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A Markusovszky Társaság 1924-ben szép kiadvány
nyal tisztelgett „Az Orvosi Tudomány Magyar Mes
terei" emléke előtt. Balassa Jánosról Jendrassik Je
nő, Markusovszky Lajosról Korányi Frigyes, Sem-
melweisről ketten: Győry Tibor és Tauffer Vilmos, 
Korányi Frigyesről Müller Kálmán, id. Bókay Já
nosról Hirschler Ignáez, Fodor Józsefről Hőgyes 
Endre írt orvostörténeti érvényű kartársi méltatást. 

A társaság nevében egy névtelen inspiráló csa
tolt a könyvhöz múltat tisztelő szerkesztői beveze
tést. Az anonim szerző kilétét Korányi Sándor fed
te fel az 1926-os Orvosi Hetilap 46. számában írott 
nekrológjában. „Ha a kegyelet az orvosi tudomány 
magyar mestereinek első sorozatát meg fogja tol
dani egy másodikkal, akkor ábhan Müller Kálmán 
alakja előkelő "helyet fog elfoglalni" — mert ő volt 
a névtelen bevezető írója. A nagy méltató megkü
lönböztetett megbecsülésére természetesen nemcsak 
ezzel a kötettel szolgált, de a szakmán belüli sok-



oldalúsággal, noha nem a nagy alkotók, hanem a 
szorgalmas alkalmazók fajtájából. 

A Rákóczi út 12. szám alatti, „Megváltóhoz" 
címzett gyógyszertár tulajdonosa 1849-ben a magya
rul törve beszélő Müller Bernát patikus. Ugyaneb
ben az időben a ház második emeletén egy fiatal 
honvédszázados lakott a feleségével és pár hónapos 
fiacskájával, sajnos nem sokáig. A gyógyszerész és 
a százados ismerték egymást, gyakran találkoztak 
futólag, de nemigen beszélgettek. Március 8-án 
Müller gyógyszerészéknek is fiúk született, akit 
Kálmánnak kereszteltek, de őneki már nem ada
tott meg apja lakótársát személyesen ismerni, sem 
annak Zoltán fiával házipajtásként játszani, mert 

Qk a honvédtiszt a legnagyobb magyar költő, Petőfi 
NMT Sándor volt. 
_ _ A pesti diák Müller Kálmán a németül neve-
1296 sen szakíró gyógyszerész apában már a hazai pati

kaügy szerény szorgalmazóját is tisztelhette. Ami
kor a szülők orvosságillatú otthonából az orvos
egyetemre szánta magát, apját ugyanakkor a meg
alakuló (1868) országos közegészségügyi tanács 
egyik első gyógyszerész tagjává választották. Mül
ler Bernát több évtized alatti érdemeit a gyógysze
résztörténet számon tartja fiával együtt, aki mindig 
törődött a gyógyszerészekkel. (Például amikor a 
taksakészítő bizottság tagjait nem engedte felülről 
kijelölni.) 

Bécsben doktorálva orvos-sebészi és szülészi 
oklevelet szerzett, majd a tehetős apa segítségével 
a nyugat-európai orvostudomány két rivális felleg
várába, Berlinbe és Párizsba ment körülnéző tanul
mányútra, hogy 1874-ben hazatérve, egy éven belül 
a hasbetegségek kór- és gyógytanából magántanári 
képesítést nyerhessen. Ettől számítva elég felsorolni 
fontos munkahelyeit, valóságos funkcióit és sokirá
nyú igénybevételét. 1881-ben a barakk-kórház na
pidíjasa, 1882-ben a Rókus megbízott főorvosa. A 
rendkívüli tanárság megszerzése után 1885-től a 
bölcsészeten és a műegyetemen adta elő az egész
ségtant. A magyar és német nyelven megjelent dol
gozatainak számával csak a külföldi tudományos 
társaságok tiszteletbeli tagságának a felsorolása ve
tekedhet. Közleményeiből kitűnik, hogy szerzőjü
ket kezdetben leginkább a has betegségei érdekel
ték. Az Orvosi Hetilap hetvenes-nyolcvanas évfo
lyamaiban tallózgatva a következő címek találha
tók: „Adatok a Bright-kór tanához és kezeléséhez", 
„A heveny májsorvadás egy esete", „A léprepedé-
sek casuistikájához", „Ideges dyspepsia", „Adat a 
szövetközti májlob tanához", „A gyomortágulás vi
szonyai", „Ideges bélbajokról" stb. Ugyanezen té
makörökből a Wiener med. Wochenschrift és a Pes-
ter med. chir. Presse is közölt német nyelvű válto
zatokat. 

A Rókus igazgatójává 1887-ben nevezték ki, és 
1911-ig látta el a fontos teendőket. Ez alkalomból 
munkatársai—tisztelői szép plasztikus plakettet vé
settek a Balassa János- és Korányi Frigyes-érem 
kitűnő mesterével, Beck. ö. Fülöppel, „Báró Müller 
Kálmán Professzor, Kórházigazgatónak". Direktor-
sága mellett alelnöke volt a közegészségügyi ta
nácsnak, alelnöke a budapesti gyakorló orvosok se
gítő egyesületének, elnöke az országos balneológia! 
egyesület orvosi szakosztályának, alelnöke a tiszti
orvosi vizsgák országos bizottságának, nem szólva a 
sok megyei tiszteletbeli tisztségről. A Hőgyes-féle 
millenniumi emlékkönyv szerint a „The British In-
stitute of Public Health"-ről a madridi „Sociedad 
Espanola de Higiene"-ig, huszonegy jelentős kül
földi orvosi egyesületnek volt tiszteletbeli tagja. 
Kortársai között a legtöbbnek. A magyar orvosok 
és természetvizsgálók vándorgyűlésének XXI. kö
tetét ő szerkesztette Gerlóczy Gyulával és Dulácska 
Gézával, az 1882. évi gyűlésen „A tüdőről és légzés
ről, 1885-ben pedig „A tuberkulózisról" tartott elő
adást, az 189l-es Hetilapban, a Koch-féle Tubercu-
lin alkalmazása körül eddig szerzett tapasztalatok"-
ról számolt be, ami szakmai motivációja a Korányi 
Frigyes iránt érzett megkülönböztetett barátságá
nak. Müller, Korányi és Markusovszky együtt szer
vezték meg a szünidőbeli orvostovábbképző tanfo
lyamot. 



A Varga Lajos dr. közölte Korányi Frigyes-le
vélből tudjuk (Orv. Hetil. 1960, 101, 353.), hogy a 
fővárosi kórházak korszerűsítésében ez ügyek szak
referenseként mekkora szerepe volt Müller Kál
mánnak. Továbbá, „hogy 1890-ik évben kieszközölte 
az ehvész ragályzott betegeknek a fővárosi kórhá
zakban való befogadását és így lehetővé tette a 
Pasteur intézet felállítását". Ugyancsak nagy érde
me volt a trachoma osztály létesítésében, végül nem 
utolsósorban az 1894-es, Budapesten tartott nem
zetközi demográfiai és közegészségügyi kongresszus 
előkészítő bizottságának a főtitkáraként végzett je
lentős szervező munkát. Az országos közegészség
ügyi tanács elnöke — Korányi Frigyes — a belügy
miniszterhez szóló levelében javasolta Müller Kál
mán alelnök miniszteri tanácsosi címmel való fel
ruházását. Meg is kapta 1896-ban. Az irányításával 
kidolgozott kórházi és egészségügyi reformok jó ré
sze megvalósítatlan maradt. A két Korányi és a két 
Schwartzer mellett szakmai munkájáért a kor leg
nagyobb társadalmi -megbecsüléséül bárói címet ka
pott. 1911-ben a tbc elleni küzdelem kormánybiz
tosa volt. A nyugdíjba vonuló rk. tanár 1913-ban a 
királyi orvosegyesület nagygyűlésén émlékbeszédet 
mondott Korányi Frigyesről. Meghatottan idézte 
fel a hazai tbc ellenes küzdelemben új fejezetet 
nyitó élményt, midőn az 1894-es budapesti kong
resszuson Korányi bejelentette az első szanatórium 
létesítésének feladatát. 

A nagy orvosnemzedék nyugdíjas tagjaként 
melengette a hagyományokat az első világháború 
megrázkódtatásai után. Tartott a kor történelmi ér
zékének hiányától hazánkban „ahol minden a szó
noklatra van alapítva". A Markusovszky Társaság 
gondozásában megjelent Korányi-fejezetet ő írta. 
Nemcsak a nagy orvost, de atyai jó barátját is tud
ta benne. 

Müller Kálmánt halálakor a Hetilapban Korá
nyi Sándor, a temetésnél Tauffer Vilmos búcsúz
tatta a kivételesen tisztelteknek kijáró keresetten 
egyszerű szavakkal. Végakarata szerint minden ce
remónia nékül helyezték apja mellé. 
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