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Tisztelgés Schultheisz Emil  
orvostörténészi munkássága elQtt

Schultheisz Emilt születésnapján a „kilencvenedikre” (Pro nonagesimo) cím_ kötettel 
köszöntötték fel kollegái, tanítványai és tisztelQi – hangsúlyozottan az orvostörténésznek 
tisztelegve. Ebben az egyetlen tényközlQ mondatban annyi magyarázatot igénylQ kifeje-

zés szerepel, hogy pusztán részletesebb kifejtésük kitehetne egy dolgozatot. Ám néhány 
részlet mégsem nélkülözhetQ. A latin kötetcím ma már szokatlanságával felkeltheti a 
figyelmet, viszont magának az ünnepeltnek talán fel sem t_nt: orvostörténészi m_ködé-

sének lényegi és jelentQs része kötQdik a latin nyelvhez. És azt is említsük meg, hogy az 
„orvostörténész” szóösszetétel sem feltétlenül világos, mert mióta intézmények is viselik 
nevükben, egyetemi diszciplína és oktatott tantárgy lett – egy sokágú szakma és összes 
m_velQjének történeti megközelítését fedi, méghozzá tágas civilizációs és társadalmi ösz-

szefüggéseiben, vagyis inkább gyógyítás- és egészségügy-történetet jelent.
IdQsebbek számára akár meghökkentQ is lehet, hogy ez a kötet az orvostörténészt 

köszönti, hiszen Qk Schultheisz Emilre, mint a Központi Állami Kórház – rövidebben 
és közismerten a Kútvölgyi – sok neves páciensének belgyógyász fQorvosára, majd 
igazgatójára emlékezhetnek, sQt 1974-tQl egy évtizednél hosszabban, mint egészségügyi 
miniszterre. Aktív gyógyítást, közigazgatási vezetést és tudományos kutatást egyszerre 
végezni, a hihetetlenség határát súrolja. Pedig ugyanarról a személyrQl van szó: az em-

ber iránti mindenoldalú érdeklQdésérQl és hihetetlen munkabírásáról. Olyan szellemi és 
fizikai energiáról, amely magyarázza a „kilencvenediket”, a lankadatlan munkabírást az 
Q részérQl, és némi kétkedést a mienkérQl, hogy nem történt-e valamilyen komolyabb 
évszám-elírás.

Nem ritka jelenség, hogy valaki orvos létére belekerül saját szakmája történetének 
b_vkörébe. Schultheisz Emil azonban nem ezen a módon lett orvostörténész, nem sa-

ját specifikációjának múltjából szedegetett össze színes kavicsokat. P „fordítva” lett 
orvostörténész: elQször, még az egyetemet elkezdve kívánt történelemmel és filozófiá-

val foglalkozni, s majd csak innen váltott át a debreceni, aztán a budapesti orvosi karra. 
Továbbra is ez a kettQs, bölcsész és orvos irányultság határozta meg lényét, s ebbQl fejlQ-

dött ki nem csak egy m_velt, széles látókör_ orvos, hanem egy igazi orvostörténész, aki 
érti e szóösszetétel mindkét felét.

 A több mint kétszáz oldalas kötet nemcsak arról vall, hogy hányféle szellemi körrel, 
személlyel került kapcsolatba Schultheisz Emil, de orvostörténészi m_ködésének pontos 
áttekintését is adja, életrajza mellett m_veinek, dolgozatainak teljes (és bibliográfiailag 
pontos) jegyzékével. Több mint fél évszázadot átfogó orvostörténészi m_ködésének szé-

les spektrumán belül vannak kiemelt területei: a görög-római és arab antikvitás, a késQ 
középkor és reneszánsz, valamint a felvilágosodás korának nagy alakjai, elméleteik és 
gyógyító gyakorlatuk, illetve az orvosképzés története. A korok, akárcsak a nyelvekkel 
megnevezhetQ kultúrkörök, a latin, az olasz és a német az európai kultúra megszületé-

sének és kivirágzásának meghatározó vonulatát jelzik. Galénosz, Avicenna, Paracelsus, 
Bánfihunyadi János, Zsámboki János, Weszprémi István, Gerard van Swieten és a Híres 
magyar orvosok cím_ könyvsorozat több kötetre menQ portréi jelölik tudós érdeklQdését. 
Témáit és alakjait mindig kultúrtörténeti aspektusokban vizsgálja, aminek nyilvánvaló 



BUZINKAY GÉZA: TISZTELGÉS SCHULTHEISZ EMIL ORVOSTÖRTÉNÉSZI... 115

példái nagy m_vészek – Händel, Mozart, Haydn, Goya – betegségeit és gyógyításukat 
nyomon követQ cikkei, dolgozatai, elQadásai. Ez a vázlatos áttekintés is érzékeltetheti, 
hogy a Schultheisz Emilt gyakran illetQ polihisztor jelzQ nem túlzás és méltó hozzá.

A tisztelgQ kötet 25 szerzQjének reprezentatív névsora világosan mutatja az ünnepeltnek 
a magyar szellemi közéletben elfoglalt helyét: a szerzQk között szinte az a kivétel, ha vala-

ki nem egyetemi tanár, és jelen van az MTA volt elnöke, a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem két rektora, dolgozatot küldött akadémikus és korábbi államtitkár egyaránt.

A színes egyéniség_ ünnepelt elQtt sokszín_en felvonuló, érdeklQdési területének 
legtöbbjét felmutató dolgozatok sorából koncepciót kirajzoló szerkezeti egységeket for-
málni lehetetlen lett volna, ezért a kötet két szerkesztQje, dr. Kapronczay Károly és dr. 
Kapronczay Katalin az egyetlen járható útra lépett: a szerzQk bet_rendjében állították ösz-

sze a dolgozatokat, természetesen Szél Ágoston rektor köszöntQje, Jávor András elQszava 
és Schultheisz Emil életrajza, illetve orvostörténészi bibliográfiája után. Így ráadásul még 
a szerzQk hierarchiájának mindig kétséges siker_ feladatával sem kellett küzdeniük, ehe-

lyett létrehozhattak egy olyan kötetet, amelyben az érdeklQdQ olvasó szabadon mozoghat 
a szerzQk és témák között.

Birtalan GyQzQ a hazai egészségvédelmi munka megszervezését, a zöldkeresztes moz-

galom elsQ világháborút követQ megszervezését és sorsát tekinti át, a politikai és közéleti 
viszonyok döntQ befolyását is figyelembe véve. Cseh Károly a 2011-ben kiosztott fizioló-

giai és orvosi Nobel-díjazottak teljesítményéhez f_z reflexiókat és elevenít fel személyes 
emlékeket. Forgács Iván dolgozata szorosan kapcsolódik Schultheisz Emil munkásságá-

hoz, mint egészségügyi miniszteréhez. Az 1980-ban általa elrendelt, 2000-ig terjedQ hosz-

szú távú egészségügyi prognózis elkészítésének feltételeit és hátterét, illetve visszatekint-
ve az értékelését végzi el. Miután összeveti a ma érvényes koncepciókkal és programok-

kal, szkeptikus végkövetkeztetése szerint: „A hasonlóság az 1980-as és 2011-es egészség-

politikai programok között nyilván abból adódik, hogy az egészségügy három évtizedes 
sagajában az alapvetQ problémák keveset változtak. »Tempora mutantur«, de a problémák 
nem!” (58. p.) Forrai Judit a középkorba, Maimonidész munkásságának egy speciális 
vetületéhez nyúlik vissza „A szexuális férfierQ serkentése orvosi javallatra a XII. szá-

zadban” c. dolgozatával, amelyben a szíriai szultán számára írt m_vét mutatja be. Füredi 
János a magyar pszichiátria 2007-ben véget ért, negyvenéves „aranykorára” tekint visz-

sza és felszámolásához f_z gondolatokat. Gazda István a 19. században Magyarországon 
kiadott fizikatörténeti irodalmat tekinti át, a fizika egyetemes óriásainak életrajzaitól az 
akadémiai emlékbeszédekig. Gömör Béla, mint egykori gyakorló belgyógyászhoz szól 
Schultheisz Emilhez („Szemelvények a mozgásszervek belgyógyászata és a fizioterápia 
kapcsolatának hazai történetébQl”). Grabarits István röviden értekezik az elsQ országos 
érvény_, 1745-ben kiadott pozsonyi gyógyszerárszabásról. Kapronczay Katalin az egész-

ségügyi közigazgatás két 17. századi, a felvilágosodás reformjait elQkészítQ német teoreti-
kusának, az idQsebb és az ifjabb Hörnigknek, a Habsburg-birodalmat, sQt Magyarországot 
is érintQ m_ködését mutatja be. Kapronczay Károly a 19. századi szláv, orosz és lengyel 
orvosi nyelvújításról – a bolgár és a délszláv szaknyelv esetében megteremtésükrQl – ír 
összefoglaló dolgozatot; olyan témáról, amelynek ez az elsQ hazai feldolgozása. Karádi 
István az érelmeszesedés folyamatának kutatásáról és új felfogásáról írt szakpublikációt, 
a következQ dolgozatban pedig Karasszon Dénes kérdésfelvetése eszmei indíttatású: a 
protestantizmus és az európai orvostudomány megújításának összefüggéseit tekinti át, 
legfontosabb tettének az orvostudomány anatómiai alapokra helyezését és a betegségek 
racionális felfogását nevezve. Kiss László az elsQ magyar diabétesz-monográfia szerzQjé-

nek, a 18. századi Trnka Vencelnek a munkásságát vizsgálja, ezt követve Lozsádi Károly a 
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görög Démétér- és a római Ceres-mítoszt veti össze a medicinával kapcsolatos tartalmuk 
szempontjából. Magyar László András kérdésfelvetése – Tudomány-e a medicina? – a 
szakember és a tudós viszonyára vonatkozik. Nem egy szellemes megfogalmazással, az 
antikvitástól napjainkig tekinti át a lehetséges válaszokat, s vonja le a végkövetkeztetést: 
„…nagyjából ma is ugyanaz a helyzet, mint Galénosz idejében: a tudós orvos ma is lehet 
ugyan tudós, de nem azért, mert orvos, hanem azért, mert tudós.” Monok István az 1500-
as évek városainak a könyvkultúrát illetQ magatartásformáit elemzi igen nagy példatáron. 
Módis László az orvostörténelem hazai egyetemi oktatásának mai dilemmáit boncolja, 
majd a marosvásárhelyi Péter Mihály és Péter H. Mária adatgazdag tanulmányukban az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának tevé-

kenységét dolgozzák fel az alapítástól, 1859-tQl az 1990-es újraalakuláson át napjainkig. 
Sótonyi Péter a rendszerváltás éveinek egyik, a médiát és a nagyközönséget is lázba ho-

zó, de kevéssé dicsQséges „mozgalmának”, a barguzini állítólagos PetQfi-sír kutatásának 
és leleplezQdésének történetét írta meg. Szirmai Imre Neurophobia címmel arra keresi 
a választ, hogy „…mi okozta az idegrendszer betegségeivel foglalkozó szakágakban az 
orvosi utánpótlás drasztikus csökkenését?”. Tompa Anna a rákkutatással foglalkozó dol-
gozatában a tényeken alapuló orvoslás szerepét, illetve az egyén s fizikai és mentális kör-
nyezetének befolyását kutatja. R. Várkonyi Ágnes Zrínyi Ilona két kis gyermekével 1677 
decemberében tett téli utazásának történetét és ennek II. Rákóczi Ferenc emlékezetében 
megmaradt emlékeit rekonstruálja, végül pedig Vizi E. Szilveszter „a gondolatok átörök-

lQdésének” kérdését, azaz a kémiai ingerületátvitel felfedezésének történetét kíséri végig.
Szép és gazdag születésnapi ajándék a Pro nonagesimo kötet. Borítóján a megszokott 

látszólagos egykedv_séggel tekint ránk Schultheisz Emil, ám aki jobban megnézi sötét-
keretes szemüvege mögé rejtett tekintetét, bölcs figyelmet és egy frappáns válasz elQtti 
pillanatot érzékelhet. Most már, hogy 2014. június 12-én elhunyt, emlékezetünkben ez a 
fénykép rögzül róla, szellemét, a lezárt életm_vet pedig megQrzik a könyvek.

(PRO NONAGESIMO. Tanulmányok Schultheisz Emil professzor 90. születésnapjá-
ra. Szerkesztette: Dr. Kapronczay Károly, Dr. Kapronczay Katalin. Budapest, 2013, 
Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, 224 p.)


