
Az egyetem központi épületében, az Üllői út
26.-ban, a Semmelweis Szalonban különleges
eseményre került sor 2013. június 17-én, hétfőn.
A szerzők és a vendégek Dr. Schultheisz Emil
professzort köszöntötték, a 90. születésnapja
alkalmából megjelent „PRO NONAGESIMO”
tanulmánykötet bemutatójával.

A tanítványok és pályatársak
írásait tartalmazó kötet bemu-
tatóján először dr. Szél Ágoston
rektor emelkedett szólásra. Ki-
emelte, hogy Schultheisz Emil
professzor a mesterek meste-
révé vált, és polihisztorként
egyaránt példát mutatott or-
vosi, kórházigazgatói, orvos-
történészi, miniszteri és tanári
munkájával. Dr. Sótonyi Péter
akadémikus a Magyar Orvos-
történelmi Társaság köszöntő-
levelét olvasta fel. Dr. Kapron-
czay Károly, a Magyar Orvos-
történelmi Társaság főtitkára
egy új orvosnemzedék szellemi
motorjának nevezte az ünnepeltet, aki a hatva-
nas évek végétől átalakította az orvostörténet
kutatásának szellemét, szervezetét. Dr. Cseh
Károly, a Népegészségtani Intézet igazgatója
elmondta, hogy Schultheisz Emil professzor
1985-tól 2003-ig vezette az intézet jogelődjét,
és orvostörténeti hatása ma is tetten érhető. Vé-
gül Varga Benedek, a Semmelweis Orvostörté-
neti Múzeum igazgatója emlékezett a múze-
umba kerüléséről, és a távol lévő dr. Vizi E.
Szilveszter, az MTA korábbi elnökének kö-
szöntését olvasták fel. 

A PRO NONAGESIMO – Tanulmányok Schult-
heisz Emil professzor 90. születésnapjára – melyet
Kapronczay Károly és Kapronczay Katalin szer-
kesztett – tartalomjegyzéke a következő:

Köszöntő (SZÉL ÁGOSTON)
Előszó (JÁVOR ANDRÁS)
Schultheisz Emil életrajza
Schultheisz Emil hazai és külföldi orvostör-

téneti publikációinak bibliográfiája 2012-ig 

A zöldkeresztes mozgalom történelmi távlat-
ban (BIRTALAN GYŐZŐ)

Gondolatok és emlékek a 2011. évi Fiziológiai
Orvosi Nobel-díj kapcsán (CSEH KÁROLY)

Gondolatok egy távlati egészségügyi prog-
nózishoz (FORGÁCS IVÁN)

A szexuális férfierő serken-
tése orvosi javaslatra a XII. szá-
zadban (FORRAI JUDIT) 

Gondolatok a magyar pszi-
chiátria történetéből (FÜREDI
JÁNOS)

Fizikatörténeti kiadványok
Magyarországon a 19. század-
ban (GAZDA ISTVÁN)

Szemelvények a mozgás-
szervek belgyógyászata és fi-
zioterápia kapcsolatának hazai
történetéből (GÖMÖR BÉLA)

Taxa Pharmaceutica Posoni-
ensis (†GRABARITS ISTVÁN)

A két Hörnigk. A XVII. szá-
zadi merkantilizmus jelentős
képviselői (KAPRONCZAY KATA-

LIN)
A szláv orvosi nyelvújítás (KAPRONCZAY KÁ-

ROLY)
Az atherosclerosis sikeres terápiája: a statin-

kezelés előnyei és dilemmái (KARÁDI ISTVÁN)
A reformáció jelentősége az európai orvostu-

domány történetében (KARASSZON DÉNES)
Az első magyar diabetológus – Trnka Vencel

(1739–1791) (KISS LÁSZLÓ)
Démétér és Ceres (LOZSÁDI KÁROLY) 
Tudomány-e a medicina? (MAGYAR LÁSZLÓ

ANDRÁS) 
Város és könyvkultúra Magyarországon a

XV. század végén és a XVI. században. A
könyvkiadási adatok tanulságai (MONOK IST-
VÁN) 

Az orvostörténelem hazai oktatásának mai
dilemmái (MÓDIS LÁSZLÓ)

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és
Gyógyszerésztudományi Szakosztályának te-
vékenysége a tudomány szolgálatában (PÉTER
MIHÁLY – PÉTER H. MÁRIA)
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Mégsem Petőfi (SÓTONYI PÉTER)
Neurophobia (SZIRMAI IMRE)
A tényeken alapuló orvoslás múltja és jelene

a rákkutatásban (TOMPA ANNA)
Téli utazás. II. Rákóczi Ferenc gyermekkorá-

ból (R. VÁRKONYI ÁGNES)
Kémiai ingerület átvitel felfedezésének törté-

nete, avagy a gondolatok átöröklődése (VIZI E.
SZILVESZTER)

tették. Csak reménykedhetünk benne, hogy kö-
zeleg az idő, amikor a korszakalkotó eredmé-
nyek ismét itthon születhetnek meg.

Korunk nem kedvez a kiemelkedő személyi-
ségeknek, a szakmai ideálok elszürkülni tűnnek
– a könyv ezért is lehet lelkesítő a mai fiatal or-
vosgenerációk számára.

DR. DZSINICH CSABA
a Society for Vascular Surgery
magyar tagozatának elnöke

Dr. Szende Béla – Dr. Szabó Katalin
AERE PERENNIUS
ÉRCNÉL MARADANDÓBB / 
MORE LASTING THAN BRONZE

Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013
ISBN 978-963-33-1283-4

A Semmelweis Kiadó gondozásában AERE PE-
RENNIUS Ércnél maradandóbb / More lasting
than bronze címmel rendkívül érdekes könyvet
jelentetett meg dr. Szende Béla és dr. Szabó Ka-
talin prof. dr. Szél Ágoston rektor úr előszavá-
val, ami joggal tarthat számot az orvostársada-
lom érdeklődésére. A kétnyelvű (magyar–
angol) kiadvány méltó áttekintést nyújt az el-
múlt csaknem 200 év azon magyar orvosainak
pályájáról, akik nem mindennapi teljesítmé-
nyükkel beírták nevüket a medicina történe-
tébe. A nevükkel fémjelzett sikeres felfedezések,
eljárások, eszközök az adott korban nemzet-
közi jelentőséggel bírtak, és nemritkán napja-
inkban is meghatározó a szerepük.

A 49 kiemelkedő személyiség életrajzi adatai
mellett a nevüket viselő felfedezések, módsze-
rek, eszközök eredeti közlésének felkutatása
alapos kutatómunka eredménye. Az életraj-
zokból kiviláglik, hogy míg a történelmi Ma-
gyarország különböző részeiből származó tu-
dósok az első világháború előtt képesek voltak
itthon elérni sikereiket, a történelem viharai ké-
sőbb sokukat hazánk elhagyására kényszerí-

Mint látható, az értékes és sokféle tanulmá-
nyok a sok jeles szerző alfabetikus sorrendjében
követik egymást a kötetben, mely a Semmel-
weis Kiadó megszokott pontos és esztétikus ki-
adásában jelent meg. Egészen biztos, hogy min-
den kedves olvasónk talál benne őt érdeklő
részleteket.

DR. GÖMÖR BÉLA


