
Emlékezés egy kíwáló 
orvostörténészre 
Győry Tibor dr. 

Weszprémi István és Magyary Kossá Gyula után 
Győry Tibor volt orvosi múltunk legjelentősebb 
kutatója. Szerencsésen egészítették ki hárman egy
mást Weszprémi úttörő négykötetes latin nyelvű 
Biographiája .. . azóta orvostörténészeink nélkü
lözhetetlen bibliája, Magyary Kossá ugyanannyi 
kötetben közölte saját kutatási eredményeit 
Weszprémit mintegy kiegészítendő, Győry Tibor 
pedig a kartörténet megírásával, a Morbus Hun-
garicus etiológiai identifikálásával, mindenekfelett 
a Semmehveis-kultusz megteremtésével, továbbá 
bibliográfiai munkásságával vált méltó tagjává a 
triumvirátusnak. 

Budapesten született 1869. május 9-én. Orvos
doktori oklevelét ugyanott szerezte 1893-ban, pá
lyafutását klinikusként kezdte, majd rövidesen át
tért az alkatának jobban megfelelő területekre, az 
egészségügyi szervezésre és az orvostörténet mű
velésére. A legelső impulzust az adta, hogy vég
zése előtt (1891-ben) „rámolták ki" a bécsi schmelzi 
temetőből Semmelweis Ignác földi maradványait, 
s Markusovszky; valamint Hirschler Ignác szorgal
mazták hamvai hazahozatalát. Ez a megkésett kö
telesség senkire nem gyakorolt olyan maradandó 
hatást, fiatalon életét tette fel a Semmelweis-kul-
tusz ápolására. Talán Thaly Kálmán jegyezte el 
magát ilyen mértékben Rákóczi szellemének az 
ébrentartására. Előbb azonban orvostörténészi te
kintélyt kellett szereznie, ami fényesen sikerült. 
Elkészítette Magyarország orvosi bibliográfiáját az 
1472—1899 közötti időt felölelően. Ez a hangya
szorgalommal teljesített munka ma is nélkülözhe
tetlen, noha teljesnek nem mondható. E sorok író
ja a Magyary Kossá példányát birtokolja, bejegy
zésekkel, kiegészítésekkel. A többi forrásmunkák 
(Szinnyei stb.) Magyary Kossá igazát bizonyítják. 
Hogy csak egy példát említsek, birtokomban van 
Nusz József honvéd-főtörzsorvosnak az 1895-ben 
megjelent A katonaegészségügy rövid története c. 
alapvető kis könyve, amelyik a bibliográfiából 
hiányzik; Magyary Kossá betoldásai elérik a fél
százat. Ami nem csökkenti a munka értékét-hasz-
nálhatóságát, de egyben azt is jelenti, hogy teljes
ségre még a Gy®ry Tiborhoz hasonló alaposságú 
tudósnak is legfeljebb csak törekednie lehet. A kö
vetkező évben jelent meg „eredeti kútfők alap
ján" a Morbus Hungaricus c. orvostörténeti tanul
mánya. Saját szavai szerint ő igyekezett „a holt 
névbe a fogalom életét lehelni", előtte többen 
megpróbálták, sikertelenül. Nem használták fel — 
úgymond — kellő körültekintéssel a rendelkezésre 
álló hatalmas korabeli irodalmat, elsősorban Cobe-
rus és Jordán Tamás műveit, amelyek a legilleté
kesebb források. Győry Tibor 75 művet tanulmá
nyozott át. Tulajdonképpen a lues hungarica és a 
febris petechialis közti identitást Jordán Tamás 
elég pontosan kimondta, s ebben áll a nagy Wun-
derlich szerint is a 16. századi magyar orvos ér-



deme, amire eddig kellőképpen nem figyeltek fel. 
Félrevezető volt, hogy a nagytekintélyű orvostör
ténész Haeser is a morbus hungaricust typho-ma-
láriás alapon magyarázza. Győry idézi Jókait, aki 
magyar betegség néven írja le regényeiben (Sze
retve mind a vérpadig, Enyim, tied, övé), majd a 
szinonimákat hasonlítja össze, sorra veszi az egyes 
szerzők leírásait, s arra a megállapításra jut, hogy 
azonos volt a kiütéses tífusz megbetegedéssel. Utal 
a typhus exanthematicus egyik legkiválóbb isme
rőjének, Botkin orosz professzornak a Medic. Kli-
nik in demonstrat. Vortragen e. 1869-es berlini 
kiadású művére. Coberus jelentésein kívül a kül
földi szerzők általában azt állították, hogy a ma
gyarokat ez az endémiás betegség ritkán támadta 
meg. Győry ezt Róbert Kochra hivatkozva bizo
nyos immunitás kifejlődésével magyarázza. E két 
kiváló munka elegendő előtanulmány volt arra, 
hogy 1902-ben „az orvosi tudományok története" 
tárgyköréből magántanárrá habilitálják. Ugyaneb
ben az esztendőben még ketten lettek magántaná
rok; Krompecher Ödön és Hültl Hümér, így köny-
nyen elképzelhetjük a mércét. A nemzetközi po
rondra is ekkor lépett először, midőn a Holmes— 
Semmelweis prioritási vitában már szenvedélye
sen védi Semmelweis primátusát előbb az Orvosi 

. Hetilap, majd a német nyelvű Janus hasábjain. 
A nevezetes esztendő azonban az 1906-os volt. 
Szobrot kapott végre az anyák megmentője, s 
Győry Tibort kérték fel az emlékbeszéd megtartá
sára, aki ekkorra már kötetbe gyűjtötte és egy 
részét németből magyarra fordította Semmelweis 
munkáinak, amelyet előbb németül jelentetett 
meg. Ez a kötet meggyőz bennünket arról, hogy 
a megengedhető elfogultság határain belül már ő 
a kényes-késett ügy legavatottabb ismerője. A 
Siegmund Günther (München) és a Kari Sudhoff 
(Leipzig) által szerkesztett Mitteilungen zur Ge-
schichte der Medizin und der Naturwissenschaften 
c. híres orvostörténeti lapnak már Győry az egyik 
társszerkesztője, az 1900. évfolyam szinte „Sem-
melweis-szám", a kötet belső címlapján a jól is
mert, 1860-ból származó kép, majd a szarkofág és 
a szobor, természetesen tanulmányok, ami mind 
Győry érdeme. A német orvostörténelmi társulat 
stuttgarti kongresszusán (szintén 1906) előadást 
tartott Semmelweis tanításának eltorzítása a XX. 
század orvosi irodalmában címmel, amelyet a Bu
dapesti Orvosi Üjság magyarul is közölt. Főleg két 
torzítást cáfol. Az egyik a németeké, akik Sem
melweis felfedezését a „hullafertőzés exclusiv el
méletének nevezik", holott Semmelweis nem szo
rítkozott csak a hullafertőzésre, hanem minden 
bomló szerves anyagra. Az angolszász contagionis-
ták a prioritásukat védik (első szószólója az ame
rikai S. Baruch volt), Holmes javára. Győry kö
rülményesen fejti ki azt, amit Benedek István tö
mören így fogalmaz: Semmelweis a gyermekágyi 
láz és a gennyvérűség azonos aetiológiáját fedezte 
fel, tehát nem a prioritáson, hanem a mélyebb 
összefüggésen, a felismerésén a hangsúly. Ez utób
biban Semmelweis túljutott Holmes elméletén. A 
Charles J. Cullingworth és a Győry Tibor által el
indított Semmelweis—HoZmes-vitának azóta hatal
mas irodalma nőtt. Nem feladatunk ismertetni 

L 
még nagy vonalakban sem, tény, hogy kettejük 
disputáját az angolok is közölték a Journal of Ob-
stetrics and Gynecology hasábjain. Győry elis
merte Holmes prioritását, csak annyiban marasz
talja a contagionistákat, hogy Semmelweis felis
merése után is ragaszkodtak a kevesebbet nyújtó 
saját hagyományaikhoz. 

1906. szeptember 29-én a Budapesti Kir. Or
vosegyesületben ő tartott emlékbeszédet a tragi
kus sorsú nagy magyar orvos felett. Szembeállítja 
a 19. század eleji francia iskolát (Cruveilhier, 
Laénnec, Corvisart) a német—osztrák merevség
gel. „Mily más két világ ez! Francziaországban 
lüktető, virágzó nyár, — Németországban és 
Ausztriában még zord tél". A gall hatás azonban 
Bécsre is átterjedt, Rokitansky, Skoda és Hebra új 
orvosi iskolát alapítanak, de a visszahúzó erők 
még hatnak. Ebbe a vajúdó iskolába került ha
zánkfia, aztán részletesen ismerteti az életrajzot, 
a felismerés történetét, a kálváriája történetét. 
Közzétette 1692-ig visszamenően Semmelweis csa
ládfáját, magyarországi illetőségét bizonyítandó. 
Feldolgozta irodalmi hagyatékát, amikor Semmel-
weisről volt szó, Győry mindig hallatta hangját. 
Ismerteti Theodor Wyder zürichi nőgyógyász pro
fesszornak az 1906-ban megjelent 50 oldalas kis 
füzetét, amelyben Semmelweis Ignácot „Magyar
ország nagy fiának" titulálja. Wyder tanár nem 
vádolható honi elfogultsággal, a Semmelweis-mo-
nográfiák viszont alig hivatkoznak rá. Érdemes 
lenne a füzetkét magyarra fordítani, akár meg
késve is. Győry Tibor 1905—1928 kőzött az állat
orvosi főiskolán a nevezett szakma története elő
adója volt, irodalmi munkásságából azonban érez
hető, hogy nem az állatorvoslás története az igazi 
területe. Talán mégis 1906 volt életének a legter-
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mékenyebb és legszebb esztendeje. Mint ismere
tes, ekkor hozták haza Rodostóból II. Rákóczi Fe~ 
rencz vezérlő fejedelem földi maradványait, s 
Győry a Természettudományi Közlöny .477. füze
tében gyönyörű tanulmányt írt Rákóczi és bujdosó 
társai betegségéről és haláláról. Természetesen el
sősorban Mikes Kelemen leveleire hivatkozva, 
amelyet ma sem lehet meghatódottság nélkül ol
vasni. Ö maga Mikes is átesett a malárián, de er
délyi módon káposztalevessel gyógyította magát. 
Már az 1722. évi pestisjárványban sokan elpusz
tultak. „Ocsmány nyavalya ez; reggel jól vagyon 
az ember, estve felé megbetegszik és harmad nap
jára eltemetik" — írja a hűséges levelező. A fe
jedelem haláláról nem mond kórismét Győry, 
azonban megkockáztathatjuk a feltevést, hogy vé
gül a malária végzett vele. „Leginkább urunkon 
búsulunk, akin harmadnapi hideg vagyon" — így 
Mikes, boncoláskor a „vére tele volt sárral", ami 
talárí a máj és a lép laesiójának az eredménye 
volt. Thallóczy Lajos pedig Thököly Imre beteg
ségének kórtani adatait állította össze, melyet 
szintén Győry bírált el orvosi szempontból (Száza
dok, 1906). Arra a feltevésre jut, hogy a különben 
hypochonder hős ízületi bántalmai rheumás láz 
eredményei voltak, ehhez társult a szív- és vese
szövődmény, melyek korai halálát okozták. A 
Semmelweis- és Rákóczi-ünnepségek lelkesültsé-
gében sem feledkezett meg a bibliográfia tovább
folytatásáról. Az 1900-ban új szerkesztőséggel (Bó-
kay Árpád, Pertik Ottó, Lenhossék Mihály, Vá-
mossy Zoltán) ismét beindult Magyar Orvosi Ar
chívum kolligátumaként mindig évenként jelen
tette meg szakonként a Magyar Orvosi Irodalom 
bibliográfiáját, amellyel most már nem „apostoli", 
hanem száraz, de igen hasznos szerepet vállalt. 
Foglalkozott a 18. század végi antihyppokratikus 
mozgalmakkal. Szoros barátság fűzte a nagy Kari 
Sudhoffhoz, eddig kiadatlan levelezésük rejtett 
jelentőségére Schultheisz Emil dr. hívta fel a fi
gyelmet (Orvosi Hetilap 1964, 105, 751.). 1918-ban 
egyetemi rk. tanári címet kapott, majd a népjóléti 
és munkaügyi minisztériumban a közegészségügyi 
osztály vezetője, végül belügyi h. államtitkár. Köz
ben elnyerte a címzetes (1926), tíz év múlva pedig 
a nyilvános rendes tanári kinevezést. Megindította 
a Népegészségügy c. folyóiratot, amely elsősorban 
a súlyos közegészségügyi problémákra hívta fel a 
figyelmet, de még nem olyan szociális meggondo
lásokból, mint később Johan Béla. Érthető is, h\-} 
szén elsősorban orvostörténész volt, vérbeli kuta
tó, ami egész embert kívánt. Kivált amikor 1929-
ben megrendezte fővárosunkban a Deutsche Ge-
sellschaft für Geschichte der Medizin az évi nem
zetközi kongresszusát. Közben gyűjtötte az adato
kat főművéhez, az orvostudományi kar 1770—1935 
közötti történetéhez. Hatalmas munka, vaskos kö-r 

tet, alapvető forrásanyag időrendi, összefüggő fel
dolgozása. Mint említettem, a Magyary Kossá pél
dányát birtokolom, tele bejegyzésekkel, javítá
sokkal, kiegészítésekkel. Csak párat. Magyary Kos
sá tagadja, amit Győry állít, hogy „Gyöngyösi-Pe
tényi Pál, akit mint egykori tanítványát maga 
Boerhaave ajánlotta Erzsébet cárnőnek". A Schwl-
theisz—Tardy-kbnyvből (Fejezetek az orosz—ma

gyar orvosi kapcsolatok múltjából) megtudható, 
hogy nem a nagy Hermán Boerhaave, hanem a 
kevésbé híres Abraham-Kaau-Boerhaave ajánlot
ta Gyöngyösi-Petényit az orosz Tudományos Aka
démia sorába a saját helyére, így tehát Magyary 
Kossának van igaza. Avagy a 158. oldalhoz tar
tozó kép Győry szerint az orvosi kar háza a Hat
vani és Üjvilág utca sarkán. Magyary Kossá az 
alábbi megjegyzést teszi; „Egészen másként nézett 
ki! Én még láttam a 80-as években, eredeti for
májában. Ez a mai teljesen átalakított épület:" 
Hiányolja a Magyar Orvosi Emlékek alapos szer
zője, hogy Győry az 1831-es kolerajárványnál az 
egyetemi ifjúság „lázongásáról" egy szót sem szól, 
akik szintén követelték Stáhlytól, hogy a jár
ványvédelemben részt vehessenek. Az első világ
háború utáni időről szóló fejezetben érezhető, hogy 
mérsékelten bár, de a kurzus szellemének megfe
lelően írta meg ezt a kritikus részt. 

Feldolgozta a Népegészségügy 1934. évi 3. szá
mában az orvosi szaklapjaink történetét, amely fő
leg az Orvosi Hetilap és a Gyógyászat rivalizálá
sának tárgyilagos megítélése, továbbá a Berze-
viczky-emlékkönyvbe A conformetur elvének ke
resztülvitele a Nagyszombatban felállított orvosi 
fakultásban c. tanulmányát, amelynek lényege a 
kartörténet bevezetőjében is megtalálható. Talán a 
Stifft-féle korszakot marasztalja el jobban. Ter
mészetesen nincs szándékunkban Győry Tibor és 
Magyary Kossá Gyula „rivalizálását" felnagyítani. 
Megfértek ők egymás mellett vitatkozva is, amely
nek mindig a magyar orvostörténetírás látta a 
hasznát. 

Negyven éve halt meg ez az aszkéta külsejű 
tudós férfi, aki nélkül sokkal szegényebb lenne a 
magyar orvostörténetírás. A bibliográfiája és a 
kartörténete klasszikus kézikönyvekké váltak, s a 
meg-megújuló Semmelweis-vitákban is gyakran 
elhangzik megbecsülésre méltó neve. 

Szállási Árpád dr. 


