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A szegedi belklinika története
Történésznek is meglepõ, hogy a szegedi
orvoslást milyen erõs történeti érdeklõdés
– és ami ezzel együtt jár, hagyományõrzés
– jellemezte az elmúlt évtizedekben. Mono
gráfiák, emlékiratok, orvostörténeti, intéz
ménytörténeti tanulmányok sora lenne em
líthetõ, amelyek a magyar és szegedi orvoslás
történetérõl rendelkezésünkre állnak.
A Szegedi Tudományegyetem Belgyógyá
szati Klinikájának története megírásakor a
szerzõk tehát gazdag könyvészeti anyagra
támaszkodhattak. Forrásaik azonban, ahogy
közeledünk a mához, gazdagodtak: a klinika
irattára és fotógyûjteménye, személyes archí
vumok és levelezések, visszaemlékezések,
az oral history mással nem helyettesíthetõ
forrása mellett a szerkesztõk ízléssel, de bátran éltek a nagy orvosigazgatók fiai-unokái
adta háttér-információk lehetõségeivel is.
A kötet szerkezetét, a fejezetekre történõ
tagolást a klinikaigazgatók egymást követõ
váltása határozza meg. Talán indokoltan.
Mindegyikük: id. Jancsó Miklós, Rusznyák
István, Purjesz Béla, Hetényi Géza, Julesz
Miklós, Varró Vince, majd Lonovics János pro
fesszorok személyisége, tudományos-oktatói
hitvallása markánsan határozta meg a belklinika életét, munkáját. Miközben igyekeztek
alkalmazkodva megõrizni autonómiájukat
és méltóságukat a mindenkor adott politikai
kurzusokon belül.
Egy rövid és érdekes egyetemtörténeti
fejezetben Minker Emil ad áttekintést a XVIXIX. századi elõzményekrõl, a kolozsvári
korszakról. A szegedi korszakot id. Jancsó
Miklós (1868-1930) kezdte, aki már Kolozs
várt is a kísérletes kutatás mellett a betegbe
mutatásra épülõ oktatásra, „a szenvedõ em
bert egészében” vizsgáló-gyógyító filozófiára
alapozta klinikáját. A kötet a XX. század elsõ
harmadának klinikai történetét Jancsó életén,
személyiségén keresztül mutatja be (Jancsó
Gábor – Zallár Andor munkájaként).
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A Rusznyák-klinika címû fejezet Fazekas
Tamás és Zallár Andor munkája. E rész elsõ
oldalai pikáns politikatörténeti csemegét
kínálhatnak az olvasók számára, hiszen a
szegedi klinika utódlása különbözõ érdekcso
portok politikai befolyásának próbájaként is
értelmezhetõ, amikor báró Horányi Sándor
Horthynál járt közbe patronáltja, Rusznyák
István érdekében a nyíltan jobboldali, Kle
belsberg által támogatott Boross József és a
szegedi jelölt, Purjesz Béla ellenében.
Rusznyákkal (1930-1944), úgy tûnik, a
korábbi német-osztrák dominanciájú kap
csolatok angolszász irányban is kitágultak;
ebben Szent-Györgyi Albert, Rusznyák jó
barátja is aktív szerepet vállalt, ahogy a
kísérletes orvoslás világszintû megalapozásában is. E nagy korszakban hívta Szegedre
Rusznyák Karády Istvánt is, aki a stresszkuta
tásban Selyével dolgozott együtt.
A belgyógyászatban ez idõben jelent meg
a kardiológiai kutatás, a röntgenvizsgálatok,
a tüdõgümõkor kutatása, a gyógyításban
pedig megjelentek a legmodernebb re
gisztrálási technikák.
A nyilas korszak barbársága betört azon
ban a szegedi klinikák falai közé is, jelzik a
szerzõk. A két kikeresztelkedett professzor,
Rusznyák István és Purjesz Béla, befolyásos
professzor és politikus barátaik közbenjárása
ellenére is a téglagyári zsidó gyûjtõtáborba
kerültek. Bár Ausztriában a két világhírû pro
fesszort kivették a marhaszállító vagonokból
és elsõ osztályon hozták õket haza, a halálos
élmény maradandónak bizonyult.
A világháborút követõen Rusznyák
István elhagyta Szegedet, Budapesten, a
nagypolitikában is szerepet vállalt. A szegedi
belgyógyászat fõszereplõi mások lettek a
háború után.
A Hetényi-klinika címû részt a nyolcvan
két éves Varró Vince professzor írta, maga is
Hetényi-tanítvány, aki az írott források mel
lett személyes emlékeit is jól kamatoztatta
írásában. A Korányi-tanítvány Hetényi nehéz

Könyvszemle
periódusban (1947-1959) volt intézetigaz
gató, sokirányú kutatói érdeklõdéssel (fe
kélybetegségek, májmûködés, vércukorszint
stb.) markáns orvos-filozófiával vette át a belklinika vezetését. Ekkor már tanulmányainak
többségét Európában németül publikáló
ismert kutató, több fontos tankönyv-monográfia szerzõje is.
Intézetében sorra jelentek meg a speciális
témákat kutató csoportok és részlegek, de
1955-tõl itt indult a szívsebészeti osztály is. A
járóbeteg-rendelés és a röntgenosztály mellett
intézeti könyvtár szervezõdött. Mo-dern diagnosztikai módszereket is ekkor vezettek be
(például májbiopszia).
A Hetényi-klinika azonban ekkor még
kisüzem: húsz orvos, százhúsz betegágy, ti
zenhét ápolónõ és ugyancsak tizenhét egyéb
asszisztens alkotta a klinika stábját.
Julesz Miklós igazgatásának idejét (1959–
72) Julesz János és Szarvas Ferenc mutatja
be a kötetben. A szokásszerûvé váló, kon
szolidált szakszerûség jellemzi ezeket az
éveket, amikor Julesz iskolateremtõ munkája
révén a klinika a klinikai endokrinológia bá
zisává lesz, számos nemzetközi hírû tudóst
is nevelve. Ekkor válik izmossá a gasztroen
terológia (Varró Vince) és a hematológia
(Rák Kálmán, Cserháti István), Csernay
Lászlóval pedig a nukleáris medicina. A
kutatásokban megjelentek a matematikai
eljárások; a diagnosztikában pedig szövettani
és izotóplaboratórium.
E fejezet érdekes színfoltját jelenti a fiú,
Julesz János professzor visszaemlékezése. Apjának színes egyéniségét mutatja be, aki költészetés zeneszeretete mellett olykor még, álnéven, a
Ludas Matyiba humoreszkeket is írt.
A Varró-klinika (1972-1991) közel húsz
évérõl Fazekas Tamás közöl tanulmányt.
Varró Vince új fazont adott a klinikának

a gasztroenterológiai szaktevékenység
elsõbbségével. E korszak mint a késõbbi
növekedés megalapozása jelenik meg. Új
kutatócsoportok szervezõdése (például
nefrológia, aritmológia), és a fiatal kutatók
hosszabb külföldi tanulmányútjai eredményeként egy dinamikus és egyre tekintélyesebb, akadémiai doktori fokozatot szerzõ
vezetõi csoport megszületése regisztrálható.
A Varró professzor utáni idõszakról az
új intézetigazgató, Lonovics János ad képet.
Az elmúlt tizenkét év nemcsak a politikai-gaz
dasági rendszerben hozott mélyreható vál
tozásokat, de a klinika életében is. Lonovics
professzor által közölt adatok már egy gyó
gyító nagyüzemrõl adnak hírt, ahol évente
5000-5500 fekvõbeteg és a tizenöt járóbe
teg-szakambulancián összességében évi
negyvenöt-ötvenezer beteg jelentkezését regisztrálják. (1991-ben még csupán 3500-3800
fekvõbeteget és ötezer–hatezer járóbeteget
látott el a klinika – miközben a kórházi ágyak
száma nem lépte túl a százhuszat.)
A magyar közvélemény az orvoslásról, a
kórházakról jobbára botrányok kapcsán, a finanszírozás vitás dolgai, a gyógyszertámogatás
körüli ügyek okán olvashat a magyar sajtóban,
kap hírt a televízióból.
A kötet szerkesztõi, Varró Vince, Lonovics János, Fazekas Tamás másfajta képet
rajzolnak meg a gyógyítás és orvosképzés
intézményérõl: betegcentrikus, humanista,
tudósi ethosszal munkálkodó, hivatásuknak
elkötelezett orvosok, egy klinika története
és belsõ világa tárul elénk. (Fazekas Tamás
– Lonovics János – Varró Vince (szerk.):
Szegedi Tudományegyetem Belgyógyászati
Klinikájának története. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 2003)

Anderle Ádám

egyetemi tanár., SZTE
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Ajánlás a szerzõknek
1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo
mányterületek közötti kommunikációt szeretné
elõsegíteni, ezért elsõsorban olyan kéziratokat
fogad el közlésre, amelyek a tudomány egészét érintõ, vagy az egyes tudományterületek
sajátos problémáit érthetõen bemutató témák
kal foglalkoznak. Közlünk téma-összefoglaló,
magas szintû ismeretterjesztõ, illetve egy-egy
tudományterület újabb eredményeit bemutató
tanulmányokat; a társadalmi élet tudományokkal
kapcsolatos eseményeirõl szóló beszámolókat,
tudománypolitikai elemzéseket és szakmai
szempontú könyvismertetéseket.
2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá
nyok esetében általában nem haladhatja meg
a 30 000 leütést (a szóközökkel együtt, ez kb. 8
oldalnak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanul
mány ábrákat, táblázatokat, képeket is tartalmaz,
a terjedelem 20-30 százalékkal nagyobb lehet.
Beszámolók, recenziók esetében a terjedelem
ne haladja meg a 7-8 000 leütést. A teljes kézira
tot .rtf formátumban, mágneslemezen és 2
kinyomtatott példányban kell a szerkesztõségbe
beküldeni.
3. A közlemények címének angol nyelvû
fordítását külön oldalon kell csatolni a közle
ményhez. Itt kérjük a magyar nyelvû kulcsszava
kat (maximum 10) is. A tanulmány címe után
a szerzõ(k) nevét és tudományos fokozatát, a
munkahely(ek) pontos megnevezését és – ha
közölni kivánja – e-mail-címét kell írni. A külön
lapon kérjük azt a levelezési és e-mail címet,
telefonszámot is, ahol a szerkesztõk a szerzõt
általában elérhetik.
4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt, (esetleg félkövér – bold) betû alkalmazható; ritkítás,
VERZÁL betû és aláhúzás nem. A jegyzeteket
lábjegyzetként kell megadni.
5. A rajzok érkezhetnek papíron, lemezen
vagy email útján. Kérjük azonban a szerzõket:
tartsák szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér;
a vonalas, oszlopos, stb. grafikonoknál tehát ne
használjanak színeket. Általában: a grafikonok,
ábrák lehetõség szerint minél egyszerûbbek le

gyenek, és vegyék figyelembe a megjelenõ olda
lak méreteit. A lemezen vagy emailben érkezõ
ábrákat és illusztrációkat lehetõleg .tif vagy .bmp
formátumban kérjük; értelemszerûen feketefehérben, minimálisan 150 dpi felbontással, és
a továbbítás megkönnyítése érdekében a kép
nagysága ne haladja meg a végleges (vagy annak
szánt) méreteket. A közlemény szövegében tün
tessék fel az ábrák kívánatos helyét.
6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a
közlemény végén, abc sorrendben adjuk meg,
a lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek
az irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a
szövegben: (szerzõ, megjelenés éve). Ha azo
nos szerzõ(k)tõl ugyanabban az évben több
tanulmányra hivatkozik valaki, akkor a közlemé
nyeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük
megkülönböztetni mind a szövegben, mind
az irodalomjegyzékben. Kérjük, fordítsanak
különös figyelmet a bibliográfiai adatoknak a
szövegben, illetõleg az irodalomjegyzékben való
egyeztetésére! Miután a Magyar Tudomány nem
szakfolyóirat, a közlemények csak a legfonto
sabb hivatkozásokat (max. 10-15) tartalmazzák.
7. Az irodalomjegyzéket abc sorrendben
kérjük. A tételek formája a következõ legyen:
• Folyóiratcikkek esetében:
Alexander, E. O. and Borgia, G. (1976). Group
Selection, Altruism and the Levels of Organization of Life. Ann. Rev. Ecol. Syst. 9, 499-474
• Könyvek esetében:
Benedict, R. (1935). Patterns of Culture. Hough
ton Mifflin, Boston
• Tanulmánygyûjtemények esetén:
vonBertalanffy,L.(1952).TheoreticalModelsinBiology
and Psychology. In: Krech, D., Klein, G. S. (eds) Theo
retical Models and Personality Theory. 155-170.
Duke University Press, Durnham
8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány
kefelevonatot nem küld, de az elfogadás elõtt
minden szerzõnek elküldi egyeztetésre közlemé
nye szerkesztett példányát. A tördelés során
szükséges apró változtatásokat a szerzõ egy adott
napon a szerkesztõségben ellenõrizheti.
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