
Dulácska Géza 
és a Gyógyászat 

Poór Imre volt a Gyógyászat megindítója, 1861— 
1873 között a szerkesztő-tulajdonosa, 1874-től a 
szerkesztés nélküli birtokosa, 1886-ban vette át 
tőle Kovács József sebésztanár. Az 1874 és az 1886 
közötti korban a szerkesztő Dulácska Géza főor
vos, Schachter Miksa redaktőr elődje. Békésebb 
alkat Poór Imrénél, kevésbé szigorú Schachtemel, 
ezért egyesek amolyan langyos, már-már igényte
len szerkesztőnek tartották. Még a Lévai József
írta nekrológból is kiérződik (Gyógyászat, 1905), 
hiányolva a lap névmutatójából Korányi Frigyest, 
Lumnitzer Sándort és kiváló társait. Ez igaz, csak
hogy azok általában az Orvosi Hetilapba írtak, 
viszont a Dulácska-szerkesztette Gyógyászatnak is 
megvolt a szerzői törzsgárdája: Bruck Jakab, Fel-
letár Emil, Kátai Gábor, Kovács József, Linzbauer 
X. Ferenc, Mangold Henrik, Patrubány Gergely és 
Rózsay József, hogy csak a legismertebbeket em
lítsük. Nem érheti tehát a vád, hogy tág teret 
engedett a szürke középszerűségnek. Ő maga is 
volt valaki. Rókus-kórházi főorvos, fontos tiszt
ségek betöltője, 12 éven át a Gyógyászat szerkesz
tője, valamint a „Budapest és környéke természet
rajzi, orvosi és közmívelődési leírása" (1879) c. há
romkötetes, alapvető fontosságú könyv társszer
kesztője. 

Dulácska Géza Ráczkevén született 1838-ban. 
Családi körülményeiről mitsem tudunk, középis
koláit Pesten, Székesfehérvárott és Nagyváradon 
végezte, ami arra enged következtetni, hogy apja 
a lakhelyét többször változtató hivatalnok vagy 
kereskedő lehetett. Az orvosi egyetemet Pesten vé
gezte, 1862-ben kapott oklevelet. 

Már medikus korában a Rókus externistája s 
mint ilyen, a Gyógyászat első évfolyamában érte
kezik a rostonya megolvadásának okáról. Nem 
átall vitába szállni Jendrassik Jenő tanárral, aki 
Brücke általi kiképzése folytán a véredények falá
ban tételez fel egy onnan kiválasztódó és a vért 
folyékony állapotban tartó anyagot. Dulácska 

szembeállítja vele E. Zimmermann lipcsei tanár 
tanát, aki elsősorban a vörösvértestek szétesésében 
látja a fő okot, noha ismert, hogy bizonyos kémiai 
anyagok hozzáadásával meggátolható az alvadás. 
A vitát Balogh Kálmán zárta le azzal, hogy Jend
rassik mind Brücke, mind Zimmermann elméletét 
jól ismeri, azonban egyik magyarázat sem kielé
gítő. Akinek kedve van a véralvadás folyamatá
nak tanulmányozásához, szívesen várja az élettani 
intézet. • 

Ez volt Dulácska első és utolsó szaksajtói po
lémiája. Végzése után 1862—1865 között a Rókus-
kórház orvosa, az 1864/65. évi tífuszjárvány ide
jén hidegvizes borogatással és jódkálival gyógyí
totta betegeit, s a mortalitása alacsonyabb volt a 
szokásosnál. Ő is átesett e nagy lázzal járó bajon, 
majd a Rókusból kikerülve hol a Józsefváros, hol 
a Lipótváros kerületi orvosát, hol a fegyenckór
ház főorvosát helyettesíti, a pályázatokkal azon
ban nincs szerencséje. Ha van ideje, magánorvos, 
közben kolerabiztos, a budapesti orvosi kör egyik 
létrehozója, a magyarországi biológiai társulat 
osztályelnöke, a pesti bölcsőde- és gyermekmen
hely-egylet választmányi tagja, a magyar orvosok 
és természetvizsgálók nagygyűléseinek egyik tit
kára, rengeteg közérdekű elfoglaltság, állás nélkül. 

Végre 1874-ben Poór Imre reá bízta a Gyó
gyászat szerkesztését, ugyanekkor együtt megala
pították a pesti orvosi kört, ahol ő tartotta az első 
előadást a gyermekhalandóság csökkentéséről. A 
Gyógyászatban írt a görcsös légrekedésről (asthma 
bronchiale) kihangsúlyozva az idegi faktort. Be
számol a saját eseteiről, akiket egyrészt kininnel, 
másrészt Dover-porral és Morállal sikeresen kezelt. 
Az asthma idegi természete mellett szól szerinte: 

a) typicus föllépése, a szünetek, melyek elő
fordulnak; 

b) az okok különfelesége, mélyek előidézik; 
c) hiába keresünk analógiát közte és a lég

utak egyéb akadályai közt, az előforduló 
légzés-zavarok módjára nézve; 

d) a gyógyszerelés csaknem pillanat alatt elő
tűnő sikere; 

e) a kimenet teljes ellentétessége a többi lég
zési akadályokkal összevetve. 

Ö az első, aki véleményét-eredményeit az írá
sa végén mindig pontokba foglalta. 

A Gyógyászathoz tartozott az általuk szer
kesztett Államorvos, a többnyire törvényszéki és 
közérdekű dolgokkal foglalkozó melléklet. 

Széchenyi és Vörösmarty hatására az orvosi 
szaklapokat sem hagyta érintetlen a nemzethalál 
víziója, olykor fátumszerű nekibúsulással. Dulács
ka a Magyarország orvosairól c. Államorvos-beli 
sorozatában rámutatott, hogy népünk mérsékel
tebb szaporodásának fő oka a rossz orvosellátott
ságunkban és mostoha közegészségügyi viszo
nyainkban keresendő, mert amíg Bajorországban 
1872, Csehországban 3018 lélekre jut egy orvos, 
addig hazánkban 5759-re. Még ijesztőbb a helyzet, 
ha az egy orvosra jutó négyzetmérföldet nézzük, 
vagyis átlag milyen távolságban lakik az orvos a 
betegeitől. Bihar megyében 489 községnek 49 or
vosa van, azaz tíz községnek egy. S amíg Csehor
szágban 0,60 négyzetmérföldet jár be egy doktor, 



addig Biharban 3,9-et. Az aránytalanságok önma
gukért beszélnek, nem szólva a csecsemőhalandó
ságról, amely pl. többszöröse a franciákénak. Még-
inkább a gyermekhalálozásról, mert 0—14 év kö
zött minden 100-ból 33 meghal. Dulácska statiszti
kával érvel, nem érzelmi kitörésekkel. 

Egy szerkesztőnek sok mindent kell vállalni 
és sokmindenre válaszolni, belőle nem hiányzott, 
ami Poórból igen, a rugalmasság és a humor. 
Egyik vidéki főorvos a borhamisításról legalább 
olyan drámai hangon ír az Államorvos szerkesz
tőségébe, mintha az a legfontosabb országos ügy 
lenne. Dulácska válasza: azért, hogy valamely bor 
mesterségesen készült, nem következtetés, hogy 
rossz legyen; gondoljunk csak a bordeaux-i bo
rokra — a világon elfogyasztott bornak Vio-e nem 
látott szőlőtőt, s mégis előkelő asztalokon foglal 
helyet. . . Rossz bor van elég nálunk, mely a sző
lőtőről került. Elég sajnos. Nem az tehát a fő kér
dés, valódi-e a bor vagy hamisított, hanem ártal
mas-e az egészségre? Különösen az ólomcukorral 
történő édesítés veszélyeire hívja fel a figyelmet, 
továbbá tanácsokat ad a hamisítás kémiai kimu
tatására. 

Másutt kazuisztikai közleményei találhatók, 
így a szoral- (sztrichnin) mérgezésről, amelyet 
mint patkánymérget, gyakran használtak öngyil
kossági célokra. Az egyik görcsökben szenvedőn 
kloroform altatással ért el átmeneti eredményt, 
idézve Tardieu szavait: melius anceps remedium, 
quam, nullum. Az angolok ekkor már klorálhid-
rátot adtak (Dickinson) jobb eredménnyel. 

Az 1874-es Gyógyászat évfolyam meglepően 
szép érlökésjelző ábrákat közöl, a szerző Török 
János dr. utal a káliumnak a véredényekre kifej
tett hatására, idézve Botkin szentpétervári tanár 
ez irányú vizsgálatait. 

Nagyon érdekes Dulácskánák a himlőoltásról 
szóló cikke, mert Németországban (nem kis fel
hördülést keltve) 1875. április 1-től tették kötele
zővé a vakcinálást, s várható volt nálunk is a be
vezetése. Egyesek az emberi jogok megsértését 
vélték benne felfedezni, cifra jelzőkkel illették az 
oltó orvosokat: Heródes bérencei a gyermekgyil
kolásban stb. Dulácska okos érvekkel igyekezett 
előkészíteni a honi közvéleményt. Nem tagadja a 
szövődmények lehetőségét, de nem jótékony-e 
azért a chloroform, mert eddig alkalmazása mel
lett 250 ember-élet esett áldozatul. El kell-e vet
nünk p. o. a petefészektömlő kiirtásának műtét
jét, mert kivitele nem mindig életmentő? Utal az 
187 l-es londoni himlő járványra, amikor a nem 
oltott gyermekek 48%-a, a tökéletlen heggel bí
róknak 35, a tökéletes heggel rendelkezőknek csak 
5%-a pusztult el. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók XIX. 
vándorgyűlésének (Máramarossziget, 1876) Ger-
lóczy Gyula mellett Dulácska volt a szervezője, s 
a szokásos kiadvány szerkesztője. Bár ezeket amo
lyan eszem-iszom protokolláris összejöveteleknek 
tartották, a XlX.-en alapvető fontosságú előadá
sok voltak. így a fizikus Jedlik Ányos egy általa 
szerkesztett rezgést regisztráló készüléket mutatott 
be, a kiemelkedő botanikus, Borbás Vincze, Mára-
maros megye flóráját ismertette, a kémikus 

Nendtvich Károly a színképelemzés újabb ered
ményeiről értekezett, Rózsay József pedig a pio
nírokhoz illő hűséggel kedves témaköréről, a ge
rontológiáról tartott előadást. 

Dulácska Géza végre 1878-ban mégkapta a 
Rókushoz tartozó barakk-kórház VIII. sz. osztá
lyát. 

Szerkesztői főművét Gerlóczy Gyula műegye
temi tanárral közösen 1879-ben adták ki, a címe: 
„Budapest és környéke természetrajzi, orvosi és 
közmívelődési leírása" három kötetben. Nagy se
gítségükre volt Gerlóczy Károly fővárosi alpol
gármester, a szerzőtárs fivére, aki e nagyszabású 
munkát finanszírozta. Nemcsak a rokoni kötelék 
kedvéért, de a máramarosi vándorgyűlésen elha
tározták, hogy a XX.-at Pesten tartják. Reprezen
tatív kiadványnak készült, a legjavából. 

Az I. rész A főváros és környékének termé
szetrajza. A geológiai fejezetet Szabó József, a nö
vénytanit Borbás Vincze, az állattanit Margó Tiva
dar, a meteorológiait a központi időjárásjelző in
tézet készítette el. Valamennyien a legilletéke-
sebbek. 

A II. rész A főváros és környékének egészség
ügyi viszonyai. A járványos betegségekről az epi-
demiológus Halász Gejza, a demográfiai helyzet
ről a fővárosi statisztikai hivatal, a kórházakról 
és gyógyintézetekről a Rókus-kórházat igazgató 
Gebhardt Lajos, a jótékonysági intézményekről 
Rózsay József, az ásványvizekről és fürdőkről a 
balneológus Say Móricz, az orvosi tanügyről Ré-
czey Imre tanár, a közegészségügyi igazgatásról 
Patrubány Gergely referált. Szintén ismert nevek. 

A szép kiállítású könyvben frappáns statiszti
kai .táblázatok, remek térképek találhatók (pl. az 
1875-ös kolerajárványról), áttekinthetőségben ma 
is példaadók. Budapest születési statisztikájából 
kitűnik, hogy az 1000 főre eső újszülöttek száma 
magasabb a legtöbb nyugati nagyvárosénál, vi
szont a halandóság is jóval maghaladja azokét. 
Míg az 1878-as mutatók szerint ezer emberből 
Koppenhágában 22, Londonban 23, Rómában 29 
hal meg, addig Pesten 40. Fővárosunkat csak Mad-
ras, Alexandria és Szentpétervár előzi meg. 

Az orvosi tanügynél megtudható, hogy az or
vosdoktori oklevél elnyeréséhez három szigorlatot 
kellett letenni, miután valaki a 10 féléves látoga
tásról szóló bizonyítványt bemutatta. A három szi
gorlatot tehát záróvizsgaként tették le, ahogy ma 
az államvizsgát. Első: gyakorlati vizsgálat a bonc
tan és élettanból, elméleti és gyakorlati vizsgálat 
a kórbonctan és gyógyszertanból. Második: gya
korlati vizsgálat a belgyógyászat, sebészet, szemé
szet és szülészetből. Harmadik: szóbeli zárvizsgá
lat a belgyógyászat, sebészet, törvényszéki orvos
tan és közegészségtanból. Akkor sem voltak köny-
nyű helyzetben a medikusok. 

A könyv III. része: A főváros és környékének 
a közegészségre és művelődésre ható intézményei. 
A műszaki helyzetet Horváth Farkas fővárosi mér
nök, a börtönügyeket Rózsay József, a közvágó-
hidakat Kelen József tisztiorvos, az általános ok
tatásügyi, ipar- és kereskedelmi viszonyokat a fő
városi statisztikai hivatal ismerteti. 

A függelék történelmi tájékoztatót ad a fővá-



ros múltjából Aquincumtól a két városrész egye
sítéséig. Érdekes a szófejtésí származtatás. Ofen 
németül, Pest szláv nyelven kályhát, ill. kemen
cét jelent, amiből azt következtetik, hogy főváro
sunk a honfoglalás előtt téglaégető kemencéiről 
volt neves. 

Az 1880-ban alakított betegsegélyző egyleti 
bizottságnak Dulácska lett az elnöke, sokat foglal
kozott a lelencházak egészségügyével. 1885-ben 
adta ki a Kimutatás és munkálatok a Budapest 
Szt.-Rókushoz tartozó barakk-kórház VIII. orvosi 
osztályáról 1878—1884. c, munkáját, amelyben 
Glück Ignácz, Róna Sámuel és Schiller Miksa 
munkatársai segítségével 15 000 beteg kezeléséről 
számol be, amelynek 65%-a gyógyult, 17 javult, 
9,3 változatlanul távozott, 8,7%-a meghalt. Közli 
a boncolás eredményeit, a kórismékben főleg a 
légzőszervi és az enteriális megbetegedések domi
náltak. 1889-től az igazságügyi orvosi tanács tagja. 

Nagyon szerette a szépirodalmat, 1863-ban 
Dickens Pickwick-klubjának egy részét ő fordí
totta magyarra, Hoffman három könyvét ültet
te át. 

Miként szüleiről, az ő családi életéről sem is
merünk jóformán semmit. 1904-ben hunyt el (áp
rilis 3.), a Gyógyászat 1905-ös évfolyamában Lévai 
József írt róla nekrológot. Nem a szokásos csupa-
jót, mert a szerkesztőt gyenge kezűnek, befolyá-
solhatónak ítélte, következésképpen a Gyógyászat 
Dulácska szerkesztése alatt veszített volna olvasói 
vonzerejéből. A kortárs tárgyilagossága avagy el
fogultsága ma már eldönthetetlen. Tény, hogy az 
ő Gyógyászatának is megvolt a jeles írógarnitú
rája (az elején már felsoroltuk), feltehetőleg volt 
olvasótábora is. Az biztos, hogy az Orvosi Hetilap 
és a Gyógyászat közötti viszony ekkor viszonylag 
békés volt, heves cikkpárbajok nem borzolták a 
kedélyeket. Nyilván innét származtatható az ol
vasói érdeklődés csökkenése. 

Jó szerkesztői szemre vall az akkori Gyógyá
szat, méginkább a Budapest és környéke . . . c. or
vos-geográfiai könyv. Szelíd, türelmes lény lehe
tett, mert Poór Imrével együtt dolgozni, egy fedél 
alatt szerkeszteni nem volt könnyű. Miután elke
rült a Gyógyászattól, soha nem panaszkodott mel
lőzésre. Korára-kortársaira ez a szelíd-bölcs bele
nyugvás nem volt jellemző. 

Szállási Árpád 


