
Flesch Nándor lapja, 
az Orvosi Heti Szemle 

A Markusovszfey alapította Orvosi Hetilap és a 
Poór Imre-féle versenytárs (olykor ellenlábas) 
Gyógyászat nyomában sorra jelentkeztek hosszabb-
rövidebb életű, különböző érdeket-érdeklődést ki
elégíteni kínáló egészségügyi szaklapok. Legtöbb
jük léte a szerkesztő személyéhez, anyagi helyze
téhez kötődött, ezért több generáción keresztül ki
tartó aligha akad közöttük. Flesch Nándor lapja, 
az Orvosi Heti Szemle, alcímén: Folyóirat Gya
korló Orvosok számára, első pillanatban a kétha
vonta megjelenő Medicus Universalis heti elődjé
nek tűnhetne, holott inkább a referáló jellege do
minál, eredeti közleményekre alig vállalkozik. Az 
azonban mindjárt leszögezhető, hogy kevés ilyen 
következetesen szerkesztett, rövidségében sokat 
mondó, úgyszólván az egész medicina körképét 
nyújtó lapot ismer az orvosi folyóirat nyilvántar
tásunk. . 

Az 1886 októberében indult és 1914 decembe
rében minden előzetes bejelentés nélkül váratla
nul megszűnt heti szemle 29 évfolyamának 57 kö-? 
tétét a szerkesztő-kiadó tervezte (már-már kompo- 1653 
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nálta) könnyen fellapozható kis kompendium
könyvtárrá. Egy-egy szám általában 40 oldalas. 
Beosztása: 1. Belgyógyászat. Gyermekgyógyászat. 
Ideg- és elmegyógyászat; 2. Sebészet. Szülészet. 
Nőgyógyászat; 3. Szemészet. Gége- és fülgyógyá
szat; 4. Bőr- és bujakórtan; 5. Gyógyszertan. Mé
regtan. Kórvegytan; 6. Törvényszéki orvostan. 
Közegészségügy. Végül apró közlemények, könyv
ismertetés, újdonságok stb. 

Az egyes fejezetek a legérdekesebb és legfon
tosabb kül- és belföldi folyóirat-kivonatokat tar
talmazzák. Sebészetből Dollinger szinte házi szer
zője a szemlének. Cikkeket közöl pl. az orosz Vraes 
e. folyóiratból, tájékozódást a nagy birodalom or
vosi életéről. Megtudható, hogy Oroszország 10 
orvosegyetemén 1894-ben 16 202 medikus tanult, 38 
orvosi folyóirat jelent meg, miről tartott pl. elő
adást Nissen a moszkvai gyermekorvosok egyesü
letében, mit írt Blagovescsenszkij az orbáneról a 
Media Obozsenie e. orvosi szaklapban, stb. Ugyan
olyan kompetenciával tudósít a svájci orvosnők 
helyzetéről, avagy Haffkine kalkuttai pestiskuta
tásainak legújabb eredményeiről. A szemle 1894-es 
kötetének egyik beszámolója foglalkozik a „mun
kás osztály" (sic!) húsellátásával, mert a gümőkór 
megtizedelte szarvasmarha-állományból Budapest 
munkásainak csak fele annyi hús jut (ha jut), mint 
a nyugati nagyvárosokban. 

Flesch lapja a saját tudósítójának „steno-
grammja után" számol be a Budapesti Kir. Orvos
egyesület rendes üléseiről, a közkórházi orvostár
sulat bemutató szaküléseiről (a mai kliniko-pa-
thológiai konferenciák megfelelője), kongresszusok
ról és közérdekű orvosi eseményekről. Rendelete
ket ismertet, új gyógy el járásokat és recepteket ja
vasol ismert tekintélyek kellő kritikai kipróbálása 
alapján. Felsorolja az odaítélt utazási ösztöndíjak 
tulajdonosainak névsorát, akik kiváló érzékkel let
tek kiválasztva, hiszen az akkor még kezdő névte
lenek csupa ismerősökké váltak. Megírható belőle 
"a Behring-féle gyógysavóval való kezelés hazai tör
ténetének az első nagy fejezete. Bókai János be
számolt az első 120 esetéről, Purjesz Zsigmond Ko
lozsvárról a szérum terápia árnyoldalaira és veszé
lyeire hívta fel a figyelmet. Bókai még a höchsti 
gyártól kapta a carbollal konzervált savót, a Roux-
féle kámforos gyógyszérumot már állampénzen ren
delték meg, s a szegény betegek ingyen kapták. 
Krónikaszerűen közli Hőgyes veszettség elleni küz
delmét. Szó esik az orvosi magatartásról, a szabad 
orvosválasztásról, a hullaégetésről, a rák gyógyítás 
(jelen esetben a carcinoma savó) értékeléséről. Is
merteti a hadseregek vérbajjal fertőzöttségét, ami
ből kitetszik, hogy a gyarmattartó országoké (Ang
lia, Franciaország) a legmagasabb. A tudományos 
körkép látóterébe már a japán medicinát is be
vonta. 

Nincs adatunk az Orvosi Heti Szemle pél
dányszámára, sem lehetőség utólag felmérni az 
olvasottságát, de akkori népszerűsége feltételez
hető. Néhány agyonforgatott kötetben az ellipszis 
alakú körorvosi pecsétek és tisztiorvosi körbélyeg
zők vallanak szűkszavúan az egykori olvasókról. 

Nem érdektelen szólni a szerkesztő-kiadó sze
mélyéről. Flesch Nándor Pesten született 1861-ben, 
az orvoskart 1884-ben fejezte be. Előbb Thanhof-
jer állatorvosi élettanán dolgozott, ennek eredmé
nye (Ónodi Adolffal közösen) a „Vivisectionen am 
Hunde" c, Stuttgartban megjelent munkája. Az 
Orvosi Heti Szemle 1886-os megindításáig Mihal-
kovics Géza bonctani asszisztense volt. 

A szemlét Heltai Manóval közösen indították 
meg, de útjuk 1894^ben szétvált. Az egyedül szer
kesztő-kiadó Flesch Nándor megszállott önzetlen
ségével olyan tekintélyre tett szert, hogy az 1898-
ban megalakult Országos Orvos-Szövetség elnökévé 
választotta. Ezt a szolgálati tisztséget a szerkesz
téshez hasonlóan három évtizedig látta el, noha 
fáziseltolódással. Első dolga volt a fiókszövetségek 
számát felemelni, de nem az adminisztráció ked
véért. Síkra szállt a szabad orvosválasztásért, mert 
„minden ember elidegeníthetetlen joga, hogy egész
ségét, életét arra bízza, akiben bízik". 

Bátran vitatkozott a belügyminisztériumi 
egészségügyi osztály vezetőjévé vált Chyzer Kor-
néUal (aki maga is gyakorló orvos volt), mert az 
orvosi honorárium kérdésében a vagyonosokat véd
te. Az orvosok díjazásáról szólva szerette idézni 
Enricus Cordus megállapítását, aki szerint „az or
vos angyal, amikor hívják, Isten, amikor segít, de 
sátán, amikor a munkája jutalmát kéri". Ehhez 
tudnunk kell Flesch Nándor „A budapesti orvosok 



gazdasági helyzete" c. írásából, hogy pl. a húszas 
években a pesti orvosok 9,2%-ának semmi kereseti 
forrása nem volt, ami veszélyeztette a hivatás mél
tóságát. 

Az első világháború idején segélyt szervezett a 
hadba vonultak családjainak a megsegítésére. 

A körorvosoké mellett a legszívesebben a be
tegpénztár ügyével foglalkozott. Tisztelte Csillag 
Zsigmond törekvését a munkások betegsegélyzésé-
nek megszervezésére, de idegenkedett Lukács Hu
gó (Ady orvosa-barátja) egészségügyi népbiztoshe
lyettes programjától, s elvetette később is az orvo
sok sztrájkjogát. 

Az Orvosi Heti Szemle feltételezhetően a vi
lágháborús papírhiány és a szerkesztő-kiadó más 
irányú elfoglaltsága miatt szűnt meg. 

Az 1914—1929 közé eső nehéz időben Flesch 
Nándor az Országos Orvos-Szövetségen belül volt 
a körorvosok és a betegpénztár egyszemélyes ér
dekvédelmi „szerve" és legszenvedélyesebb szószó
lója. Olykor türelmetlenül, néha támadhatóan, de 
mindig becsülettel. 1933-ban halt meg. Arcképét 
az Orvos-Szövetségben egy év múlva helyezték el, 
munkásságát Sarbó Artúr méltatta. 

Szállási Árpád 


