
Kanka Károly 
országos szemészorvos 

Lippay Gáspár pesti professzorsága idején (1847— 
1874) Kolozsváron kívül, ahol a nagy utód, Schu-
lek Vilmos 1872-ben a tanári pályafutását kezdte, 
még két nagy városban művelték klinikai szinten 
a szemészetet. Nagyváradon Grósz Frigyes unoka
öccse: Grósz Albert és Kanka Károly Pozsonyban. 

Nem főszereplői ők a magyar orvostörténetnek, de 
olyan fontos „epizódisták", akiknek kiegészítő 
funkciójuk van mindenkor és mindenhol. A 48/ 
49-es honvédorvosi tevékenységükért külön tiszte
letet érdemelnek. Grósz Albert inkább ismert, hi
szen a nagy szemészdinasztia középső tagja, Kanka 
Károly kevésbé. Ezért emlékezünk meg róla szüle
tésének (nem épp ünnepi jellegűen kerek) 160. év
fordulóján. 
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Az apa Kanka Dániel protestáns teológiai ta
nár volt, néha még a Vatikánnál is nagyobb val
lási türelmetlenséget mutató, zömmel pápista Bécs
ben, a „vérmezős" í. Ferenc uralkodása alatt. 
Előbb a Selmecbányái evangélikus gimnáziumban 
tanított,, lévén felvidéki születésű, majd 1817-ben 
helyezték át a Modor községi középiskolába. Ekkor 
született Károly fia. Öt év múlva kerültek a csá
szárvárosba, a teológiai főiskolára. A vallástan 
professzora noha németül, illetve latinul, de első
sorban hungarológiai és lingvisztikai tárgyú dol
gozatokat (például a magyar nyelv széphangzásá
ról, az Ázsiában maradt rokonnépekről stb.) pub
likált. 

A kisdiák német iskolába járt, otthon magyar 
légkörben élt. A Kanka család a szellemi kapcso
latot a reformkori anyaországgal főleg a Tudomá
nyos Gyűjtemény révén tartotta, amelynek a pro
fesszor szorgalmas levelezője volt. A fiú középis
koláinak befejeztével az orvosi fakultást választot
ta, az oklevél kézhezvétele után szűkebb szakmá
jául a szemészetet. Bécsben az oftolmológiát szin
tén magyarországi születésű tanár oktatta, a pécsi 
Anton von Rosas, akinek nevét a Semmelweis-
ellenes és aulikus-intrikus magatartása miatt ke
serű szájízzel emlegetjük. 

Szemészetet tanulhatott tőle Kanka, segédszer
kesztője volt a Rosas-féle Medizinischer Jahrbü-



cher c. kiadványnak, hovatartozást nem.. Külön
ben aligha lett volna 1848 bíztató nyarán a Komá
romban állomásozó dunántúli nemzetőrség főorvo
sa. Utólag szinte a „Kőszívű ember" egyik fiát szi
matoljuk személyében. Nagyon kelendő hivatása, 
soknyelvűsége, forradalmi rezonaciája szinte pre
desztinálták erre a nagy-nagy feladatra. Hadtörté
neti adataink szerint 48 karácsonyán elhagyta a 
fellegvár Komáromot, azaz a viszonylag biztonsá
got felcserélte télvíz idején a bizonytalan vándor
lással. A Kossuth-kormánnyal együtt a Tiszántúl
ra tartott, amit addig csak térképről ismert. Feb
ruártól Flór főorvos egyik leghasználhatóbb szer
vező embere. Erdély előkapuját jelentő Nagyvá
radra került, ahol ebben az időben Grósz Albertek 
egy orvosi műszerüzem létesítésén szorgoskodnak, 
márciusban kinevezték törzsorvosnak a 2. hadosz
tályhoz. 

Az események drámaian peregtek. Áprilisban 
Perczel szegedi táborába vezényelik, de közben sú
lyosan megbetegedett, miként a honvédsereg je
lentős hányada. A fiatal szervezet és az erős aka
rat azonban hamar talpra segíti. Májustól a 4. had
test törzsorvosa, majd az Arad környéki tábori 
kórházak felügyelője. Teljes erejével a maradék 
sereg maradék egészségének megőrzésén dolgozik, 
bírja Görgey és Lumniczer bizalmát, de ez már a 
reménytelen helyzeten mit sem változtat. Mivel az 
orvosi karon ,,lázító" szerepe nem volt, ténykedése 
ténylegesen orvosi munkára korlátozódott. Világos 
után aránylag olcsón megúszta. Nem kényszerült 
kihullani az „oldott kévéből", néni volt szálka az 
igazoló bizottság szemében. 

Féléves visszavonulás után 1850-ben megkap
ta az egyik országos okulista állást, ideiglenesen. 
Majd Reményi Józsefiéi együtt véglegesítették. Ö 
azonban visszavágyott a kórházi munkára, amely
ben a bécsi Közkórházban oly nagy gyakorlatra 
tett szert. Meg is volt az esélye rá, mert az Orvosi 
Hetilap megindításának évében (1857) országos 
közkórház felállítását tervezték Pozsonyban. Addig 
egy lazarétum és kisbefogadású felekezeti (irgal-
masrendi, evangélikus, izraelita) kórházak működ
tek a Helytartótanács központjában. Az 1859-es 
solferinói vereség azonban pénzügyileg megakasz
totta a közkórház felépítését. A terv 1864-ben va
lósult meg, viszonylag rövid idő alatt. Tavasszal 
rakták le az alapokat, s ősszel már betegfelvételre 
kerülhetett sor. 

Kanka leírása szerint a kórház igen korszerű 
volt. Már „angol bűznélküli árnyékszék" lett rend
szeresítve az osztályokon, a fűtést kívülről az ún. 
Meissner-féle eljárással oldották meg, ami kb. a 
mai központi fűtésnek felel meg. A sebészetet és 
szülészetet Gotthardt Károly, a dermato-venero-
lógiai részt Zlamál Vilmos, a szemészetet Kanka 
Károly, a belosztályt Déván Károly kórházigazgató 
vezette. Már az 1865-ös évben megindították a 
Kórházi Szemle c. klinikai közlönyt, amely a kö
vetkező évben Orvosi Szemle címlappal került az 
érdeklődők kezébe. Csak két évfolyamot ért meg. 
A szerkesztő-tulajdonos Zlamál Vilmos, főmunka
társai Gotthardt és Kanka főorvosok voltak. Preg
náns képet kaphatunk belőle az akkori szemészet 

helyzetéről. Cikkírói és főreferálói Kanka Károly 
és Grósz Albert voltak. 

A „Princeps oculistorum" Graefe vezetésével 
minden őszön összegyűltek Heidelberg városában 
a legnevesebb szemészek, hogy aktuális tapasztala
taikat megbeszéljék, kicseréljék. A königsbergi Ja
cobson, a londoni Critchett, az utrechti Donders 
és természetesen Graefe voltak a hangadók. Fő
képp a szivárványhártya kimetszésével történő há-
lyogműtétek, a kancsalsági korrekciók, a szemhéj
plasztikák mikéntjét tárgyalták. A kloroform al
kalmazása már az oftalmológiai operációkban is el
terjedt. Jacobson az iridektomiáls eljárás, Critchett 
az árnyaltabb műtéti megítélések mellett „tört 
lándzsát". Szerinte csak a kemény hályogoknál cél
szerű a kimetszés, puha hályogos lencséket egysze
rű bemetszés útján is ki lehet fejteni. Nagyon fon
tosnak tartja a vonalas bemetszés mértékének a 
minél arányosabb kiszámítását. Helyes hosszúsá
gú bemetszéssel a félkemény lencse is veszélytele
nül eltávolítható. Critchett eljárása alig különbö
zik Schuft módszerétől, amelyet a nagy Graefe és 
a magyarok is inkább pártfogoltak. 

Kanka önálló dolgozatokat közölt a „genny csar-
nok"-ról (Hypopyon), észlelésére bőven nyílott al
kalom. Főleg aratáskor, a kalász okozta sérülések
ből. Atropin becseppentés, meleg borogatás után 
„nagy mesterünk, Graefe" nyomán iridektomiával 
ürítette ki a gennyet. Igaz, az iridektomia csök
kenti a „látat", de a makacs Hypopyon legtöbbször 
teljes vaksághoz vezet. Tehát nincs veszítenivaló. 
Érdekes, palliatívnak nevezett eljárásról tesz emlí
tést, amikor a morfint „halántájra" fecskendezték 
be. Ennek fájdalomcsillapító hatása után néha a 
genny magától is felszívódott. 

Grósz Albert is közölte a nagyváradi kórház 
szembetegeinek statisztikai kimutatását. Idézi 
nagybátyját, aki szerint lapályos vidékeken gya
koribb a szürkehályog. A szürkehályoggal szem
ben a glaukomát üveghályognak nevezték. A nagy
váradi szemkórház 1864-ben 85 beteget gyógyított. 
Ebből a leggyakoribb a katarakta, összesen 23. A 
85 betegből meggyógyult 35, javult 37, változatlan 
maradt 16. Nemcsak a pozsonyi és a nagyváradi,, 
de a pesti kórházak ápoltjairól is ismertettek ki
mutatásokat. 

Érdemes szó szerint idézni a 260. oldalról há
rom sort: „Szomorú szívvel jelentjük, hogy Sem
melweis egyetemi tanár ki f. é. július végén meg
háborodott s e miatt egyik bécsi magán gyógyin
tézetbe vitetett, ott f. hó 13-án meghalt. Ilyen rö
vid nekrológot kapott a Kórházi Szemlében a leg
nagyobb magyar orvos, nyilván nem Kanka közö
nyösségéből. 

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók X. 
nagygyűlésén Marosvásárhelyen pozsonyi főorvo
sunk két előadást is tartott. Egyiket az iridodesis-
ről, amely az iridektomiától abban különbözik, 
hogy a szaruhártya szélén készített nyíláson át a 
szivárványhártyát finom csipesszel kihúzzák, s a 
kihúzott részt nem vágják le, csak vékony selyem
szállal lekötik, s az később magától leválik. Külö
nösen réteges hályognál és központi lencse-hályog-
nál (Cataracta lenticularis ventralis) ajánlotta, de 
ez az eljárás nem váltotta be a hozzáfűzött rémé-



nyéket. Majd egy ritka szemfejlődési rendellenes
séget ismertetett. Előadásaiból, írásaiból kitűnik, 
milyen nagy százaléka lehetett analfabéta akkor 
az országnak. Legtöbbször az olvasási próbát nem 
tiMta elvégezni, mivel a beteg nem ismeri a betű
ket. 

' A következő, XI. vándorgyűlést Pozsonyban 
tartották, amelynek főszervezője Karika Károly. A 
ritka színvonalas összejövetelen Balassa János, Ko
rányi Frigyes, Bolyó Károly, Rózsay József, Nav-
ratil Imre, Batizfalvi Sámuel, Lenhossék József 
voltak az orvosi szekció főelőadói. Bugát halálá
nak évében tartották, az ő képe díszíti az első lap 
belső oldalát. 

' Kanka német nyelvű cikkei kezdetben a 
Waéhtel-íéle Zeitschrift für Natúr- und Heilkunde 
hasábjain jelentek meg főleg perem vidéki megyék 

szemészeti helyzetéről. Az Orvosi Hetilap 1858-as 
évfolyamában is közölt tanulmányt Néhány újabb 
szemészeti gyógymódról, valamint Szivárványki-
metszés üveg hályognál címmel. Róla viszont az 
1888. évfolyam emlékezett meg. A későbbi évei 
már nem voltak irodalmilag termékenyek, pedig 
91 évet élt. 

Javakorában megérte a kolozsvári tanszék fel
állítását, túlélte a zseniális Schulek Vilmost, s ab
ban az esztendőben zárta le örökre sokat látott 
szemeit, amelyikben Pesten a II. sz. Szemészeti 
Klinika nyitotta kapuit, 1908-ban. Kár, hogy Do-
leschall Gáborhoz hasonlóan (csak elfogulatlanab
b a ) nem írta meg az élettörténetét. Milyen gaz
dag forrása lehetne a mai biográfiának. 

Szállási Árpád 


