
100 éve szerzett oklevelet 
az első magyar orvosnő 

A medicina napjainkban egyre inkább feminizálő-
dik, okát nehéz lenne kizárólag az egyenjogúság
gal magyarázni. Retrospektíve valószínűleg egy ért
hető kompenzációs folyamatról van szó, mivel ez 
a nagy odaadást kívánó humánus hivatás egészen 
1869-ig a férfiak privilégiuma volt. A múltban ta
lán sehol nem találunk ilyen kirívóan paradox 
helyzetet és bántó diszkriminációt a két nem ké
pességeinek megítélésében. Ügy vélték, a nő gyen
géd anyai ösztönéből fakadóan alkalmas a beteg
ápolásra, de vizsgálásra, gyógyításra nem. Bábákat 
is elsősorban a női szemérem engedte a szüléshez. 
A nő csak nővér lehet, orvos aligha. Adja be az elő
írt gyógyszert, etesse meg a beteget, ürítse ki az 
ágytálat, ezer apró kisegítő munkát végezzen el, a 
fő feladat a férfiaké. Csak a középkori salernói 
iskola női tagjai, több esetben tanárai (Abella, 
Guarna, Trotula) voltak a kivételek, de hová lett 
a festői öböl híres iskolája? Beledermedt a késő 
középkor világába, amelyből még a nagy itáliai 
újjászületés sem ébresztette fel. Csak szép latin 
strófák hirdették a „régi dicsőség55 liberális szelle
mét, lefordítva nemzeti nyelvekre is. 

A kicsi Svájc, Erasmus, Paracelsus és Pápai 
Páriz nyugodt otthona volt az előítéletekkel sza
kító, Bázel helyett ezúttal Zürich, aki Solferino 
után tíz esztendővel eltörölte a megkülönböztetést 

és egyenlő lehetőséget adott mindkét nemnek az 
orvosdoktori oklevél megszerzésére. A francia szép
irodalom egyengette előtte az utat. George Sand 
ekkor már elképesztette a polgárokat azzal, hogy 
nadrágban járt, rövid frizurát hordott és cigaret
tázott, a kritikusokat pedig kitűnő regényeivel. 
Ő az egyenjogúság legnagyobb hatású hirdetője. 
Nem állítjuk, hogy a zürichi egyetem parókás pro
fesszorait a Mauprat elolvasása inspirálta volna 
erre az újszerű határozatra, de a szüffrazsett-szel-
lem kétségtelen a levegőben volt. Még elmaradott 
hazánkban is, lásd a legnagyobb magyar költő öz
vegyének „meghökkentő magatartását". 

Az első magyar orvosnő előtt aligha lebegett 
irodalmi példa, de a kor szelleme hat, akár áttéte-, 
lesen is. Hugonnai Vilma (szül. 1847-ben), aki 18 
évesen férjhez ment a parádpusztai földbirtokos 
Szilassy Györgyhöz, mindent olvasott, csak szép
irodalmat nem. A fiziognómiával foglalkozó isme
retlenül is erős akaratot olvasna le fényképéről. 
Tudjuk, nem volt híján ennek a tulajdonságnak. 
Élénk felfogása, konok elszántsága és szerencsét
len első házassága szinte predesztinálták arra, hogy 
valami szokatlant cselekedjen. Kedélybetegként 
ismerte meg az orvosi hivatást, s gyógyulását csak 
a gyógyítás elsajátításával tudta a továbbiakban 
elképzelni. Jól jött 1872, mert ekkor már külföldi 
hölgyeket is felvettek Európa egyetlen koeduká-
ciós egyetemére. Ékszereinek egy részét pénzzé té
ve elindult hát Szilassyné, Hugonnai Vilma grófnő, 
hogy rangrejtve az első magyar orvosnő legyen 
belőle. Sikerült is. Száz évvel ezelőtt Das erste 
Hundert Croup-Operatiönen in Zürich c. disszer
tációja alapján orvosdoktorrá avatták. Részletes 
életrajzát előbb Katona Ibolya közölte (Communi-
cationes . . . 2. 1956), majd némi módosítással Vida 
Tivadar (Orv. Hetil. 1975,226,2492.) az előbbi Hu
gonnai, az utóbbi Hugonnay névváltozatban. Ö ma
gát i-vel írta 1900-ban is. L. A művelt nők otthona 
jótékony egyesület története címlapját. Ami a disz-
szertáció témaválasztását illeti: kézenfekvő. Szu-
mowszki szerint ugyan az antihippokratikus Askle-
piades már i. e. az I. században* végzett krupos 
gyermeken sikerrel tracheotoniiát, ez azonban az 
O'Dwyer által 1886-ban kipróbált intubatióig egyet
len életmentő beavatkozás volt. Az „első száz mű
tétet55 Hugonnai Vilma prof. Rosé klinikáján látta, 
ahol huzamosabb ideig dolgozott. Marasztalták, de 
hiába. Szépen hangzana, ha egyedül honszereteté
vel magyaráznánk hazajövetelét, ám „csak azért is 
megmutatom" dacos hiúsága legalább annyira ösz
tönözte. Hiszen Svájcban már voltak orvosnők, de 
hazájában ő lesz az első, s egyelőre az egyetlen. 
Családi köteléke amúgy is laza, fiacskáját 7 évig 
nélkülözte ugyan, de időnként láthatta volna. Ha
zajött tehát ebbe az újra nem túlságosan fogé
kony, keservesen polgárosuló országba, meglepe
téseket hozni. Elsősorban egy női orvosi oklevél 
honosítására. Ezzel akarva-akaratlan becsempészte 
az egyenjogúság vajúdó szellemét, amelynek 1879 
óta tudományos kézikönyve van August Bebel tol
lából. Magyarországon A nő és a szocializmus alap
tételét gróf Hugonnai Vilma bizonyította be elő
ször a saját példájával, noha elképzelhető (bár ne
hezen), hogy nem is olvasta. 
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Hazatérése után tapasztalhatta, hogy távolléte 
alatt idehaza nem fordult ki sarkaiból a világ. Az 
orvosi kar dékánja akkor még Rupp N. János, de 
van az egyetemnek Jendrassik Jenője, Balogh Kál
mánja, Korányi Frigyese, Schulek Vilmosa, s ott a 
nagy szervező, lapszerkesztő Markusovszky. Ök 
nem voltak az egyenjogúság ellenzői, sőt! Marku
sovszky az Orvosi Hetilap 1869. és 1870. évfolya
mában nagy felelősségtudattal elemzi pro és kont
ra, hogy Az orvosi gyakorlat nőnek való-e? Mind
ezt az emancipáció sürgető kérdése kapcsán. Az 
Újvilág ebben is kivétel, a fő gyarmatosító álla
mok (Anglia, Franciaország) viszont racionálisabb 
okokból léptek előre. A fekete földrészen osztozó 
két birodalom nagyrészt mohamedán világgal ta
lálta magát szembe, s lefátyolozott asszonyaikat 
(pláne fehér) férfiorvos meg sem közelíthette. így 
a franciák az „école de médecine" kapuit lassan 
megnyitották, sőt nőorvosokat képező társulatot 
hoztak létre, hogy a fanatikus arab népek mun
kástermőit korszerűen képzett orvosnőkkel tudják 
ellátni. Kötelező volt a török és arab nyelv isme
rete. Markusovszky azonban a vertikális társadal
mi szükségszerűséget is látta. Érdemes szóról szóra 
idézni: „Ezzel rövid idő múlva körülbelül úgy lehe
tünk, mint a munkások kérdésével vagyunk. Még 
néhány év előtt csakúgy fülheggyel hallottuk, hogy 
Paris és London, nemkülönben a többi Franczia-
ország és Angolország munkásai a tőke ellen hadat 
folytatnak: most azonban már odáig jutottunk, 
hogy fővárosunkban a munkások között nagyon 
szoczialistikus elvek keringenek, melyek nem ma

radnak puszta szónál" .. . Nem tartotta helyesnek, 
hogy az orvosi tanulmányok végzésének lehetősé
gétől a nőket különböző ürügyekkel megfosszák. 
Külföldi példákat idéz, hogy a nők szellemileg és 
fizikailag alkalmasak az orvosi hivatásra. Törté
nelmi tanulságok szerint még fegyvert forgatni is. 
Mások aggálya, a koedukációs oktatás, erkölcsi 
szempontból. Markusovszky a zürichi és würzburgi 
információira hivatkozva oszlatja el a kételyeket. 
Szerkesztőjétől függetlenül az emancipáció mellett 
az Orvosi Hetilap is letette voksát az Egy sociális 
kérdés a tudományos világ fóruma előtt c. tárcá
jával. Úgymond „a nem mint olyan általában sem 
előjogot, sem korlátot nem rejthet magában". A 
medikák felvételének fő ellenzője a müncheni Bi-
schoff tanár volt, aki konzervatív szalonszobai 
szemlélete és álszemérmessége mellett nem átal
ló tta ellenérvként bevetni a női agyvelő átlag 134 
grammos súly-mínuszát, amelyre Herrmann züri
chi professzor frappánsan megválaszolt. A néger 
férfiak agytömege még a fehér nőkénél is keve
sebb, ezek szerint Bischoff tanár azokat se fogadná 
hallgatói sorába? — kérdi a liberális gondolkodású 
svájci orvostudós, vaskalapos bajor kollégájától. 
Avagy a zürichi polytechnikum gépműszaki osztá
lyán ekkor jelentkezett az első nő, kitűnően meg
felelve a felvételi vizsgán, míg a 350 férfi közel 
egyharmada (100) elbukott. Nem lehet tehát az agy 
tömegéből az észbeli képességekre következtetni, 
k-1. álnevű tárcaírónk szerint pedig „az észbeli 
nyilvánulásokról az agy tömegére". 

Meglepően Mihalkovits Géza szintén biológiai 
alapon kérdőjelezte meg a szellemi egyenjogúsá
got. Érdekes, hogy a nagyérdemű Trefort miniszter 
(közben Hugonnai 1881-ben érettségi vizsgát is tett) 
nem a kar döntését fogadta el és hivatalosan csu
pán szülésznői ténykedésre jogosította fel. Hogy 
nem akárki, most mutatta meg igazán. Vállalta a 
köldökzsinórok átvágását, közben Trefort, kedvező 
értesülései alapján hallgatólagosan tudomásul ve
szi „illegális" praktizálását. Lett volna oka meg
sértődni, 1884-ben férjétől is elvált, hátat fordít
hatott volna a hálátlan országnak. Bár férje elvi
leg nem állt távol tőle. Földesúr létére szabadkő
műves, a női iskolák reformjának híve, a szellemi 
egyenjogúság szószólója, ez sem bizonyult többé 
elég erős kapocsnak. Öröme is akadt, az egyre sza
porodó pacientúra bizalmából, a diploma nosztrifi-
kálásából pedig presztízs kérdést csinált. Tudta, 
hogy az idő neki dolgozik, a század végén kibon
takozó szocialisztikus mozgalmak társadalmi bázisa 
egyre szilárdabb, az európai egyetemek kapuiról 
lassan leszedik a nőket kirekesztő tilalomtáblákat, 
s ha most feladná, késésünkért ő is felelős lenne. 
Szerencséjére 1887-ben férjhez ment a korban job
ban hozzáillő Wartha Vincze kémikus műegyetemi 
tanárhoz, így nem szorult többé a bábateendők el
látására. Katona Ibolya állítása, amely szerint Hu
gonnai Vilma 1891-ben cikket írt volna a Bába-
Kalauz számára, elírás lehet. Ugyanis a Bába-Ka
lauzt Dirner Gusztáv 1894-ben indította meg (L 
Győry Bibliográfiája, 173. old.). Délacoux profesz-
szornak egyik könyvét viszont valóban Dirner ösz
tönözte a lefordításra Az ó- és újkor bábái címmel 
(1894), amelyből fejezetek a Bába-Kalauz lapjain 



is megjelentek. Az 1895-ös esztendő fordulópont a 
magyar egyetemi oktatás történetében. Wlassics 
Gyula egyetemi tanár, közoktatási miniszter elő
terjesztésére a bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészi 
fakultás királyi jóváhagyással megnyílt a női hall
gatók előtt. Hugonnai Vilma ekkorra, már az 50. 
éve felé járt, férje mellett biztos egzisztenciája és 
megszokott pacientúrája volt, így honosítási kedve 
kezdett hanyatlani. Befolyásos férje biztatására 
azonban beadta kérvényét és végre 1897. május 
14-én orvosdoktorrá avatták hazájában is. Az or
vosnők számának szaporodását, miként Győry írja 
a Kartörténetében (sajnos) később a világháború 
tette lehetővé, mert a férfiorvosok jelentős része 
frontszolgálatot teljesített. A baloldal békében is 
természetesnek tartotta az egyenjogúságot, a hiva
talos álláspont, leszámítva a Wlassics-féle kivéte
leket, csak kényszerhelyzetben. Hugonnai Vilma, 
az első magyar orvosnő most már nemcsak protek
ciós beleegyezéssel praktizált. Ugyanakkor köte
lességének tartotta szükséges helyeken hallatni sza
vát. Megírta A művelt nők otthona 1895—1900 
közötti történetét, amelyet 1895-ben Engloffstein 
Amália alapított, majd korai halála után főleg 
Horváth Pálné szül. Ducreux Karolina pénzalapít
vány ából. A művelt nők otthona mai értelemben 
az idős nők „szociális otthona" volt, bentlakással. 
Szoros kapcsolatot tartott fenn a Magyar Bába 
Egyesülettel, ahol előadást tartott A szaglás és 
egészség őre címmel, ez 1896-ban meg is jelent, 
1901-ben a Betegápolásról, majd Egészségtani elő
adások nők számára (1904-ben külön kiadták) 1907-
ben lefordította Anna Fischer-Dückelmann: A nő 
mint háziorvos c. könyvét. Ez a szép, szecessziós 
fedelű kétkötetes mű a legszerencsésebb szerkesz
tésű és legszemléltetőbb ábrákkal ellátott népsze
rűsítő könyv, amely valaha megjelent. Hogy száza
dunk prűd elején a nemi szervek bemutatásáról az 
akkori antikoncipiens eszközök (vattagombóc a 
méhszájra, occlusiv pessariumok) helyes alkalma
zásának ismertetéséig ilyen nyíltan írjanak, való
ban meglepő. Akár a hallöcsővel ellátott legyező, 
csökkent hallású hölgyek társalgásához. A hallócső 
fülbe dugható pipája befelé fordítva észre sem 
vehető, konstrukciója praktikus, kivitelezése eszté
tikus. A gyermekágyi láz fejezetében a fordító kö
vetkezetesen Semmelweisz néven méltatja az anyák * 
megmentőjét. 1908-ban a Szabad Lyceum előadás
sorozatán a csecsemőhalandóság megelőzhető okai-' 
ról beszélt, amelyek elsősorban szociális jellegűek. 
Hallatta korábban hangját a leánygimnáziumok 
felállításának szükségességéről, állandóan friss ér
tesülései voltak a Budapesti Statisztikai Hivatal 
igazgatójától. A közéletben érvényesül, a magán
életében viszont sorozatosan érik a csapások. 1908-
ban meghalt a második házasságából született leá
nya, férje pedig (aki szintén Zürichben végzett, s 
talán ez is szerepet játszott jó házasságukban) ápo
lásra szoruló beteg lett. Az első világháború kitö
résének évében meghalt a megértő társ. Ő magá
nak alig volt ideje gyászolni, mert a következő hó
napban már elvégezte a Dollinger vezette hadise
bészeti tanfolyamot, később a Műegyetemi Hadi
kórház Hölgy bizottságának elnökévé választották. 
Közel hetvenévesen a sebesültek egyik legoda

adóbb gyógyítója, tapasztalatait szakmai lapokban 
többször leírta, tanácsokat adva orvosoknak, orvos
nőknek, ápolónőknek, betegeknek egyaránt. Amit 
elvállalt, férfiakat megszégyenítő szívóssággal vé
gigcsinálta. A világégés nagyon keservesen igazolta 
Hugonnai Vilma orvosi oklevelének indokoltságát, 
a pályatársnők nélkülözhetetlenségét. így lett egy 
grófnő kezdetben különcködőnek tetsző magatar
tásából követésre méltó példa. Átélte a háborút, 
1922. március 25-én hunyt el. Elégedetten, mert 
halálakor már több száz orvosnő volt Magyaror
szágon. 

Évek teltek el azonban, míg Hugonnai Vilma 
szellemi örökösei az orvosi szakirodalomban is részt 
vállaltak. Győrynek a Magyar Orvosi Archívumhoz 
csatolt évenkénti bibliográfiája szerint 1900 után 
csak pár esztendővel találunk egy-egy önálló ta
nulmányt orvosnő tollából. Figyelemre méltó pl. 
Faber Friderika Gyógyászat-beli cikke „Néhány 
606-tal kezelt esetről", amely EhrliCh nagy talál
mányának első * hazai kipróbálása, pozitív vissz
hangja. 

Száz éve szerezte meg orvosi oklevelét az első 
magyar medika, Hugonnai Vilma. Ma professzor
nőink vannak, igazolva Bebel ugyanakkori állítá
sát, hogy „a nő szellemileg felér a férfiakkal". 
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