
amikorra már olvasóterem, rendezett állapo-
tok álltak a kutatók rendelkezésére. Itt csopor-
tosult a két világháború között mûködött ha-
zai orvostörténeti kutatók „csapata”, kiegé-
szülve az ifjabb nemzedék – gyakran más vi-
lágnézetû – érdeklôdôivel. A könyvtár vonze-
rejét emelte, hogy 1952. március közepétôl he-
tente rendeztek orvostörténeti elôadásokat,
amelyek látogatottsága gyorsan emelkedett.

A könyvtár élére 1951. május elsejével Palla
Ákost nevezték ki. aki élete utolsó másfél évti-
zedében kapcsolódott az orvostörténelemhez.
Tehát kKözel az ötvenedik évéhez került ne-
vezték kia könyvtár élére, amely feladatnak
igyekezett mindig eleget tenni, s így élete utol-
só másfél évtizede az orvostörténelemhez
kapcsolódott. .Palla más területrôl érkezett új
feladatkörébe. 1903. augusztus 9-én született
Aradon, ahol iskoláit is végezte. Kolozsvárott
volt joghallgató, de inkább a mûvészetekhez
vonzódott: nyaranta szorgalmasan látogatta a
nagybányai festôtábort, amely magát fes-
tôiskolának is nevezte. Kiváló kézügyessége,
rajz- és festôkészsége adta késôbbi „megélhe-
tését” is, kiváló restaurátor lett. Ebben az idô-
ben kezdett érdeklôdni a régmúlt korok ipar-
és képzômûvészeti alkotásai, valamint irat- és
könyvanyaga iránt. Jó szemû gyûjtô és mû-
tárgyszakértô is lett. A két világháború között
meglehetôsen hányatott élet jutott osztályré-
széül. Azok közé tartozott, akik áttelepülve
Erdélybôl nem könnyen találtak érvényesülési
lehetôséget. Egy idôre Amerikába, pontosab-
ban Kanadába ment, dolgozott fakitermelé-
sen, folyami hajón stb. Visszatérve Magyaror-
szágra ismét jogi tanulmányokat folytatott, és
hivatalnoki pályára lépett, volt számvevôségi
tisztviselô, dolgozott a Vámhivatalban, majd a
Gyermekvédô Ligánál, végül a háború után a
Népjóléti Minisztériumban. 1949-ben elbocsá-
tották, mivel valamikor Kanadában is élt, így
„nyugatosnak” számított. Éppen a Postás Kór-
házban volt élelmezésvezetô, amikor – a ké-
pességeit ismerôk – „beajánlották” az Orvos-
történeti Könyvtár vezetôjének, ami – éppen a
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Ötven éve, hogy 1958. február 15-én alakult
meg az Egészségügyi Dolgozók Szakszerveze-
tén belül megalakult az Orvostörténeti Szak-
csoport, ezzel az akkori körülmények között
jogilag rendezett körülmények közé került az
orvostörténelem iránt érdeklôdök tábora. Ezt
a furcsa társasági formát csak az orvostársada-
lom idôsebb tagjai ismerik, a „mûködô szocia-
lizmus” akkori szervezôdési formája volt.
1948-ban a tudományos és társadalmi élet
átszervezôdése idején feloszlatták az összes
társadalmi és tudományos egyesületet, he-
lyükbe vagy tömegszervezeteket formáltak ki,
vagy valamilyen nagyobb szervezeti forma alá
rendelték ôket. Az orvostudományi társaságo-
kat az Egészségügyi Dolgozók Szakszerveze-
tén belül szakcsoportonként szervezték újjá,
ahol erôs volt a politikai ellenôrzés és irányí-
tás, de az adott körülmények között ez volt az
egyetlen lehetôség.

1945 ôszén az egyetemi orvosképzés tanter-
vébôl kiemelték az orvostörténelmet, 1948-ban
feloszlatták az Orvosegyesületet, amely lehe-
tôséget adott az orvostörténelem társasági ke-
retek között való mûvelésére. Az Orvosegye-
sülettel együtt felszámolódott az 1909-ben
megnyitott Orvostörténeti Múzeum is, amely-
nek értékes gyûjteménye orvostársadalmunk
felajánlásaiból formálódott ki. A Más feloszla-
tott más társaságok, egyesületek és a szerze-
tesrendek, egyházi intézmények könyvtárai is
értékes orvostörténeti emlékekkel, ritka köny-
vekkel rendelkeztek, amelyek késôbbi sorsáról
is gondoskodni kellett.

Az irgalmas rendi kórház államosítása után,
1951 májusában jött létre az Országos Orvos-
történeti Könyvtár, ahová közel 200 ezer köny-
vet és folyóiratot szállítottak be. A Könyvtár
az irgalmas rend budai kórházának volt szer-
zetesi könyvtárában alakult meg, amelynek
három terme képtelen volt befogadni a jelen-
tôs könyvmennyiséget. (Ideiglenesen a volt
templom nagyságú volt kórházi kápolnát is
raktárnak használhatták fel.) A könyvtárat hi-
vatalosan 1952. március 9-én nyitották meg,

Palla Ákos (1903–1967) emlékezete



munka beláthatatlan mennyisége, a feladat
összetettsége stb. miatt – a szakemberek köré-
ben sem volt vonzó munkalehetôség. Palla
Ákos valóban szerette – mai szóhasználattal
élve – a kihívásokat, szinte gondolkodás nél-
kül elvállalta a feladatot. Rajta kívül még két
munkatársa lett, akikre nemcsak hatalmas
munka, de ugyanakkora felelôsség is hárult.

Palla Ákos nemcsak jó szakember, hanem
tapasztalt „róka” is volt: mindig igényesen vá-
lasztotta ki azokat a tanácsadókat, akiknek vé-
leményére bizton számíthatott. A két világhá-
ború között mûködött kiváló – az akkori jelen-
ben szakmailag „ellehetetlenült” – orvostörté-
nész kutatókra hallgatott, felépítette azt a tu-
dományos bázist, amelynek hatásai ma is ér-
zékelhetôk. Daday András, Diósadi Elekes
György, Herczeg Árpád, Gortvay György
stb.az orvosi pálya legkülönbözôbb területein
mûködtek, hivatásszerûen nem foglalkoztak
orvostörténeti kutatásokkal. A könyvtár segí-
tése újból „lázba hozta” ôket, segítôi lettek
Palla Ákosnak olyan dolgok megvalósításá-
ban – mint például az Országos Orvostörténeti
Könyvtár Közleményeinek megalapításában
(1955) –, amelyek után nem lehetett az
orvostörténelmet kiiktatni a hazai tudomá-
nyos életbôl.

A könyvtárban tartott elôadások, valamint a
folyóirat- és könyvkiadás már tükrözték az or-
vostörténelem tartós sikerét, amelynek ered-
ményeként 1957-ben létrejött az MTA Orvos-
történeti Bizottsága, majd a szélesebb bázist je-
lentô Orvostörténeti Szakcsoport. Mindkettô-
nek tagja lett Palla Ákos, akinek tekintélyét
növelte a Közlemények nemzetközi sikere, ami-
re a könyvtár, illetve az Orvostörténeti Szak-
csoport jelentôs nemzetközi kapcsolatai is
épültek. Igaz, az utóbbit sem lehet mai érte-
lemben venni, hiszen az államhatalom mindig
és a legválogatottabb formában ellenôrizte,
önálló „cselekvésre” nem sok lehetôséget en-
gedett. Még ez is több volt a semminél, de
ezen keresztül az újból formálódó magyar or-
vostörténeti kutatásokat és kutatókat megis-
merhette a szûkebb és tágabb értelemben vett
világ.

Az 1951-ben biztosított helyiség már nem
volt alkalmas a számos feladat megoldására-
nak az 1951-ben biztosított helyiség, így az Or-
szágos Orvostörténeti Könyvtár 1956 tavaszán
új épületet elhelyezést kapott, az ORFI fôépü-

letével szemben található, Török utca 12. alat-
ti épületben, hogy méltó keretek között bizto-
síthassa – a könyvtári célokon túl – a társasági
élet követelményeit. A könyvtár folyamatosan
települt át a neobarokk épületbe, amelyben
1945–1955 között az ORFI Heine–Medin-osz-
tálya mûködött. A 19. század legelején épült
palota kórházi feltételeknek nem felelt meg.
Gül Baba utcai oldalszárnnyal és belsô udvar-
ral rendelkezett, de az oldalszárnyat 1945-ben
„leválasztották”, hogy a kibombázottaknak te-
remtsenek szükséglakásokat. (Ezen épületrész
2002-ben került vissza a könyvtár tulajdonába,
leromlott, egyes részein romos állapotban.)
Amikor a mozgássérült betegeket a Frankel
Leó út 62. alatti épületben helyezték el, a
könyvtár megkapta az elhelyezést, az elôadó-
teremnek is használható olvasóval, reprezen-
tatív terekkel, raktárakkal stb. Az épület olyan
hangulatot sugároz, hogy több nemzetközi
részvételû tudományos és diplomáciai ren-
dezvény színtere is volt. Az épület építtetô tu-
lajdonosa Kormos Ilona hangversenyénekes
volt, aki nagy társasági életet élt pénzügyi kö-
rökben ismert férjével együtt. A Török utcai
szárny volt a „társasági élet” színtere, az elsô
emeleten ebédlô és több társalkodó szoba, a
másodikon hangversenyterem, dohányzó és
kártyaszoba. Maga a tulajdonos házaspár a
Gül Baba utcai szárnyban lakott, ahol a sze-
mélyzet is élt. A földszinten konyha, garázs,
különbözô kiszolgáló- és raktárhelyiségek
kaptak elhelyezést. Közvetlenül Budapest ost-
roma elôtt Kormos Ilona a Török utcai épület-
szárnyat a Vöröskeresztes Hadikórháznak en-
gedte át, nehogy katonai parancsnokságok ve-
gyék birtokba. Az ostrom után – amikor már
nem volt szükség hadikórházra – a kitört Hei-
ne–Medin-járvány miatt lett ismét kórház. A
kitelepítések után Kormos Ilona a Gül Baba ut-
cai épületben élt haláláig, sok segítséget adott
a könyvtár munkatársainak az épülettel kap-
csolatos gondjaikra.

Az Országos Orvostörténeti Könyvtár való-
ban ezután vált azzá, amiért létrehozták. A
könyvállomány gyarapításán és szakszerû fel-
dolgozásán kívül egyre nagyobb fontosságot
kapott az itt ôrzött orvostörténeti múzeumi
gyûjtemény önálló intézménybe való szerve-
zése. 1958-ban hivatalosan is megalakult az
Orvostörténeti Múzeumi Bizottság, amelynek
célja Semmelweis Ignác egykori szülôházában
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a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum felállí-
tása. A múzeum hivatalosan 1964-ben alakult
meg, de a szervezésben, a gyûjtemény rende-
zésében és szakszerû átadásában fontos szere-
pet játszott Palla Ákos, aki az önállóan mûkö-
dött múzeumban tanácsadói szerepet töltött
be. (1967-ben bekövetkezett halála után egye-
sítették a két orvostörténeti intézményt.)

Palla Ákos jeles orvostörténeti kutató is volt:
elsôsorban középkori problémákkal, latin
nyelvû hazai orvosi kéziratokkal foglalkozott,
így a Biga salutis kérdésével (1954), a veszpré-
mi leprosoriummal (1956), a szkíta cserge fo-

galmával (1957), a Sibilla unguentaria jelentô-
ségével (1959), majd a lepra és a középkori
magyar kórházügy történetével is. Közlemé-
nyeinek száma tizenhat az orvostörténelem
tárgykörébôl, valamint részt vett több jubileu-
mi kiadvány, így 1957-ben az Orvosi Hetilap
centenáriumára készült album szerkesztésé-
ben. A magyar orvostörténelemért tett mun-
kásságáért az elsôk között elnyerte el a Weszp-
rémi István-emlékérmet. 1967. május 29-én
hunyt el Budapesten.

DR. KAPRONCZAY KÁROLY
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William Shakespeare A vihar III. felvonása
3. színében a golyva (struma ) leírását adja,
amikor Gonzalo ezt mondja:

„Nincs, uram, félned ok. Gyermekkorunkban
Ki hitte még, hogy vannak hegylakók,
Tágbôrûek, mint ökrök, és nyakukról
Hústáska lóg? S hogy vannak emberek,
Mellükön nôtt fejekkel?”

(Babits Mihály fordítása)

E R E D E T I B E N

The Tempest

Faith, sir, you need not fear. When we were boys
Who would believe that there were mountaineers
Dew-lapp’d like bulls, whose throats had hanging at’em
Wallets of flesh? or that there were such men
Whose heads stood in their breasts? which now we find
Each putter-out of five for one will bring us
Good warrant of.

Shakespeare – a golyváról…

Beküldte, mert 23 éve Hedinger svájci pajzsmirigy-patológustól hallotta:
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