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1.

Kapronczay Károly (szerk.), Kapronczay Katalin (szerk.):
PRO NONAGESIMO - Tanulmányok Schulteisz Emil professzor 90. születésnapjára
Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió (2013).224. old. ISBN: 9789633312759
A tanulmánykötet szerzői a 90 esztendős Schultheisz Emil professzor úr előtt tisztelegnek, aki
nagy történelmi korszakokon átívelő életútja során az orvoslás szinte minden területén
maradandót alkotott: volt gyakorló orvos, kórházigazgató, irányította hazánk egészségügyét,
miközben elmélyült kutatóként eredeti források tanulmányozásával orvosi múltunk kevéssé
ismert adatait tárta fel és publikációkban tárta az érdeklődők elé. Felélesztette és újjászervezte
a Semmelweis Egyetemen az orvostörténelem oktatását, és az orvostörténelem művelőinek új
nemzedékét nevelte ki. A hazai és a nemzetközi orvostörténeti közélet legismertebb
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egyénisége ma is aktív kutató, munkásságával öregbíti a magyar orvostörtörténetírás hírnevét
a nagyvilágban.
2.Semmelweis Ignác Fülöp: A gyermekágyi láz kóroktana, fogalma és megelőzése
Ford. Rákóczi Katalin

Semmelweis bevallja, nincs gyakorlata az írás és a könyvszerkesztés terén, mi a fordítás során
mégis ragaszkodtunk Semmelweis mondataihoz, nem írtuk át modern fordítás címén, alig
változtattuk meg struktúrájukat, messzemenően kifejezve ezzel azt a tiszteletet, amit a mai
ember érez e kiemelkedő orvos iránt. Kegyelettel és hűséggel tekintünk küzdelmeire, melyek
többek között stílusában is kifejezésre jutnak.
A könyv első felében Semmelweis észérvekkel, logikai úton, a meggyőzés eszközeivel
bizonygatja igazát, bonyolult táblázatokat állít össze, lelkes hangnemet használ. Amikor
kénytelen belátni, hogy küzdelmei nem hozzák azokat az eredményeket, amelyeket elvár,
akkor már polemizál, már zaklatott, keserű, sokszor az irónia eszközeit is használja az
ellenfeleivel szemben. Bonyolult, kapkodó hivatkozásai már arról tanúskodnak, hogy nem
tudja elkeseredését feldolgozni, lelkiállapota és szövegei azt a folyamatot tükrözik, amely alig
négy év alatt visszafordíthatatlanná vált.
3. Regöly-Mérei Andrea: Szerető apátok, Gyula. Budapest, Kairosz Kiadó, 2012. 381 l./

KAPRONCZAY KÁROLY: Egy tudós orvos a XX. században
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A 2l. század legelején már távoli időnek számít a múlt század közepe: történelem tankönyvi
anyag a két világháború közötti évtizedek, de kopnak a közvetlen emlékek az 1950-es
évekről, amikor semmivel sem volt könnyebb az élet, főleg az értelmiségieknek. Így nem
felesleges olvasmány tudománytörténelmünk egy-két jeles egyéniségének életútját nyomon
követni, feleleveníteni „hétköznapjaikat”, amelyek semmivel sem voltak nyugodtabbak a ma
élők napjainál. Az sem közömbös, hogy az utókor által nagyra értékelt könyvek milyen
körülmények között születtek, kiadásuk milyen „háttér harcok” titkait tartalmazta. Az
utóbbiak akkor nem nyertek /nyerhettek/ publicitást, amit inkább a korrektség magyaráz meg,
mint valami súlyos titok, a szakmai féltékenységet vagy a gáncsoskodást e kategóriába
sorolhatjuk. Az előbbiek napjainkban is előfordulnak, bár a sajtószabadság és a nyitottság
megléte másként formálják a régebbi korok titkait.
Az előbbi gondolatok tükrében kell olvasnunk Regöly-Mérei Andrea Szerető apátok, Gyula c.
a Kairosz Kiadónál 2012 végén megjelent könyvét, ami – a nyilvánvaló kapcsolat ellenére nem családregény, és nem is csupán egy kiváló tudós életútjának nyomon követése, hanem
korrajz a 20. század első éveitől az 1970-es évek közepéig, Regöly-Mérei Gyula /1908-1974/
orvosprofesszor életéről és munkásságáról. A szerző nem történész, nem író, hanem
genetikus, aki jól tárja fel és elemzi az adott korszakot, mellesleg kiváló írói erényeket villant
fel könyvében. Regöly-Mérei Gyula polgári családban született, apai és anyai családja az un,.
„ferencjózsefi” korban, a békeidőben biztos anyagi körülményeket teremtett magának, amit az
első világháború és a trianoni béke megroppantott, ha nem is mindennapos gondokkal teli
életet, de több nehézséget eredményezett. Az apa pályáját az első világháború kettétörte,
hadirokkantnak járó nyugdíjból nem lehetett a régi életvitelt biztosítani. Ez nem egyedülálló
történet volt, sokan éltek így Magyarországon. Fia, még Mérei Gyula, medikus lett, később
kiváló orr-fül-gégeorvos, aki az 1930-as évek közepén átélte az „állástalan orvosok” sorsát,
bár tehetsége révén ez az állapot lerövidült. Buzgó katolikusként nehezen szembesült a
zsidótörvényekkel, hiszen végül 1945-ben volt munkaszolgálatosként osztrák területről
gyalogolt vissza Budapestre.
További megpróbáltatást az 1950-es évek jelentették: a bizalmatlanság légköre, a polgári
származás, gyerekeinek hittanra való járatása befolyásolta karrierjét: tudományos minősítést
nehezen kapott szakorvosi tudására, de ennek birtokában az orvosegyetem kórbonctani
intézetében pályázott meg kutatói állást. Ez az orvosi pálya „nem napfényes oldala” volt, de
lehetett kutatni, dolgozni. Ez vezette végül az orvostörténeti kutatásokhoz, amelynek elismert
szakemberének számított már az 1950-es évek derekán, sőt paleopatológiai vizsgálódásai a
határon túl is ismertté váltak. Nem véletlenül hívta soraiba a Nemzetközi Orvostörténeti
Társaság, több nemzetközi szakmai szervezet. Az 1950-1960-as években ez – szocialista
országok vonatkozásában - csak formai dolog lehetett, mert az adott szakmai szervezet
rendezvényeire, konferenciáira és kongresszusaira alig mehettek ki, inkább nemzetközi
folyóiratokba elküldött közlemények „jelenthették” a közvetlen kapcsolatot. Regöly-Mérei
Gyula esetében is csak két kongresszusi részvételt eredményezett. Pedig elismert
Semmelweis-kutató, továbbá III. Béla és felesége paleopatológiai vizsgálata fűződik
munkásságához, nem beszélve számos régészeti anyag feldolgozásáról. Könyveinek, szakmai
cikkeinek bibliográfiája terjedelmes, amint az az ismertetett könyv végéhez csatolt
függelékben látszik.. A szerző igen jól jellemzi – elég visszafogott hangnemben – az
orvostörténeti kutatók egymáshoz való viszonyát és társasági életét az adott időszakban,
aminek sok esetben nem a szakmai, hanem inkább az ideológiai nézetkülönbség volt az oka.
Sajnos Regöly-Mérei Gyula életének utolsó évtizedét betegsége árnyékolta be, de ebben az
időszakban írta legfontosabb, alapvetésnek számító könyvét.
www.kaleidoscopehistory.hu
Kapronczay K., Forrai J.

182

Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat
Journal of History of Culture, Science and Medicine

2013. Vol.4.No.6.

ISSN/EISSN: 20622597
DOI:10.17107/KH.2013.6.180-183

Regöly-Mérei Andrea kiváló könyvet adott át nemcsak az adott terület – orvos- és
tudománytörténet – művelőinek, hanem a múlt iránt érdeklődő olvasóknak, hiszen egy jeles
tudós életén keresztül majdnem egy egész évszázad hazai értelmiségi sorsába enged
bepillantást.
4. Budaházy István: Gyógyszerkpzési dokumentumok a kolozsvári Ferenc József
Tudományegyetemről (1872-1919). Odera-Nagyvárad, 2012.

E kötet néhány dokumentumot tár fel az erdélyi gyógyszerészképzés kezdeti történetéből. A
Kötetben nemcsak az Egyetem alapítólevele, diplomák, gyakornoki igazolványok,
végbizonyítványok találhatóak, hanem eredeti fényképek, tablók és családi albumok képei is.
A szerző nagy szakértelemmel állít emléket a szakma kiválóságainak, narratív beszámolóval
az életutakról külön kiemelve az első magyar gyógyszerésznő Tinagel Szerafin életéről. A
könyv külön érdekessége a kétnyelvűség, amely közös kinccsé teszi román és magyar közös
hagyomány megbecsülését.

www.kaleidoscopehistory.hu
Kapronczay K., Forrai J.

183

