Jókai Mór tartotta 
meg az  “Erős  várunk nekünk  a  mi  tudományunk” című,  szárnyaló 

eszmefuttatását. Nagy írónk nemcsak a fantázia, hanem a természettudományok birodalmában is 
otthonosan mozgott.
 
Majd hogy a megemlékezés nemzetközi jelleget öltsön, híres külföldi orvostanárokat fogadtak az 
egyetem díszdoktorává. A névsorra ma is büszkék lehetünk. Igaz, az első ünnepelt: Károly Tivadar 
dr.  bajor  herceg  elsősorban  a  magyarbarátságáért  oly  szívünkhöz  közeli  Erzsébet  királyné 
testvéreként  jelöltetett,  de  szavahihető  szakemberek  /  Schule  Vilmos,  Grósz  Emil  /  szerint 
szemészként is rászolgált. Ugyan ezért nyújtotta át neki a 400 éves müncheni egyetem a honoris 
causa  oklevelet.  Az már  csak  kellemes  „ráadás”,  hogy a  nem könnyű  nyelvünket  folyékonyan 
megtanulta beszélni.
 
A következő, már igazi tudományos „nagyágyú”  Rudolf Virchow berlini professzor, a sejtkórtan 
megalapítója,  a  német  medicina  akkori  megfellebbezhetetlen  pápája.  A  porosz  szellem 
„ellentételeként” rögtön  Sir Joseph Lister, az antisepsis nagy angol bevezetője következett. Ám 
akinek ez  az  orientációs  megosztás  sem elegendő,  olvashatja  a  párizsi  Pasteur tanítvány  Emil 
Roux  professzor  nevét,  aki  az  előző  esztendőben  ismertette  Budapesten  diftéria-ellenes  oltási 
eredményeit.  Tehát  a  három  szellemi  pólust  egy  óriás  tudós-triász  képviselte.  Amerikából  a 
baltimore-i Billings higiénikus professzorra esett a választás, Rómából pedig a belgyógyász Guido 
Bacelli tanár, a szívhangok kórtani jelentőségének leírója, malária ellen az intravénás kininkezelés 
kezdeményezője  került  a  kitüntetendők  listájára.  Végül,  de  nem  utolsósorban  a  svéd  Retzius 
professzor is közöttük szerepel.
 
Meglepő viszont a nagy bécsi iskola képviseletének teljes mellőzése. Pedig hol volt már 48 emléke / 
a  karon  és  a  közéletben  /,  valamint  Kaposi  és  Politzer  professzor  személye  mindkét  oldalról 
elfogadható lett volna.
 
A magyar múltból a nyolc esztendeje elhunyt Balogh Kálmán /1835-1888/ tanár emlékét tisztelték 
meg egy névreszóló millenniumi alapítvánnyal.  Ismerkedjünk meg homályba vesző alakjával. A 
szegény szolnoki sóhivatalnok tehetséges fia a szülővárosában megkezdett iskoláit Eger és Győr 
közbeiktatásával Sopronban fejezte be. Rövid fővárosi jogászkodás után átiratkozott a medicinára, 
ahol  1859-ben  orvosdoktorrá  avatták,  1858-60  között  Pesten  a  korszerű  élettant  és  orvosi 
gégetükrözést  meghonosító  Czermák  tanár  intézetének  nagy  ígérete.  Kolozsvárra  1863-ban 



nevezték ki, ahol az orvos-sebészeti intézet előadó mindenese, gyakorló proszektora, törvényszéki 
orvosa, a rendszeres boncolás bevezetője. A kiegyezés évében került vissza a pesti egyetemre, 1867-
72 között az elméleti orvostan,1872-83 között az általános kór- és gyógytan helyettes tanára. Az 
Orvosi Hetilapnak Markusovszky mellett 1862-től a főmunkatársa, 1864-től az akadémia levelező, 
1874-től a rendes tagja,  a kari  korszerűsítések egyik legfőbb kezdeményezője.  53 éves korában 
végzett vele a vesebaj.
 
Termékeny  tudományos  munkássága  úttörő  és  sokoldalú.  Elsőként  végzett  Magyarországon 
kórszövettani  vizsgálatokat,  írt  a  gyulladásos  szövetekről,  a  vérsejtek  fejlődéséről,  a  rákos 
daganatokról. Tőle származik a megkülönböztető cancroid / egy általában jóindulatú bőrrákféleség / 
kifejezés. „Az ember élettana” c. kétkötetes munkája 1862-ben jelent meg, 1789 óta az első magyar 
nyelvű ilyen tankönyv. „Az általános kór- és kórjelzéstan” /1865 / első részében a patofiziológiai 
szemlélet, a másodikban a klasszikus fizikális diagnosztika mikroszkópos és kémiai vizsgálatokkal 
való kiegészítése igen újszerű. Övé az első magyar „Gyógyszertan” /1866/, benne a gyógyszerek 
hatását élettani alapon tárgyalja, a beosztása kémiai. „A magyar gyógyszerkönyv kommentárja” /
1879/ ragyogó történeti bevezető után több mint ezer oldalon, alfabetikus beosztással tárgyalja a 
gyógyszerek  hatásmechanizmusát,  adagolását  és  nagyszámú vénymintákat.  Jelentősek  az  önálló 
kutatáson alapuló gyógyszer és méregtani dolgozatai. Szerkesztett orvosi műszótárt, több társaság 
tagja volt.
 
Kitüntették  még  Than  Károly  kémiai-professzort,  nyugdíjazása  alkalmából.  Az  ünnepély  a 
Himnusz eléneklésével és a “Ferenc Jóskává” szelídült király éltetésével ért véget.
 
Egy  évszázaddal  ezelőtt,  április  21-én,  amikor  még  bizakodva  tekintettek  a  sok  meglepetést 
tartogató ezredfordulóra.
 

Szállási Árpád dr.
1996. július


	ORVOSI ESEMÉNYEK A MILLENNIUM ÉVÉBEN

