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Az orvostörténeti jelentőségű kö-
tet a Semmelweis Egyetem El-
méleti Orvostudományi Köz-
pontjában 2010. június 18-án meg-
tartott ünnepi üléssel egy időben
jelent meg, mint az egyetem saját
kft.-jének, a Semmelweis Kiadó-
nak a terméke. Az ünnepség
megszervezése és a kötet létre-
hozása egyaránt dr. Romics Imre,
a klinika igazgatója odaadó mun-
kájának az eredménye.

A kötet valójában a klinika sze-
mélyi vonatkozású történéseinek tökéletes do-
kumentumtára és a személyeket, eseményeket
felelevenítő gazdag képeskönyv.

Romics professzor a Bevezetésben fejti ki,
hogy mire alapozott a 90 éves évforduló ün-
neplése, ami szokatlan évszám ebben a tekin-
tetben. A budapesti egyetemi intézet Európa
legrégibb (önálló) Urológiai Klinikája. Főváro-
sunkban a Szent Rókus Kórház 90 ágyas uroló-
giai osztálya 1920. júniusában lett a Királyi Páz-
mány Péter Tudományegyetem klinikája.
1936-ig ott is működött, akkor került át a III.
számú Belgyógyászati Klinika helyére – me-
lyet, a jutalomévet meg nem kapó báró Korányi
Sándor akkor szűnt meg igazgatni. Lehetne
várni a kerek számra, a centenáriumra – foly-
tatja a kötet szerkesztője – de bizonyos, hogy so-
kan, akik még ma itt vannak, akkor már nem le-
hetnének ott.

Az Urológiai Klinika első igazgatója Illyés
Géza volt, egészen 1941-ig, tehát 21 éven át.
Ezután Minder Gyula következett (2 éven át –
a háború végén emigrált), majd Babics Antal
akadémikus 28 éven (!) át. Balogh Ferenc 12
éven át, Frang Dezső 11 éve át igazgatta a kli-
nikát, és majd a történelem fogja elárulni, hogy
Romics Imre a jelenlegi 13 évén túl még meddig
tölti be a sok feladatot adó posztot.

Tisztán orvostörténeti jellegű, dicséretes tény,
hogy Romics Imre professzor kezdeményezé-
sére 1998 óta működik a klinika múzeuma, ahol
értelemszerűen az urológiai szakma minél több
régen használt eszközét, továbbá a lehető leg-
több írásos és fotódokumentumot igyekeznek

egybegyűjteni. A kötet termé-
szetesen tartalmazza (pontos és
fontos dokumentációs forrás-
ként) a valaha a klinikán dol-
gozó valamennyi orvos nevét és
a klinika jelenlegi valamennyi
szakdolgozójáét is. Irigylésre
méltó mennyiségű külföldi ven-
dég és vendégelőadó felsorolása
is olvasható, ami természetesen
csak az urológiai szakmai terület
ismerőinek mond valamit.

Megemlítésre méltó, hogy a
könyv szerkesztője „merészelt” olyan dolgo-
kat is leírni, amelyekért az olvasók a leghálá-
sabbak. Ilyen például az igazgatói kinevezése-
ket megelőző felterjesztések és szavazások, a
nem egészen autentikus beavatkozások pon-
tos, adatszerű felelevenítése, melyek 1942-ben
éppúgy fennálltak, mint 1946-ban. Babics Antal
elég nehezen került az igazgatói székbe. Azóta
viszont ebben a tekintetben simán mennek a
dolgok.

A 188 oldalas, szép kiállítású könyv – mint a
borító is bizonyítja – teljes mértékben két-
nyelvű. Így a jeles intézmény hírét el fogja tudni
vinni határainkon túlra is, gondolva a klinika
mostani igazgatójának számos nemzetközi kap-
csolatára, de gondoljunk az univerzitásunkra
járó külföldi hallgatókra is. A már fentebb is ki-
emelt gazdag fotóanyag, az intézetigazgatók
széles körű bemutatásán és illusztrálásán túl,
többek között „A klinika kiemelkedő munka-
társai”, „Klinikai dolgozók az 1950-es,1960-as
években”, „Külföldi vendégek”, „Az épület
több mint 100 éves”, „Műszerek a múzeum
gyűjteményéből”, „Múzeumi iratok”, „Plaket-
tek, kitüntetések” és „Események” fejezetek-
ben nyertek osztályozást. Utóbbiban a felvéte-
lek a baráti összejövetelek hangulatát is
felidézik. Nem hiszem, hogy az avatott szak-
mabeli találna valamilyen hiányt.

A kötet betűi, a fejezetek tagolása, a doku-
mentumok elhelyezése a Táncos László kiadói
igazgatótól megszokott magas színvonalon va-
lósult meg. Hiba, elírás – mint a fehér holló.
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