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20-án tovább gyarapodott. Németh Zsolt 
külügyi államtitkár avatta fel Gölcükben, a 
tengerparton a magyar bujdosók emlékosz-
lopát. A helyi hagyomány szerint a magyar 
menekültek közül többen 1706 után is a te-
lepülésen maradtak. Törökké vált magyarok-
ként őrizték tovább Thököly Imre és Zrínyi 
Ilona emlékvilágát.  Ezen a napon megkezd-
te munkáját Kocaeliben a Magyar Tisztelet-
beli Konzulátus, amelynek egyik feladata a 
közös történelmi örökség ápolása és ismertté 
tétele. Tiszteletbeli konzulunk Alpaslan Kaya 
úr, közismert helyi üzletember.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
Ertunç Baykalnak és a társaság minden tag-
jának azért az áldozatos munkáért, amelyet 
Thököly Imre és Zrínyi Ilona törökországi 

örökségének megőrzése érdekében tesznek. 
Biztos vagyok abban, hogy ha a közös ügynek 
nem lennének ilyen elkötelezett támogatói, 
akkor minden magyar erőfeszítés ellenére 
sem lehetnénk ilyen büszkék az izmiti Thö-
köly–Zrínyi-kultuszra. Kifejezem köszöne-
temet F. Tóth Tibornak a Thököly Imre és 
Zrínyi Ilona hagyomány megőrzése és újjáé-
lesztése érdekében tett fáradozásaiért. 

Kulcsszavak: Thököly Imre, Zrínyi Ilona, Thö-
köly Imre és Zrínyi Ilona emléke Törökország-
ban, Komáromi János Thököly titkára, Thökö-
ly Imre Török–Magyar Baráti Társaság, Kocaeli, 
„Virágok mezeje” Törökországban, Karatepe, 
Makovecz Imre, Magyar–Török Baráti Társaság, 
Budapest, törökországi magyar emigráció
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fel dolgozások, amelyek az általános vonatko-
zások mellett jelentős helyet biztosítottak a 
nemzeti orvostörténelemnek is. (Kap  ronczay, 
1977) Sajnos sok helyen az orvos történelem 
oktatása erősen kötődött egy-egy kiemelkedő 
előadóhoz (például Breslauban Heinrich 
Haeserhez, Berlinben August Hirschhez), 
akiknek halála után vagy megszűnt az orvos-
történelem előadása, vagy más formában 
folytatódott: például kötelezőből rendkívüli 
tantárgy lett. Ebből jelentett kiutat a magánta-
nári rendszer bevezetése – például a pesti 
egye temen –, így az orvostör ténelem a sza ba-
don választott tárgyak közé került.

Az orvostörténelem oktatása hazánkban

Az orvostörténelem művelésének gondolata 
nem volt idegen a pesti egyetem orvosi karán 
a 18. sz. végén sem, hiszen Trnka Vencel (bár 
nem volt az orvostörténelem előadója) több 
mint tíz ilyen tárgyú munkát írt, s ez a szem-
lélet kortársaitól sem volt idegen. Az élettan 
professzora, Prandt Ádám nevezetes munká-
ja – Historia materiae medicae – erősen orvos-
történeti ágyazottságban adta elő tananyagát. 
Schoretisch Mihály a gyakorlati orvostant 
ugyancsak számos orvostörténeti példával 
illusztrálta, de Trnka Vencel (1737–1791) és 

Az orvostörténelem 
egyetemi oktatásának kezdete

A 18. század végétől kialakultak az orvostörté-
nelem oktatásának egyetemi központjai. Az 
orvostörténelmet rendkívüli tárgyként első-
nek a Párizsi Egyetemen vezették be (1795), 
amire itáliai és német területen csak a 19. 
század első felében került sor (Firenze 1806, 
Nápoly 1814, Padova 1815, Pisa 1841 stb.), de 
ez nem jelentette még orvostörténeti tan szé-
kek megszervezését. A nyugat-európai egye-
temeken kívül Moszkvában 1826-ban, Bécs-
ben 1850-ben, Pesten 1836-ban iktatták be az 
orvostörté nelmet rendkívüli tárgyként az 
egyetemi tanrendbe. A krakkói egyetemen 
már 1809-től kötelező tárgy lett az or vostör-
ténelem, a tárgy tanszéke az anatómiai intézet-
hez tartozott. A nem zeti független ség elvesz-
tése után Krakkóba összpontosult a lengyel 
függetlenségi moz galom, amelynek szellemi 
központja az egye tem lett. Ez a hely zet ösztön-
zőleg hatott a nemzeti és az egyete mes or vos-
történe lem művelésére (Győry, 1935).

A 19. század orvostörténeti kutatásai már 
a nemzeti vonatkozások feltárására összponto-
sí tottak. Sorra születtek – főleg a század utol-
só harmadában – azok a szintézisre törekvő 
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Plenk Jakab, minden nyomtatásban megje-
lent munkájukban a témát adó gondolatkört 
történeti visszapillantásban tárgyalta. A ma-
gyar egyetem orvosi karán az első olyan javas-
lat, amely az orvostörténelem bevezetését 
célozta, 1803-ban született meg. Az orvosi kar 
reformját előkészítő regnicolaris bizottság 1803. 
május 17-én a következőket foglalta jegyző-
könyvbe: „A pesti egyetemről kikerült orvo-
sok nincsenek megfelelően kiképezve, így az 
öt esztendős kiképzési idő nem elegendő.” Az 
oktatás idejét hat esztendőre kívánták felemel-
ni, és az első év tananyagába kívánták beiktat-
ni az orvosi enciklopédiát, a hatodikba pedig 
az orvosi bölcselet története (Succinta historia 
medicinae philos ophica) című tantárgyat. A 
pártolólag felterjesztett javaslatot nem fogad-
ták el, az 1804. augusztus 11-én kelt királyi 
leirat a javaslatot elvetette.  (Ebben az időben 
javasolták Krakkóban és Bécsben is az orvos-
történeti tanszék felállítását, amely javaslatok 
meg is valósultak.) (Győry, 1936) 

Több mint két évtizedig nem történt sem-
mi, csak azután, az 1827. évi VIII. törvénycikk 
értelmében rendeltek ki különbizottságot az 
egyetemi oktatás reformjának előkészítésére, 
amelynek javaslati anyagát az egyes karok 
maguk dolgozták ki. Lenhossék Mihály kar-
igazgató hetvenoldalas tervezetet ké szített, 
amely ben szerepelt, hogy az első évben rendes 
tantárgyként oktassák a Historia prag matica 
cum literatura medica című tantárgyat is, amit 
fizetés ellenében rendes tanárnak kell előadni. 
A javaslat még 1834-ben is az előkészítő bizott-
ságnál hevert, és végül soha nem került az 
országgyűlés előtt megvitatásra. (Győry, 1935)

Az orvostörténelem oktatásának kezdete 
azonban az 1830-as évek közepén megoldó-
dott: a rendkívüli tanári rendszer bevezetésé-
re hivatkozva 1935 júliusában Schöpf-Merei 
Ágoston olyan kérelemmel fordult az orvosi 

karhoz, hogy részére díjazás nélkül engedélyez-
zék az oknyomozó orvos- és sebészettörté ne-
lem oktatását. A kérelemhez csatolta tanter vét, 
amely jól tükrözte orvostörténeti jártasságát 
és szemléletét. A következőkben a beadvány, 
illetve mellékleteinek szövegét idézzük, az 
eredeti iratok a Semmelweis Orvostörténeti 
Szaklevéltárban találhatók.

„Ha az oknyomozó orvos- és sebészet-
történeti tanítása megvalósulna, egy tanul-
mányi évben hetenként néhány óra ráfor-
dításával elvégezhető lenne anélkül, hogy 
semmi tanulmányozására szükséges anya-
got nem hagynánk figyelmen kívül.

Alulírott a nyilvános renkivüli [így]
órák tartásában a tudományszakot illető-
en az alábbi elvállalandó és megvalósítan-
dó tervezetet terjesztem elő alázatosan.

Bevezetésként ki kell fejtenünk azokat 
az érveket, amelyek ennek a stúdium nak 
nagy fontosságát, hasznát, jelentősé gét stb. 
bizonyítják és világítják meg az üdvös 
orvostudományban. Ezt követi az orvos- 
és sebésztörté net fő forrásainak ismerteté-
se. Ennek Spren gel és Hecker művei ad-
nak alapot. Miután az ókor orvos- és se-
bésztörténetének kezdeteiről beszélünk, a 
hippokratészi időszak történetének tárgya-
lása következik. Voltaképpen az igazi or-
vostudomány, a pon tos megfigyelésre és 
tapasztalatokra támaszkodó tudomány 
vele indult meg. 

Ezután rátérünk a jeles iskolák tárgyalá-
sára, amelyek Hippokratész idejétől kezd-
ve egészen korunkig működtek, megvilá-
gítják az idők folyamán alkotott és elter-
jedt orvosi elveket és elméleteket, hogy 
nyilvánvaló legyen, miben gazdagították 
és szilárdították meg az igaz és helyes elmé-
leti és gyakorlati or voslást, és milyen jel-
legzetességek térnek vissza benne. 

Történelmi látásmóddal meg kell 
emlékez nünk, hogy a segédtudományok 
a filozófia, a fizika, a kémia, a mineralógia, 
a zoológia, a botanika, az emberi test 
anatómiája, az összehasonlító és patológi-
ai anatómia, a fizioló gia és patológia 
meg teremtésében és magában az orvosi és 
sebészi terápiában, egy-egy időszakban 
mennyi és milyen hatást gyakorolnak. Azt 
is ismernünk kell, milyen találmányok 
születtek, amelyek a gyakorlatban bevál tak 
vagy nem váltak be, mégpedig a pharma-
kológiában, a gyakorlati orvoslásban és 
sebészetben, a sebészeti műtétek ben, a 
szülészetben, a szemészetben, a fogászat-
ban, az állator voslásban és a tör vényszéki 
orvostan ban. Tudnunk kell, hogy az egyes 
időszakokban milyen járványok dúltak a 
földön, és mit állapítottak meg napjaink-
ban, a tapasztalatok segítségével azoknak 
okairól, felismeréséről és gyógyításukról.

De az is tudnunk kell, milyen beteg-
ségek voltak hajdan, amelyekkel ma már 
nem kell bajlódnunk, és milyen újabbak 
ke letkeztek. Végül azt sem szabad figyel-
men kí vül hagyni, hogy a testi és fizikai 
megbetege dések milyen megnyilvánulá-
sait ismerik most jobban, me lyekben nem 
ismerik az okait, megelőzését és gyógyítá-
sát. Világosan kell látnunk, hogy mi vár 
megvalósulásra, hogy az orvostudomány 
magasabb színvonalra jusson. 

Ilyen módszeres tárgyalásokkal kell 
össze kapcsolnunk az orvosi és sebészi 
irodalmat, hogy a hallgatókban bármely 
kor újabb, kiemelkedő, igazinak tartott és 
hasznosnak bizonyult művei mélyen nyo-
mot hagyjanak…” 

(Kapronczay, 1978)
Lenhossék Mihály kari igazgató, országos 

főorvos Schöpf-Merei pályázatát 1835. augusz-

tus 9-én pártolólag terjesztette fel az uralkodó-
hoz: „Az oknyomozó orvos- és sebésztörténet 
nagy fontosságú tudományág. Magába fog-
lalja nemcsak az üdvös gyógyítás tudománya 
sorsának történeti áttekintését az ókortól 
egé szen napjainkig, különböző orvosi iskolá-
kat. Nézetek és idők folyamán keletkezett 
sok féle vélemények felsorolását, hanem egy-
úttal mindent a bírálat mérlegére tesz azzal a 
céllal, hogy lássák egyes írók és tudós testüle-
tek más-más korban milyen elméleteket al-
kottak, ezeket a gyakorlat és tapasztalás szen-
tesítette, miben járultak hozzá az igaz és ha-
tározott tudomány megteremtéséhez és a 
gyógyítás nagyobb sikeréhez. De azt is vizs-
gálja, hogy tértek el a helyes úttól, és mikép-
pen gátolták az ésszerű orvostudomány fej-
lődését. Arra is törekszik az oknyomozó orvos- 
és sebészettörténet, hogy ítéletet mondjon az 
időről időre született, tudományunkat érté-
kelő felfedezésekről és a különböző betegsé-
gek sokféle megnyilvánulásainak gyógyításá-
ra ajánlott módszereiről. […] Mindezekből 
következik, hogy az egyete mi ifjúság az orvos- 
és sebészettörténet tanulmányozásával arra 
fog jutni, hogy az ily mó don szerzett ismeretek-
kel felszerelve, el tudja választani az igazat és 
a biztost a hamistól és a bizonytalantól, válasz-
tani tud a helyes és a helytelen között. Az 
orvos- és sebészettörténet ily módon megisme-
rő tanulók az egész orvoslás fejlődését mód-
szeresen látva, meggyőződhetnek arról, hogy 
az orvoslás üdvöt teremtő művészetében 
egyetlen biztos, járható, a természet megfigye-
lése folytán kijelölt és a tapasztalat nyomán 
vezető út van. Erről talán soha nem fognak 
letérni, a káros áltudományokat pedig, me-
lyekből elég sok van korunk ban, meg fogják 
vetni…” (Győry, 1936)

Az uralkodó Schöpf-Merei Ágostont ki-
nevezte az orvostörténelem rendkívüli taná-
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leirat a javaslatot elvetette.  (Ebben az időben 
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történeti tanszék felállítását, amely javaslatok 
meg is valósultak.) (Győry, 1936) 

Több mint két évtizedig nem történt sem-
mi, csak azután, az 1827. évi VIII. törvénycikk 
értelmében rendeltek ki különbizottságot az 
egyetemi oktatás reformjának előkészítésére, 
amelynek javaslati anyagát az egyes karok 
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országgyűlés előtt megvitatásra. (Győry, 1935)
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karhoz, hogy részére díjazás nélkül engedélyez-
zék az oknyomozó orvos- és sebészettörté ne-
lem oktatását. A kérelemhez csatolta tanter vét, 
amely jól tükrözte orvostörténeti jártasságát 
és szemléletét. A következőkben a beadvány, 
illetve mellékleteinek szövegét idézzük, az 
eredeti iratok a Semmelweis Orvostörténeti 
Szaklevéltárban találhatók.

„Ha az oknyomozó orvos- és sebészet-
történeti tanítása megvalósulna, egy tanul-
mányi évben hetenként néhány óra ráfor-
dításával elvégezhető lenne anélkül, hogy 
semmi tanulmányozására szükséges anya-
got nem hagynánk figyelmen kívül.

Alulírott a nyilvános renkivüli [így]
órák tartásában a tudományszakot illető-
en az alábbi elvállalandó és megvalósítan-
dó tervezetet terjesztem elő alázatosan.

Bevezetésként ki kell fejtenünk azokat 
az érveket, amelyek ennek a stúdium nak 
nagy fontosságát, hasznát, jelentősé gét stb. 
bizonyítják és világítják meg az üdvös 
orvostudományban. Ezt követi az orvos- 
és sebésztörté net fő forrásainak ismerteté-
se. Ennek Spren gel és Hecker művei ad-
nak alapot. Miután az ókor orvos- és se-
bésztörténetének kezdeteiről beszélünk, a 
hippokratészi időszak történetének tárgya-
lása következik. Voltaképpen az igazi or-
vostudomány, a pon tos megfigyelésre és 
tapasztalatokra támaszkodó tudomány 
vele indult meg. 

Ezután rátérünk a jeles iskolák tárgyalá-
sára, amelyek Hippokratész idejétől kezd-
ve egészen korunkig működtek, megvilá-
gítják az idők folyamán alkotott és elter-
jedt orvosi elveket és elméleteket, hogy 
nyilvánvaló legyen, miben gazdagították 
és szilárdították meg az igaz és helyes elmé-
leti és gyakorlati or voslást, és milyen jel-
legzetességek térnek vissza benne. 

Történelmi látásmóddal meg kell 
emlékez nünk, hogy a segédtudományok 
a filozófia, a fizika, a kémia, a mineralógia, 
a zoológia, a botanika, az emberi test 
anatómiája, az összehasonlító és patológi-
ai anatómia, a fizioló gia és patológia 
meg teremtésében és magában az orvosi és 
sebészi terápiában, egy-egy időszakban 
mennyi és milyen hatást gyakorolnak. Azt 
is ismernünk kell, milyen találmányok 
születtek, amelyek a gyakorlatban bevál tak 
vagy nem váltak be, mégpedig a pharma-
kológiában, a gyakorlati orvoslásban és 
sebészetben, a sebészeti műtétek ben, a 
szülészetben, a szemészetben, a fogászat-
ban, az állator voslásban és a tör vényszéki 
orvostan ban. Tudnunk kell, hogy az egyes 
időszakokban milyen járványok dúltak a 
földön, és mit állapítottak meg napjaink-
ban, a tapasztalatok segítségével azoknak 
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ke letkeztek. Végül azt sem szabad figyel-
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megbetege dések milyen megnyilvánulá-
sait ismerik most jobban, me lyekben nem 
ismerik az okait, megelőzését és gyógyítá-
sát. Világosan kell látnunk, hogy mi vár 
megvalósulásra, hogy az orvostudomány 
magasabb színvonalra jusson. 

Ilyen módszeres tárgyalásokkal kell 
össze kapcsolnunk az orvosi és sebészi 
irodalmat, hogy a hallgatókban bármely 
kor újabb, kiemelkedő, igazinak tartott és 
hasznosnak bizonyult művei mélyen nyo-
mot hagyjanak…” 
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főorvos Schöpf-Merei pályázatát 1835. augusz-

tus 9-én pártolólag terjesztette fel az uralkodó-
hoz: „Az oknyomozó orvos- és sebésztörténet 
nagy fontosságú tudományág. Magába fog-
lalja nemcsak az üdvös gyógyítás tudománya 
sorsának történeti áttekintését az ókortól 
egé szen napjainkig, különböző orvosi iskolá-
kat. Nézetek és idők folyamán keletkezett 
sok féle vélemények felsorolását, hanem egy-
úttal mindent a bírálat mérlegére tesz azzal a 
céllal, hogy lássák egyes írók és tudós testüle-
tek más-más korban milyen elméleteket al-
kottak, ezeket a gyakorlat és tapasztalás szen-
tesítette, miben járultak hozzá az igaz és ha-
tározott tudomány megteremtéséhez és a 
gyógyítás nagyobb sikeréhez. De azt is vizs-
gálja, hogy tértek el a helyes úttól, és mikép-
pen gátolták az ésszerű orvostudomány fej-
lődését. Arra is törekszik az oknyomozó orvos- 
és sebészettörténet, hogy ítéletet mondjon az 
időről időre született, tudományunkat érté-
kelő felfedezésekről és a különböző betegsé-
gek sokféle megnyilvánulásainak gyógyításá-
ra ajánlott módszereiről. […] Mindezekből 
következik, hogy az egyete mi ifjúság az orvos- 
és sebészettörténet tanulmányozásával arra 
fog jutni, hogy az ily mó don szerzett ismeretek-
kel felszerelve, el tudja választani az igazat és 
a biztost a hamistól és a bizonytalantól, válasz-
tani tud a helyes és a helytelen között. Az 
orvos- és sebészettörténet ily módon megisme-
rő tanulók az egész orvoslás fejlődését mód-
szeresen látva, meggyőződhetnek arról, hogy 
az orvoslás üdvöt teremtő művészetében 
egyetlen biztos, járható, a természet megfigye-
lése folytán kijelölt és a tapasztalat nyomán 
vezető út van. Erről talán soha nem fognak 
letérni, a káros áltudományokat pedig, me-
lyekből elég sok van korunk ban, meg fogják 
vetni…” (Győry, 1936)

Az uralkodó Schöpf-Merei Ágostont ki-
nevezte az orvostörténelem rendkívüli taná-
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rává, aki 1835 őszén meghirdette előadásait a 
hallgatóknak. Még ugyanennek az évnek a 
végén a gyermek- és női betegségek témájú tan-
tárgy előadására is engedélyt kért, amit az 
egyetem elutasított. Sajnos Schöpf-Merei – 
nyolcévi előadói tanári működés után – 1843-
ban lemondott az orvostörténelem rendkívü-
li tanári tisztségéről, annak ellenére, hogy a 
tanári kar – tekintettel addigi tevékenységé re 
és az orvostörténelem mint tantárgy érdeké-
ben – nem fogadta el beadványát, önként 
ab bahagyta az előadások megtartását.

Schöpf-Merei Ágostont az orvostörténe-
lem oktatása hazai úttörőjének kell tekinte-
nünk. Előadásait az orvos- és sebészhallgatók-
nak, valamint a már diplomás orvosoknak 
egyaránt meghirdette. Az 1836/1937. évi tan-
évre öt medikus, négy végzett orvos és tizen-
egy sebésznövendék jelentkezett, ami csekély-
nek mondható az orvosi kar hallgatói létszá-
mához képest. Erről így írt feljegyzéseiben:

„Ekkora volt kicsi nyájam, amelyet 
amennyire csak tudtam, magam köré gyűj-
töttem és összetartottam. Ha a törté netnek 
csak rövid vázlatát adtam elő összeszorítva 
a tanév keretében, heti két-két nyilvános 
órában, a fáradozás ugyan kisebb, de a hall-
gatók számá ra szerfelett a száraz és unalmas 
tantárgy miatt a kitartás könnyen vált még 
kisebbé, mint az én fáradozásom. Azért is 
osztottam be így a dolgokat: a nyilvános 
előadásokon csak kevés komoly és bölcse-
leti dolgot adtam elő és mi nél több olyant, 
ami a fülnek kellemes, de mégsem haszon-
talan. Otthon ellenben hétfőn, szerdán és 
pén teken délután 3-5-ig kettőnek-kettő-
nek diktáltam a tudományos rendszert. A 
keddi napokon eredetiben szoktam felol-
vasni a régiekből és a klasszikusokból a 
kiválóbb helyeket és így fogom folytatni. 
Minden erőből arra fogok törekedni, hogy 

közelebb juthassanak a dolog mél tó vol-
tában…” (Kapronczay, 2004b, 55.)

Schöpf-Merei Ágoston orvostörténeti 
tankönyvet nem írt, de 1835-ben Schöpf Au-
guszt név alatt Pesten kiadta az Orvosi rend-
szerek-, gyógymódok-, s néhány rokon tantárgy-
ról című egyetlen orvostörténeti témájú 
köny vét. Ebben modern orvosi ismereteire 
támaszkodva foglalja össze a 18. század első 
felétől a medicina fejlődését, részletesen is-
mertetve a német, a francia, az itáliai és más 
nemzetek orvostörténeti értékeléseit. Ugyan-
csak kitért a kora divatos orvosi irányzatainak 
(a magnetizmusnak, a broussaismusnak, a 
homeopátiának) ó- és kora középkori gyöke-
reire, értékelve „eredményeiket”, kifejezve 
saját kételyeit is. Olvasmányos stílusban 
megírt, kiváló irodalmi forrásokra hivatkozó 
könyve páratlan a kor magyar orvostörténe-
ti szakirodalmában, bár csak az elmúlt száz 
év történéseit vázolta fel. 

Schöpf-Merei távozása után Stáhly Ignác 
1845. február 2-án, a kari ülésen kiemelte „az 
oknyomozó orvostani történet előadásának 
fontosságát az orvos-sebészi hallgatókra 
nézve”, majd a két pályázóval kapcsolatban 
(Stockinger Tamás és Wagner János) megje-
gyezte, hogy „egyikük sem felelt meg egészen 
a pályázatnak, de a tantárgy életben tartása a 
legfontosabb. Stáhly a pályázókról elismerő-
en nyilatkozott, és az első helyen Stockingert 
Tamást javasolta. Javaslatát a Helytartótanács 
ajánlásával a császár is elfogadta, és 1845. jú-
lius 1-vel engedélyezte Stockinger Tamásnak, 
hogy a pragmatikus orvos- és sebésztudomány 
történetéből rendkívüli tanári minőségben, 
díjtalan előadásokat tartson (Győry, 1936).

Stockinger Tamás két fő érdeklődési kört 
határozott meg az orvostörténelem területén: 
az általános ismereteket és a sebészeti eszközök 
történetét. Ezt jelöli meg 1845. október 27-én 

tartott székfoglaló előadásában. Több mint 
húsz évvel később jelentette meg nyomtatás-
ban munkásságának fő összefoglalását Útmu-
tatás a sebészi műszerek elemzésére és bí rálatára 
címmel.  Orvostörténeti előadásait csak há-
rom évig tartotta, ez után a sebészeti tanszék 
helyettes tanárává nevezték ki, de orvostör-
téneti kutatásaihoz ezután sem lett hűtlen. 

1848 áprilisában azon az orvoskari érte-
kezleten, amelyen Balassa János karigazgató-
vá történt kinevezését jelentették be, a tan-
szabadság biztosítására irányuló olyan indít-
vány is elhangozott, hogy töröljék el az 
orvostörténelem rendszeres oktatását. Ekkor 
emelkedett az egyetem hallgatói közül szóra 
Korányi Frigyes és Markusovszky Lajos. 
Korányi visszaemlékezéséből Markusovszky 
felszólalását így rögzítették: „s midőn felszó-
lalását bevégezte, egy perces mély csend kö-
vetkezett, amelyet Balassa szakított meg azon 
kijelentésével, hogy azt hiszi, ezen kifejtés 
után senki sem fog kételkedni a historia 
medica fontosságáról. Talán nem tévedek, ha 
azt hiszem, Markusovszky jelentőségének a 
szélesebb körök előtti elismerése ezen fellépé-
se által lett bevezetve.” 

1848. április 12-én a tanári kar az oktatás 
reformjával kapcsolatban a következőket 
terjesztette fel a Vallás- és Közoktatás ügyi 
Minisztériumnak: „Igaz, a reformjavaslat kari 
vitáján többen az orvostörténelem oktatása 
ellen voltak, de a tantestület több sége teljes 
mértékben kiállt annak szükségessége mellett.” 
Sajnos a reformtervezet teljes szövege – így az 
orvostörténelmi tanszék fel állítására vonatko-
zó részek – a szabadságharc eseményei követ-
keztében nem valósultak meg, az iratok 
részben meg is semmisültek (Győry, 1936).

A Schöpf-Merei Ágoston és Stockinger 
Tamás rendkívüli tanársága idején született 
húsz orvostörténeti témájú disszertáció közül 

kiemelkedik Lósy Pálnak (1839) az orvostu-
domány korszakairól, Elsaas Náthánnak és 
Détsényi Lipótnak (1838, 1847) a zsidók or-
vosi ismereteiről írott munkái. Ide sorolható 
Cornides Pálnak (1816–1902) a keleti dögvész-
ről (1846), Adler Hermannak Paracelsusról, 
Hauke Antalnak a 19. század orvostudományá-
ról szóló értekezése is. A változatos témavá-
lasztás mellett rendkívül tanulságos a hallga-
tók által felhasznált irodalom is, amely egy-
ben tükrözi a kötelezőként előírt könyveket, 
feldolgozásokat.  

A hazai orvostörténeti oktatás 
a 19–20. században

 A szabadságharc bukása után a pesti orvosi 
karon szünetelt az orvostörténelem bármi-
lyen formában történő oktatása, annak elle-
nére, hogy a bécsi orvosi karon éppen ez az 
időszak az orvostörténelem meggyökerezésé-
nek korszaka. Az orvostörténelem gondolata 
részben az Orvosegyesület tudományos ülé-
seinek, részben az Orvosi Hetilap és a Gyógyá-
szat lapok, és az 1860-as évektől a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyű-
léseinek témája. Igaz, a bécsi egyetem orvosi 
karán bevezetett magántanári intézmény 
hatással volt a pesti egyetem orvosi karára is, 
több olyan tantárgyat, ami nem szerepelt a 
szigorlati vagy vizsgarendben, egyetemi ma-
gántanárok adtak elő valóban szabadon vá-
lasztott formában. Ilyen volt az elmegyógyá-
szat, a gyermekgyógyászat stb. Az 1875. évi új 
szigorlati rendben, a 23. §. szerint csak az a 
hallgató bocsátható orvosdoktori szigorlatra, 
aki tíz félév közben általános kórtanból vagy 
orvostörténelemből egy félévet lehallgatott, 
és vizsgát is tett e tárgyból. A kar 1877-ben 
magántanárai közé fogadta id. Purjesz Zsig-
mondot az ókori orvostörténelem tárgy köréből, 
akinek munkáját 1884-től évi 600 forinttal 
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rává, aki 1835 őszén meghirdette előadásait a 
hallgatóknak. Még ugyanennek az évnek a 
végén a gyermek- és női betegségek témájú tan-
tárgy előadására is engedélyt kért, amit az 
egyetem elutasított. Sajnos Schöpf-Merei – 
nyolcévi előadói tanári működés után – 1843-
ban lemondott az orvostörténelem rendkívü-
li tanári tisztségéről, annak ellenére, hogy a 
tanári kar – tekintettel addigi tevékenységé re 
és az orvostörténelem mint tantárgy érdeké-
ben – nem fogadta el beadványát, önként 
ab bahagyta az előadások megtartását.

Schöpf-Merei Ágostont az orvostörténe-
lem oktatása hazai úttörőjének kell tekinte-
nünk. Előadásait az orvos- és sebészhallgatók-
nak, valamint a már diplomás orvosoknak 
egyaránt meghirdette. Az 1836/1937. évi tan-
évre öt medikus, négy végzett orvos és tizen-
egy sebésznövendék jelentkezett, ami csekély-
nek mondható az orvosi kar hallgatói létszá-
mához képest. Erről így írt feljegyzéseiben:

„Ekkora volt kicsi nyájam, amelyet 
amennyire csak tudtam, magam köré gyűj-
töttem és összetartottam. Ha a törté netnek 
csak rövid vázlatát adtam elő összeszorítva 
a tanév keretében, heti két-két nyilvános 
órában, a fáradozás ugyan kisebb, de a hall-
gatók számá ra szerfelett a száraz és unalmas 
tantárgy miatt a kitartás könnyen vált még 
kisebbé, mint az én fáradozásom. Azért is 
osztottam be így a dolgokat: a nyilvános 
előadásokon csak kevés komoly és bölcse-
leti dolgot adtam elő és mi nél több olyant, 
ami a fülnek kellemes, de mégsem haszon-
talan. Otthon ellenben hétfőn, szerdán és 
pén teken délután 3-5-ig kettőnek-kettő-
nek diktáltam a tudományos rendszert. A 
keddi napokon eredetiben szoktam felol-
vasni a régiekből és a klasszikusokból a 
kiválóbb helyeket és így fogom folytatni. 
Minden erőből arra fogok törekedni, hogy 

közelebb juthassanak a dolog mél tó vol-
tában…” (Kapronczay, 2004b, 55.)

Schöpf-Merei Ágoston orvostörténeti 
tankönyvet nem írt, de 1835-ben Schöpf Au-
guszt név alatt Pesten kiadta az Orvosi rend-
szerek-, gyógymódok-, s néhány rokon tantárgy-
ról című egyetlen orvostörténeti témájú 
köny vét. Ebben modern orvosi ismereteire 
támaszkodva foglalja össze a 18. század első 
felétől a medicina fejlődését, részletesen is-
mertetve a német, a francia, az itáliai és más 
nemzetek orvostörténeti értékeléseit. Ugyan-
csak kitért a kora divatos orvosi irányzatainak 
(a magnetizmusnak, a broussaismusnak, a 
homeopátiának) ó- és kora középkori gyöke-
reire, értékelve „eredményeiket”, kifejezve 
saját kételyeit is. Olvasmányos stílusban 
megírt, kiváló irodalmi forrásokra hivatkozó 
könyve páratlan a kor magyar orvostörténe-
ti szakirodalmában, bár csak az elmúlt száz 
év történéseit vázolta fel. 

Schöpf-Merei távozása után Stáhly Ignác 
1845. február 2-án, a kari ülésen kiemelte „az 
oknyomozó orvostani történet előadásának 
fontosságát az orvos-sebészi hallgatókra 
nézve”, majd a két pályázóval kapcsolatban 
(Stockinger Tamás és Wagner János) megje-
gyezte, hogy „egyikük sem felelt meg egészen 
a pályázatnak, de a tantárgy életben tartása a 
legfontosabb. Stáhly a pályázókról elismerő-
en nyilatkozott, és az első helyen Stockingert 
Tamást javasolta. Javaslatát a Helytartótanács 
ajánlásával a császár is elfogadta, és 1845. jú-
lius 1-vel engedélyezte Stockinger Tamásnak, 
hogy a pragmatikus orvos- és sebésztudomány 
történetéből rendkívüli tanári minőségben, 
díjtalan előadásokat tartson (Győry, 1936).

Stockinger Tamás két fő érdeklődési kört 
határozott meg az orvostörténelem területén: 
az általános ismereteket és a sebészeti eszközök 
történetét. Ezt jelöli meg 1845. október 27-én 

tartott székfoglaló előadásában. Több mint 
húsz évvel később jelentette meg nyomtatás-
ban munkásságának fő összefoglalását Útmu-
tatás a sebészi műszerek elemzésére és bí rálatára 
címmel.  Orvostörténeti előadásait csak há-
rom évig tartotta, ez után a sebészeti tanszék 
helyettes tanárává nevezték ki, de orvostör-
téneti kutatásaihoz ezután sem lett hűtlen. 

1848 áprilisában azon az orvoskari érte-
kezleten, amelyen Balassa János karigazgató-
vá történt kinevezését jelentették be, a tan-
szabadság biztosítására irányuló olyan indít-
vány is elhangozott, hogy töröljék el az 
orvostörténelem rendszeres oktatását. Ekkor 
emelkedett az egyetem hallgatói közül szóra 
Korányi Frigyes és Markusovszky Lajos. 
Korányi visszaemlékezéséből Markusovszky 
felszólalását így rögzítették: „s midőn felszó-
lalását bevégezte, egy perces mély csend kö-
vetkezett, amelyet Balassa szakított meg azon 
kijelentésével, hogy azt hiszi, ezen kifejtés 
után senki sem fog kételkedni a historia 
medica fontosságáról. Talán nem tévedek, ha 
azt hiszem, Markusovszky jelentőségének a 
szélesebb körök előtti elismerése ezen fellépé-
se által lett bevezetve.” 

1848. április 12-én a tanári kar az oktatás 
reformjával kapcsolatban a következőket 
terjesztette fel a Vallás- és Közoktatás ügyi 
Minisztériumnak: „Igaz, a reformjavaslat kari 
vitáján többen az orvostörténelem oktatása 
ellen voltak, de a tantestület több sége teljes 
mértékben kiállt annak szükségessége mellett.” 
Sajnos a reformtervezet teljes szövege – így az 
orvostörténelmi tanszék fel állítására vonatko-
zó részek – a szabadságharc eseményei követ-
keztében nem valósultak meg, az iratok 
részben meg is semmisültek (Győry, 1936).

A Schöpf-Merei Ágoston és Stockinger 
Tamás rendkívüli tanársága idején született 
húsz orvostörténeti témájú disszertáció közül 

kiemelkedik Lósy Pálnak (1839) az orvostu-
domány korszakairól, Elsaas Náthánnak és 
Détsényi Lipótnak (1838, 1847) a zsidók or-
vosi ismereteiről írott munkái. Ide sorolható 
Cornides Pálnak (1816–1902) a keleti dögvész-
ről (1846), Adler Hermannak Paracelsusról, 
Hauke Antalnak a 19. század orvostudományá-
ról szóló értekezése is. A változatos témavá-
lasztás mellett rendkívül tanulságos a hallga-
tók által felhasznált irodalom is, amely egy-
ben tükrözi a kötelezőként előírt könyveket, 
feldolgozásokat.  

A hazai orvostörténeti oktatás 
a 19–20. században

 A szabadságharc bukása után a pesti orvosi 
karon szünetelt az orvostörténelem bármi-
lyen formában történő oktatása, annak elle-
nére, hogy a bécsi orvosi karon éppen ez az 
időszak az orvostörténelem meggyökerezésé-
nek korszaka. Az orvostörténelem gondolata 
részben az Orvosegyesület tudományos ülé-
seinek, részben az Orvosi Hetilap és a Gyógyá-
szat lapok, és az 1860-as évektől a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyű-
léseinek témája. Igaz, a bécsi egyetem orvosi 
karán bevezetett magántanári intézmény 
hatással volt a pesti egyetem orvosi karára is, 
több olyan tantárgyat, ami nem szerepelt a 
szigorlati vagy vizsgarendben, egyetemi ma-
gántanárok adtak elő valóban szabadon vá-
lasztott formában. Ilyen volt az elmegyógyá-
szat, a gyermekgyógyászat stb. Az 1875. évi új 
szigorlati rendben, a 23. §. szerint csak az a 
hallgató bocsátható orvosdoktori szigorlatra, 
aki tíz félév közben általános kórtanból vagy 
orvostörténelemből egy félévet lehallgatott, 
és vizsgát is tett e tárgyból. A kar 1877-ben 
magántanárai közé fogadta id. Purjesz Zsig-
mondot az ókori orvostörténelem tárgy köréből, 
akinek munkáját 1884-től évi 600 forinttal 
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díjazták. Purjesz 1896-ig, haláláig tanította az 
orvostörténelmet a budapesti orvosi karon. 
Megmaradt pályázati anyagából kitűnik, 
hogy elődeihez hasonlóan sorra vette az 
ókori népek (egyiptomiak, kínaiak, indiaiak, 
görög-rómaiak ) orvosi ismereteit, az ókori 
orvosi iskolákat, de kitekintéssel volt a zsi-
dókra és a keresztény orvosok munkássá gára 
is. Az Országos Széchényi Könyvtárban so-
káig őrizték jegyzetének egy példányát, de az 
évek alatt erősen megrongálódott (Kap ron-
czay Ká. – Kapronczay Ka., 2005).

Purjesz halála után ismét hat esztendeig 
szünetelt az orvostörténelem oktatása, majd 
1900. december 15-én Győry Tibor kérte ma-
gántanári elismerését az orvostörténelem 
tárgyköréből. Kérelmével együtt benyújtotta 
tantervét heti három órában – két féléven át 

– az elsőévesek számára, az elméleti előadások 
mellett olyan foglalkozásokat is tervezett, ahol 
ritka könyveket, műszereket és iratokat is 
be mutatott volna. Győry magántanári habili-
tációjára csak 1902-ben került sor, később 
rendkívüli, majd rendes tanárként az első és 
negyedéves hallgatóknak adta elő az orvostör-
ténelmet. Egész egyetemi pályafutása alatt 
mintegy 746 előadást tartott, hallgatóinak 
száma állandóan 40–60 fő között mozgott. 
Itt kell megjegyeznünk, hogy 1905-től Győry 
az Állatorvosi Főiskolán az állatorvoslás tör-
ténetét is előadta, míg az or vosi karon 1918-
ban címzetes, 1926-ban rend kívüli és 1936-
ban rendes tanári címet nyert (Daday, 1938).

Éppen az orvostörténelem oktatásának 
fontossága miatt 1906 októberében Bókay 
Árpád indítványozta a budapesti egyetem 
orvosi karának a rendkívüli orvostörténelmi 
tanszék megszervezését és egyben az állami 
költségvetésbe történő beiktatását is. A javas-
latot a tanári kar pártolólag felterjesztette a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumba, de 

a költségvetési vita során Sághy Gyula kép-
viselő tiltakozott ellene (1911. dec. 15.). Ennek 
hatására Bókay Árpád visszavonta ja vaslatát. 
Igaz, a minisztérium továbbra is támogatta 
az orvosi kar javaslatát, s a Főrendiházban 
Korányi Frigyes is pártoló beszédet mon  dott. 
Ennek ellenére törölték az állami költségvetés-
ből az orvostörténeti tanszék felállítását, majd 
később – az első világháború előtt és után – 
sem történt lényeges intézkedés. Továbbra is 
díjazás nélkül működő ma gántanári intéz-
mény biztosította az orvostör ténelem okta-
tását az egyetemi orvosképzésben, bár 1925 
áprilisában Grósz Emil javasolta az orvostörté-
nelem magántanárának anya gi támogatását. 
Ezzel kapcsolatban a hallgatók figyelmébe 
ajánlotta a tárgyat, mint lényegesen fontos 
tanulmányt. Sajnos az orvostörténelem to-
vábbra is az „ajánlott” tárgyak között szerepelt, 
amit az első és a negyedéves hallgatók tanter-
vébe iktattak be. Az ajánlás nem jelentett 
közömbösséget (Győry, 1936).

1930-ban Herczeg Árpádot habilitálták az 
újkori orvostörténelem magántanárává, így 
ettől kezdve Győryvel megosztva – az elsőéve-
seknek Győry, a negyedéveseknek Herczeg 

– adta elő a tárgyat. A harmincas években 
átlagosan az orvostörténelmet hallgatók szá-
ma száz fő volt, de volt olyan év is, amikor 
összesen 346 jelentkezővel rendelkeztek.  
Győry halála után egy ideig, 1940-ig Herczeg 
egyedül látta el mindkét évfolyamon az 
orvostörténelem oktatását, de ebben az évben 
Korbuly György habilitálásával az orvostörté-
nelemnek ismét két tanára lett a budapesti 
orvosi karon. Ezzel egyidőben a szegedi és a 
debreceni egyetemen is intézkedés történt az 
orvostörténelem magántanári előadására: 
Szegeden Bálint Nagy István (1930), majd 
halála után Daday András (1932-től), Debre-
cenben (1943-tól) Diósadi Elekes György 

nyert az orvostörténelemből magántanári 
fokozatot. Az utóbbi nevéhez fűződik a deb-
receni Orvos- Gyógyszerészeti Lap orvostörté-
neti rovatának megszervezése is (Kapronczay 
Ká. – Kapronczay Ka., 2005).

Érdekes megjegyezni, hogy olyan kiváló 
orvostörténészek, mint Fekete Lajos, Mayer 
Kolos Ferenc (1936-ban kivándorolt az Egye-
sült Államokba), Magyary Kossa Gyula nem 
nyert az orvostörténelem tárgyköréből ma-
gántanári fokozatot, igaz Magyary Kossa 
Gyula a gyógyszerészeti méregtanból lett 
rendkívüli egyetemi tanár és akadémikus. 

Külön kell szólnunk a kolozsvári egyetem-
ről, amely 1940–1945 között az egyetlen ma-
gyar egyetem, ahol orvostörténeti tanszék 
működött, az intézet élén Berda Károly és 
Daday András álltak. A kolozsvári orvostörté-
neti intézet a korábbi román egyetem (1920–
1940) tanszékének volt a folytatása, amit igen 
helyes intézkedéssel nem szüntettek meg, sőt 
Valeriu Bologa kinevezett rendkívüli tanár is 
maradt eredeti tisztségében.

Kísérletek az orvostörténelem 
egyetemi oktatásának visszaállítására

A második világháború után sajnos mind a 
négy magyar orvosi karon felfüggesztették az 
orvostörténelem oktatását, illetve semmilyen 
formában nem vették be az oktatási rendbe. 
A tárgyat a marxista-leninista, illetve a dialek-
tikus marxizmus szempontjából „átgondo-
lásra” ítélték, így az 1960-as évek végéig nem 
is tárgyalták. Azt viszont nem akadályozták, 
hogy az egyes szaktárgyak bevezetéseként ne 
foglalkozzanak az adott témakör orvostörté-
neti vonatkozásaival. 

Az 1950-es években, az Orvostörténeti 
Könyvtár megalakulása, az orvostörténeti 
társasági élet új formáinak körvonalazása ide-
jén, 1955-ben megalakult az MTA Orvostörté-

neti Bizottsága Haranghy László elnökletével, 
amely foglalkozott az orvostörté nelem újbó-
li bevezetésének kérdésével az orvosképzésben. 
A kérdéssel foglalkozó mun kacsoportot Szo-
doray Lajos egyetemi tanár vezette, aki a 
debreceni orvosegyetemen szorgalmazta az 
orvostörténelem bevezetését, a diák önképző-
körökben és egyetemi klubokban rendszere-
sen szervezett orvostörténe ti előadásokat, 
vállalta Debrecen orvostörténeti emlékeinek 
gondozását.  Az 1950-es évek közepétől folya-
matosan szerepelt az orvostörté nelem okta-
tásának kérdése az orvosképzés problémái 
között, aminek furcsasága, hogy a szocialista 
országok orvosegyetemein – a mintának te-
kintett szovjet orvosképzést kö vetve – a köte-
lező szigorlati tárgyak között szerepelt az or-
vostörténelem. Nálunk ellenté tes dolgok 
tör téntek. A Szodoray Lajos vezette munkabi-
zottság – elsősorban Szodoray alapos beszá-
molója nyomán – javasolta az orvostör téne-
lem bevezetését az egyetemi orvosképzésbe. 
A bizottság tagjai külön-külön is készítettek 
írásos anyagot, egy részük a régi formák vissza-
vezetését indítványozta, de hangsúlyt kívántak 
fektetni a mo dern orvosi iskolákra, az orvos-
képzés történetére. Ezt a tantárgyat legalább 
kollokviumi tárgyként kívánta a harmadik 
tanév első vagy második félévébe beiktatni. 

A marxista nézetet követők az orvostörté-
nelmet az orvosi gondolkodás fejlődését il-
lusztráló példaanyagként az ideológiai tárgyak 
közé kívánták sorolni – például a dialektikus 
materializmus tananyagába beépítve. A kö-
zépkori orvosi gyakorlat ismeretanyagát az 
ateizmus történetébe a babonák, a hiszékeny-
ség elítélésének dokumentálására és illusztrá-
lására akarták beiktatni. Ezt a nézetet a bal-
oldaliként ismert Bencze József me reven el-
utasította. A belső nézetkülönbség ellenére 
az MTA Orvostörténeti Bizottsága – az MTA 
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díjazták. Purjesz 1896-ig, haláláig tanította az 
orvostörténelmet a budapesti orvosi karon. 
Megmaradt pályázati anyagából kitűnik, 
hogy elődeihez hasonlóan sorra vette az 
ókori népek (egyiptomiak, kínaiak, indiaiak, 
görög-rómaiak ) orvosi ismereteit, az ókori 
orvosi iskolákat, de kitekintéssel volt a zsi-
dókra és a keresztény orvosok munkássá gára 
is. Az Országos Széchényi Könyvtárban so-
káig őrizték jegyzetének egy példányát, de az 
évek alatt erősen megrongálódott (Kap ron-
czay Ká. – Kapronczay Ka., 2005).

Purjesz halála után ismét hat esztendeig 
szünetelt az orvostörténelem oktatása, majd 
1900. december 15-én Győry Tibor kérte ma-
gántanári elismerését az orvostörténelem 
tárgyköréből. Kérelmével együtt benyújtotta 
tantervét heti három órában – két féléven át 

– az elsőévesek számára, az elméleti előadások 
mellett olyan foglalkozásokat is tervezett, ahol 
ritka könyveket, műszereket és iratokat is 
be mutatott volna. Győry magántanári habili-
tációjára csak 1902-ben került sor, később 
rendkívüli, majd rendes tanárként az első és 
negyedéves hallgatóknak adta elő az orvostör-
ténelmet. Egész egyetemi pályafutása alatt 
mintegy 746 előadást tartott, hallgatóinak 
száma állandóan 40–60 fő között mozgott. 
Itt kell megjegyeznünk, hogy 1905-től Győry 
az Állatorvosi Főiskolán az állatorvoslás tör-
ténetét is előadta, míg az or vosi karon 1918-
ban címzetes, 1926-ban rend kívüli és 1936-
ban rendes tanári címet nyert (Daday, 1938).

Éppen az orvostörténelem oktatásának 
fontossága miatt 1906 októberében Bókay 
Árpád indítványozta a budapesti egyetem 
orvosi karának a rendkívüli orvostörténelmi 
tanszék megszervezését és egyben az állami 
költségvetésbe történő beiktatását is. A javas-
latot a tanári kar pártolólag felterjesztette a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumba, de 

a költségvetési vita során Sághy Gyula kép-
viselő tiltakozott ellene (1911. dec. 15.). Ennek 
hatására Bókay Árpád visszavonta ja vaslatát. 
Igaz, a minisztérium továbbra is támogatta 
az orvosi kar javaslatát, s a Főrendiházban 
Korányi Frigyes is pártoló beszédet mon  dott. 
Ennek ellenére törölték az állami költségvetés-
ből az orvostörténeti tanszék felállítását, majd 
később – az első világháború előtt és után – 
sem történt lényeges intézkedés. Továbbra is 
díjazás nélkül működő ma gántanári intéz-
mény biztosította az orvostör ténelem okta-
tását az egyetemi orvosképzésben, bár 1925 
áprilisában Grósz Emil javasolta az orvostörté-
nelem magántanárának anya gi támogatását. 
Ezzel kapcsolatban a hallgatók figyelmébe 
ajánlotta a tárgyat, mint lényegesen fontos 
tanulmányt. Sajnos az orvostörténelem to-
vábbra is az „ajánlott” tárgyak között szerepelt, 
amit az első és a negyedéves hallgatók tanter-
vébe iktattak be. Az ajánlás nem jelentett 
közömbösséget (Győry, 1936).

1930-ban Herczeg Árpádot habilitálták az 
újkori orvostörténelem magántanárává, így 
ettől kezdve Győryvel megosztva – az elsőéve-
seknek Győry, a negyedéveseknek Herczeg 

– adta elő a tárgyat. A harmincas években 
átlagosan az orvostörténelmet hallgatók szá-
ma száz fő volt, de volt olyan év is, amikor 
összesen 346 jelentkezővel rendelkeztek.  
Győry halála után egy ideig, 1940-ig Herczeg 
egyedül látta el mindkét évfolyamon az 
orvostörténelem oktatását, de ebben az évben 
Korbuly György habilitálásával az orvostörté-
nelemnek ismét két tanára lett a budapesti 
orvosi karon. Ezzel egyidőben a szegedi és a 
debreceni egyetemen is intézkedés történt az 
orvostörténelem magántanári előadására: 
Szegeden Bálint Nagy István (1930), majd 
halála után Daday András (1932-től), Debre-
cenben (1943-tól) Diósadi Elekes György 

nyert az orvostörténelemből magántanári 
fokozatot. Az utóbbi nevéhez fűződik a deb-
receni Orvos- Gyógyszerészeti Lap orvostörté-
neti rovatának megszervezése is (Kapronczay 
Ká. – Kapronczay Ka., 2005).

Érdekes megjegyezni, hogy olyan kiváló 
orvostörténészek, mint Fekete Lajos, Mayer 
Kolos Ferenc (1936-ban kivándorolt az Egye-
sült Államokba), Magyary Kossa Gyula nem 
nyert az orvostörténelem tárgyköréből ma-
gántanári fokozatot, igaz Magyary Kossa 
Gyula a gyógyszerészeti méregtanból lett 
rendkívüli egyetemi tanár és akadémikus. 

Külön kell szólnunk a kolozsvári egyetem-
ről, amely 1940–1945 között az egyetlen ma-
gyar egyetem, ahol orvostörténeti tanszék 
működött, az intézet élén Berda Károly és 
Daday András álltak. A kolozsvári orvostörté-
neti intézet a korábbi román egyetem (1920–
1940) tanszékének volt a folytatása, amit igen 
helyes intézkedéssel nem szüntettek meg, sőt 
Valeriu Bologa kinevezett rendkívüli tanár is 
maradt eredeti tisztségében.

Kísérletek az orvostörténelem 
egyetemi oktatásának visszaállítására

A második világháború után sajnos mind a 
négy magyar orvosi karon felfüggesztették az 
orvostörténelem oktatását, illetve semmilyen 
formában nem vették be az oktatási rendbe. 
A tárgyat a marxista-leninista, illetve a dialek-
tikus marxizmus szempontjából „átgondo-
lásra” ítélték, így az 1960-as évek végéig nem 
is tárgyalták. Azt viszont nem akadályozták, 
hogy az egyes szaktárgyak bevezetéseként ne 
foglalkozzanak az adott témakör orvostörté-
neti vonatkozásaival. 

Az 1950-es években, az Orvostörténeti 
Könyvtár megalakulása, az orvostörténeti 
társasági élet új formáinak körvonalazása ide-
jén, 1955-ben megalakult az MTA Orvostörté-

neti Bizottsága Haranghy László elnökletével, 
amely foglalkozott az orvostörté nelem újbó-
li bevezetésének kérdésével az orvosképzésben. 
A kérdéssel foglalkozó mun kacsoportot Szo-
doray Lajos egyetemi tanár vezette, aki a 
debreceni orvosegyetemen szorgalmazta az 
orvostörténelem bevezetését, a diák önképző-
körökben és egyetemi klubokban rendszere-
sen szervezett orvostörténe ti előadásokat, 
vállalta Debrecen orvostörténeti emlékeinek 
gondozását.  Az 1950-es évek közepétől folya-
matosan szerepelt az orvostörté nelem okta-
tásának kérdése az orvosképzés problémái 
között, aminek furcsasága, hogy a szocialista 
országok orvosegyetemein – a mintának te-
kintett szovjet orvosképzést kö vetve – a köte-
lező szigorlati tárgyak között szerepelt az or-
vostörténelem. Nálunk ellenté tes dolgok 
tör téntek. A Szodoray Lajos vezette munkabi-
zottság – elsősorban Szodoray alapos beszá-
molója nyomán – javasolta az orvostör téne-
lem bevezetését az egyetemi orvosképzésbe. 
A bizottság tagjai külön-külön is készítettek 
írásos anyagot, egy részük a régi formák vissza-
vezetését indítványozta, de hangsúlyt kívántak 
fektetni a mo dern orvosi iskolákra, az orvos-
képzés történetére. Ezt a tantárgyat legalább 
kollokviumi tárgyként kívánta a harmadik 
tanév első vagy második félévébe beiktatni. 

A marxista nézetet követők az orvostörté-
nelmet az orvosi gondolkodás fejlődését il-
lusztráló példaanyagként az ideológiai tárgyak 
közé kívánták sorolni – például a dialektikus 
materializmus tananyagába beépítve. A kö-
zépkori orvosi gyakorlat ismeretanyagát az 
ateizmus történetébe a babonák, a hiszékeny-
ség elítélésének dokumentálására és illusztrá-
lására akarták beiktatni. Ezt a nézetet a bal-
oldaliként ismert Bencze József me reven el-
utasította. A belső nézetkülönbség ellenére 
az MTA Orvostörténeti Bizottsága – az MTA 
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elnökének kísérő levelével – az egészségügyi 
miniszterhez fordult az orvos történelem kö-
telező tantárgyként történő bevezetése érdeké-
ben (SOL Orvostörténeti Szakcsoport). A ja-
vaslatot a minisztérium elutasította, bár en-
gedélyezte a témában járatos és tudomá nyos 
fokozattal rendelkező egyetemi oktatóknak, 
hogy orvostörténeti szemináriumokat tartsa-
nak.  A vizsgakötelezettség nélkül meghirde-
tett előadások látogatása nem volt előírás, és 
csak a napi kö telező foglalkozások után lehe-
tett őket megtartani. Így hirdetett meg Regöly 
Mérei Gyula 1958-tól orvostörténeti előadá-
sokat az anatómiai intézetben, Halmai János 
a Gyógynövény és Drogismeretei Tanszéken, 
valamint Huszár György a fogorvosi karon. 

Az MTA Orvostörténeti Bizottságának 
tehetetlenségét bizonyítja, hogy míg meddő  
vitákat vívott egyetemi és minisztériumi szin-
teken, az egészségügyi szakiskolákban beve-
zették az orvostörténelmet, így az egészség-
ügyi szakdolgozók „középrétege” valóban jó 
orvostörténeti ismeretekkel rendelkezett. 
Ennek volt köszönhető, hogy az 1970-es évek 
közepén minden ellenállás és „óraszámvita” 
nélkül bevezették az orvostörténelmet a fel-
sőfokú egészségügyi szak- és továbbképzésbe. 

Gondot jelentett, hogy az MTA tudomá-
nyos minősítési rendszerében (1950) nem 
sze repelt az orvostörténelem, amit 1955-ben 
úgy korrigáltak, hogy több volt egyetemi 
ma gántanárnak (Daday András, Gortvay 
György) megítélték a „kandidátusi fokozatot”, 
illetve más szakterületen fokozatot elért és 
orvostörténelemmel is foglalkozó szakembe-
reket választottak be akadémiai bizottságok-
ba. Sajnos az orvostörténelem oktatásának 
bevezetését mindig csak a Budapesti Orvos-
tudományi Egyetemmel kapcsolatban kép-
zelték el, a vidéki orvosi karokon csak egyedül 
Szodoray Lajos professzor élt a „tekintélyéből” 

fakadó lehetőségekkel (SOL Orvostörténeti 
Szakcsoport).  Az 1960-as évek végén Zalányi 
Sámuel a szegedi orvostudományi egyetem 
egészségügyi szervezési intézetben foglalko-
zott orvostörténelemmel, de csak a 19/20. 
század közegészségügyének történetét adta ki 
könyv formában. Ettől függetlenül az orvos-
történelem gondolata nem állt távol orvosi 
egyetemeinktől: 1965-ben, a Semmelweis-év 
kapcsán a Budapesti Orvostudományi Egye-
tem a Magyar Tudományos Akadémiával 
közösen ünnepi hetet rendezett, illetve 1969-
ben a nagyszombati egyetem orvosi karának 
alapítási évfordulóján ugyancsak ünnepi 
egyetemi ülésekkel és emlékkiállítással tisz-
telgett. Szinte hagyománnyá vált, hogy a nagy 
magyar orvosok emléke előtt emlékkötetek-
kel tisztelegtek egyetemeink, egy, a magyar 
orvostudomány kiválóságainak élet útját és 
szakmai tevékenységét bemutató könyvsoro-
zat is napvilágot látott. 

A Magyar Orvostörténelmi Társaság az 
1970-es évek közepétől, főleg a sikeres buda-
pesti XXIV. Nemzetközi Orvostörténelmi 
Kongresszus után (1974) szakbizottságot hí-
vott életre a hazai egyetemi orvostörténeti 
oktatás helyzetéről, lehetőségeiről, és szakmai 
programot dolgozott ki az oktatás megszer-
vezésére. Indítványát átadta az orvosképzést 
felügyelő egészségügyi miniszternek és a Ma-
gyar Tudományos Akadémia elnökének. 
Talán ennek is köszönhető, hogy a négy hazai 
orvosegyetem rektori tanácsa foglalkozott az 
orvostörténelem oktatásának kérdésével, bár 
a döntést későbbre halasztotta. Gondot jelen-
tett, hogy a tárgy oktatására még (vagy már!) 
nem állt rendelkezésre megfelelő számú kép-
zett, tudományos fokozattal rendelkező ok-
tató, nem tudtak dönteni arról, hogy köte lező 
vagy szabadon választott tárgyként emel jék 
be a képzésbe. Az biztos, hogy az ek kor szer-

vezett egészségügyi főiskolák követelmény-
rendszerében szerepelt az orvostörténe lem 
(ápolástörténet), annál is inkább, hiszen a 
középfokú egészségügyi szakemberképzésben 
(egészségügyi technikumok, ápolónőképzők 
stb.) az 1950-es évektől volt orvostörté nelem. 
A Budapesti Orvostudományi Egye tem Álta-
lános Orvosi Kar Egészségügyi Szervezés Tan-
széken 1981-ben szabadon választott tárgy-
ként bevezették az orvostörténelmet, egyben 
kinevezték Schultheisz Emilt az or vostörténe-
lem egyetemi tanárának. Schul theisz Emil 
1985-ig, miniszteri megbízatásának lejártáig, 
csak előadásokat tartott, majd 1986-tól az 
orvostörténelmet befogadó intézete az Egész-
ségügyi szervezés és Orvostörténeti tanszék 
nevet vette fel. Ekkor került az intézetbe do-
censi beosztásban Birtalan Győző, akivel 
együtt tankönyvet is írt. Fokozatosan újabb 
fiatal munkatársakat vontak be az orvostörté-
nelem oktatásába, az orvostörténeti csoport 
hamarosan már nyolc munkatárssal rendel-
kezett. 1990-ben a tanszék felvette az Orvos-
történeti Intézet nevet, amit 1996-ban a rek-
tori tanács megszüntetett, a tantárgyat az 
akkor alapított Közegészségtani Intézethez 
sorolták be, ahol az orvostörténelemnek – a 
Közegészségtan című tárgyon belül – féléven-

ként négy előadásnyi lehetőséget biztosítottak. 
Az idegen nyelvű képzésen belül az orvostörté-
nelem oktatása zavartalanul folyt. Tompa 
Anna professzor, a Közegészségtani Intézet új 
igazgatója, 2002-ben az orvostörténelmet sza-
badon választott, félévente ismétlődő tárgy-
ként vezetette vissza, amely 2006-tól a magyar 
egészségügy története, 2011-től a magyar 
gyógyszerészettörténet című tárggyal bővült. Az 
intézeten belül orvostörténeti munkacsoport 
alakult, amely gondoskodik az orvos- gyógy-
szerészet-történet oktatásáról, a doktori 
programok biztosításáról. 

A Debreceni Egyetem általános orvosi 
karán 1992-től – előbb szabadon választott, 
majd 1998-tól – az első évfolyam első félévé-
ben – vizsgaköteles tárgyként adják elő az 
or vostörténelmet. Sajnos Pécsett és Szegeden 
csak a főiskolai karokon létezik rendszeres 
orvostörténeti képzés, az orvosi karon csak 
szabadon választott  szeminárium van. Sajnos 
itt is utánpótlási gondok nehezítik a rendsze-
res oktatás kialakítását.  

Kulcsszavak: orvostörténelem, egyetemi oktatás, 
pesti orvosi kar, Schöpf-Merei Ágoston, Győry 
Tibor, magántanári rendszer, vita az oktatás 
formájáról, Szodoray Lajos

IRODALOM
Daday András (1938): Győry Tibor, az orvostörténész 

1868–1938. Orvosképzés. 27, 2,
Gortvay György (1953): A legujabbkori magyar orvosi 

mű velődés és egészségügy története. Akadémiai, Budapest
Győry Tibor (1935): Az orvostörténelem helyzete. Orvos-

képzés.
Győry Tibor (1936): Az orvostudományi kar története. 

Egyetemi Nyomda, Budapest
Kapronczay Károly (2010): Az orvostörténelem századai. 

Semmelweis, Budapest
Kapronczay Károly (2004a): Közép-Európa orvoskép-

zése. OPK, Budapest
Kapronczay Károly (szerk.) (2004b): Schöpf-Merei 

Ágoston (1804–1858).  Semmelweis, Budapest
Kapronczay Károly – Kapronczay Katalin (2005): Az 

orvostörténelem Magyarországon. OPK, Budapest
Majer Kolozs Ferenc (1988): Az orvostudomány történe-

te. Téka, Budapest 
Schultheisz Emil (2003): Az európai orvosi oktatás tör-

ténetéből. MATI-SOMKL, Piliscsaba–Budapest 
 Schultheisz Emil (1996): Az orvoslás kultúrtörténetéből.  

MATI-SOMKL, Piliscsaba–Budapest 
Semmelweis Orvostörténeti Szaklevéltár Orvostörté-

neti Szakcsoport levéltára.  
Spielmann József (1980): Az orvostudomány története. 

Marosvásárhely 



1085

Magyar Tudomány • 2014/9

1084

Kapronczay Károly • Az orvostörténelem  hazai egyetemi oktatása

elnökének kísérő levelével – az egészségügyi 
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