
Lister pesti útja 
A Magyarországon megfordult nagy angol orvosok 
egyike, Joseph Lister, aki Brown, Bright és Paget-
től eltérően nem művelte az útleírás műfaját, így 
nincs módunkban a kilencven évvel előbbi világun
kat általa megörökítve látni. Egyrészt mert az 
aszepszis-antiszepszis diadalútja nyomán maga is 
bejárta a fél világot, de nem írt útibeszámolókat, 
másrészt a nehéztollúak közül való volt, csak az el
engedhetetlenül fontosnak tartottakat vetette pa
pírra. 

Semmelweis halála után két esztendővel kö
zölte a „British med. Journal"-ban az „An adress 
on the antiseptic system of treatment in surgery" 
c. nagy jelentőségű cikkét, amelyben felismerte, 
hogy „A carbolsav, mely éppen nem specifikum, jó 
tulajdonságaiban osztozik mindazon anyag okkal, 
melyeket már régen mint desinficienseket ismerünk 
és melyekkel ugyanúgy eredményeket érhetünk el, 
ha ugyanazon elvek szerint alkalmazzuk azokat". 

Tökéletesített változatát, a karbol-spray útján 
nyert dezinficiálást (akkor listerismus-nak hívták) 
1871-re dolgozta ki, miután Glasgow új kórházának 
a sebészetén a sebek „három nagy ellenségét: az 
orbáncot, a gennyvérűséget és az üszköt" lényege
sen sikerült megfékeznie. A kontinens ezelőtt még 
kétkedve olvasta eredményeit, de rövidesen drámai 
alkalom nyílott a kételyek látványos eloszlatására. 
Az 187l-es porosz—francia háborúban a németek 
már a listerismus szerint kezelték sebesültjeiket, a 
franciák viszont (Waterloo óta a szokott bizalmat
lanság) szinte önkéntes kontroll csoportként, ha
gyományosan. A veszteségkülönbség döbbenetesen 
szembetűnő volt a németek javára. Ettől kezdve 
Lister neve fogalommá vált. Kórháza egyszeriben 
divatos zarándokhely lett (a magyarok Puky Ákos 
sebésztanárt küldték ki, aki az 1878-as Orvosi He
tilapokban számolt be jó tapasztalatairól). Öt ma
gát versengve hívták látogatóba, hogy módszerének 
hatásosságáról személyesen győződjék meg. (Ne
künk, magyaroknak, összeszorul a szívünk, ha Sem
melweis fogadtatására gondolunk.) 

így került 1883 nyárutóján Magyarországra. 
A Vasárnapi Üjság nagy szenzációként hozta: „Lis
ter József, a sebészet tanára a londoni King's Col
lege-ben, szeptember elején érkezett hozzánk ... 
meglátogatta az Üllői úti koródákat, mindenhol a 
legnagyobb érdeklődést tanúsítva, s akként nyilat
kozott, hogy meglepték őt intézeteink, és nem gon
dolta, hogy egyetemünk orvosi karának oly számos 
hallgatója van. Ezenfelül megtekintette a Margit
szigetet, az aquincumi ásatásokat és fővárosunk kü
lönböző nevezetességeit...". A sebészeten és a szü
lészeten műtéteket nézett végig. Fekete Sándor 
Tauffer-könyvéből ismerjük, hogy „Listert meg
kérte Tauffer, figyelmeztesse őt az antisepsis terén 
elkövetett hibáira. Lister végignézte a műtétet s 
két hibára is felhívta a figyelmet". 

Szeptember 29-én, miután visszaérkezett há
romhetes vidéki körútjáról, az orvoskar stílszerűen 
az „Angol Királynő" szállodában nagy ünnepséget 
rendezett a tiszteletére. Az illusztris vendéget Mar-



kusovszky üdvözölte angolul, azonban Lister sem 
akart lemaradni, a beszédre németül válaszolt. 
Tudván, hogy azt a hallgatóság megérti. 

Aztán elkezdődött az ünneplés, a kor dagályos 
stílusában. Farkas László, a Rókus sebészfőorvosa 
hétszer nyolcsoros ódával köszöntötte. A romantika 
nyelvi kelléktárának valamennyi epitheton ornans-
át ráaggatta, amely ugyancsak próbára tehette az 
okos vendég illendő szerénységét, de nem kevésbé 
a tolmács szótári találékonyságát. Íme az egyik sza
kasz : 
„Hunnia gyermeki szegények! 
Csak szivök van, s azt adják neked. 
Közénk a jó isten vezérelt, 
Hogy megtartsuk e hála-ünnepet. 
Mondd Albionnak — haza térve — 
Hogy oczeánja nagy medrébe' 
Nem lelhet fényes gyöngyöt, oly nagyot, 
Mint mely szívünkben hálától ragyog." . . . 

Az egyetemi ifjúság este fáklyás felvonulást 
rendezett a tiszteletére. Véget érni nem akaró él-
jenzések közepette ki kellett a feleségével együtt 
állni az erkélyre, és természetesen szónokolni. 
Hasztalan hangsúlyozta, hogy „az egyetem polgá
rainak e tényét akként fogadja, mint az orvosi ne
mes művészet haladása iránti érdekeltségük tanú
jelét", a tapsvihar elől nem volt menekülés. 
„S ha nincs Harveynk és vezérlő Listerünk, 
Vérünk megáll, s posványba veszünk" 
szavalták kórusban Farkas doktor alkalmi sorait. 

Utólagos ráfogás lenne azt hinni, hogy Sem
melweis szellemének diadala ünnepeltetett akkor a 
szerencsésebb angolban. Az egyetemi ifjúság a kül
földi megtisztelésére (különösen, ha nem Bécsből 
jött) mindig kapható volt. Kár, hogy nem volt kissé 
„grafomániásabb" Joseph Lister. Ütleíró orvos
elődei nem részesültek ennyi ünneplésben. Érde
kes lenne ma olvasni az ő szemével látott 1883-as 
önmagunkat. A képre — volt vala Mister Lister ki
tűnő megfigyelő — biztos könnyen ráismernénk. 
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