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Adalékok a Szemészet folyóirat 

százötven éves történetéhez (1864–2013)

Kótyuk Erzsébet dr.

„Első sorban a szemészeti tudomány fejlesztése

magyar nyelven levén feladatunk.”

(Schulek Vilmos)

Az Orvosi Hetilap mellékleteként indult a Szemészet 

című folyóirat, amely az idén immár a százötvenedik év-

folyamába lépett. A sikeres évek mellett a lap válságos 

időszakokat is átélt. Többször újraindult, mivel a sze-

mésztársadalom – a nehézségek ellenére – minden eset-

ben megtalálta annak a lehetőségét, hogyan tartsa élet-

ben a szakma eme fontos fórumát. A dolgozatban ezt a 

küzdelmes másfél évszázadot tekintjük át.

Az első évtizedekben a lap jellegét elsősorban a szer-

kesztők személye határozta meg. Ennek megfelelően, az 

első közel hetven esztendőt három jelentős magyar sze-

mészegyéniség nevéhez köthetjük. Az 1864-től 1881-ig 

terjedő időszakban Hirschler Ignác (1823–1891) több 

mint két évtizedig szerkesztette, 1881 és 1904 között 

pedig Schulek Vilmos (1843–1905) irányította a lapot. 

Ezután huszonnyolc évig Grósz Emil (1865–1941) látta 

el a lappal kapcsolatos teendőket: 1904 és 1927 között 

egyedül, majd 1932-ig Horay Gusztávval (1893–1963) 

közösen szerkesztették a folyóiratot. A második világ-

háború utáni új korszakban is megtalálta helyét a lap, 

akárcsak a rendszerváltozást követően, amikor új kihívá-

sokkal és követelményekkel kellett megbirkóznia.

Az indulás

Az Orvosi Hetilap főszerkesztőjében, Markusovszky Lajos-

ban (1815–1893) fogalmazódott meg a gondolat 

 1863-ban, hogy az egyes tudományágak képviselőinek 

lehetőséget kell adni szakterületük eredményeinek be-

mutatására a folyóirat hasábjain. Elképzeléseit Hirschler 

Ignáccal egyeztette, aki felajánlotta, hogy a hetilap olva-

sóit egy szemészeti mellékletben rendszeresen tájékoz-

tatja a szakág fejlődéséről és az újabb tapasztalatokról.

Az Orvosi Hetilap mellékleteként, Szemészet cím-

mel 1864-ben így látott napvilágot az első szám. A ha-

vonta közreadott függeléket kezdetben teljes egészében 

Hirschler írta, és a lapba fűzve jelent meg. A terjedelme 

kezdetben fél, később egy ív volt. A lap a szemészet kül-

földi eredményeiről, az ott létrejött társaságokról és azok 

tevékenységéről, valamint az idegen nyelvű szakiroda-

lomról is tájékoztatta a szakma művelőit. Hirschler több-

éves szorgos munkával kinevelte a szemorvoslás tudo-

mányával foglalkozó szakemberek egész sorát.

A Szemészet írója és szerkesztője 1869-ben új célo-

kat fogalmazott meg: „E melléklet ennélfogva többé nem 

leend egy embernek műve, hanem a hazai szemészek közös 

munkatere, melyben mindenikünk lerakva és értékesítve 

saját tapasztalásait, közös erővel segítendjük elő szak-

mánk kiképzését” [Szemészet, 1869, 1. sz., 1.].

A továbbiakban méltatta Karl Stellwag (1823–1904) 

művét, amely Vidor Zsigmond (1835–1908) fordításában 

jelent meg, és megjegyezte: „a szemészeti melléklet kilép 

eddigi állapotából, egyedül most kezdhetvén meg azon ren-

des működését, mely minden folyóirat feladata, hogy t. i. 

nem főképpen a már megállapított tényeket, hanem a min-

dennap felmerülő új nézeteket és vívmányokat állítsa az 

olvasó elé” [Szemészet, 1869, 1. sz., 2.].

A hetilap jól érzékelhetően változatosabb és olvas-

mányosabb lett: eredeti írásokat, valamint esettanulmá-

nyokat közölt. Ezenkívül külföldi folyóiratok jelentő-

sebb cikkeit és új szakkönyveket ismertetett, külhonban 

bevezetett új műtéti eljárásokról tájékoztatta olvasóit. 

Hirschler szervezőmunkáját dicséri, hogy hamarosan 

 kibővült a folyóirat szerzőinek tábora, akik a lapban kö-

zölték tapasztalataikat. Kezdetben Torday Ferenc (1841–

1888), Vidor Zsigmond, majd egyre gyakrabban a ké-

sőbbi neves szemészek – Schulek Vilmos, Nagel Emil 

(1817–1892), id. Imre József (1851–1933), Feuer Na-

thaniel (1844–1902) – írásai jelentek meg. A lapszem-

lével és könyvismertetésekkel is kibővített tartalomnak 

köszönhetően, egyre inkább meghatározóvá vált a fo-

lyóirat tudományos jellege.

Schulek Vilmos – aki kezdetben Bécsből küldte cik-

keit, később a kolozsvári egyetem professzoraként, majd 

a pesti egyetem tanszékvezető tanáraként –, Hirschler 

visszavonulását követően, 1881-ben átvette a Szemészet 

szerkesztését.

A váltásról, a lappal kapcsolatos elképzeléseiről, céljai-

ról rövid írásban tájékoztatta az olvasókat és felvázolta 

a további terveket is : „Első sorban a szemészeti tudomány 
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fejlesztése magyar nyelven levén feladatunk (…) Szükség 

van reá, hogy az emberiség tudomány fejlődésében minél 

több nemzeti egyéniség, tehát a magyar is osztozzék. (…) 

Szüksége van az ország sínlődő szemészeti ügyének szemé-

szeti szakértőkre, nagyobb számban” [Szemészet, 1881, 

1. sz., 1–2.].

A folyóirat külalakjában és tartalmában is megválto-

zott. A terjedelme bővült, az írásokat illusztrációkkal 

 közölték, és továbbra is részletes könyvismertetéseket 

jelentettek meg. A külföldi szakfolyóiratok jelentősebb 

tanulmányait pedig bővebben mutatták be.

Az újság színvonalának emelkedését bizonyítja, hogy 

a  főszerkesztőn kívül a leggyakrabban id. Imre József, 

id.  Csapodi István (1856–1912), Schulek Vilmos és 

 Feuer Nathaniel nevével találkozunk eredeti, terjedelmes 

tanulmányok szerzőiként. A lapban megjelent írások 

nyelvezete egyre gördülékenyebb lett, a magyar nyelvű 

vagy „magyarított” szakkifejezések egységesültek, és a 

XIX–XX. század fordulójára lényegében a magyar szem-

orvosi szaknyelv is kialakult.

Az 1880-as évektől a szemésztársadalmat leginkább 

hazánk vaksági statisztikája aggasztotta, amely a többi 

európai országgal összevetve igen kedvezőtlen volt. 

 Feuer Nathaniel 1884-ben számolt be a folyóiratban a 

Torontál vármegyében kitört trachomaepidémiáról, és 

számadatokkal bizonyította a helyzet súlyosságát. Ezt 

követően a Szemészet hasábjain folyamatosan jelentek 

meg a járványos kórral foglalkozó közlemények. A lap-

nak jelentős szerepe volt abban, hogy a kormányzat be-

látta, milyen súlyos a helyzet hazánkban e téren.

A folyóirat feladatának tekintette, hogy rendszeresen 

tájékoztassa az olvasóit a szemészet külföldi helyzeté-

ről, a szemésztársaságok – angol, német, francia – éves 

rendezvényeiről, valamint a nemzetközi szemészkong-

resszusokról. E témában íródott 1888-ban Grósz Emil 

két részben közölt többoldalas tanulmánya, amely át-

fogó képet nyújtott a szemorvoslás európai helyzeté-

ről, színvonaláról és elért eredményeiről. A cikke végén 

Grósz kijelentette: „Elszomorít az a tévhit, mely a kül-

földön egyetemünkről létezik. Sokan azt hiszik, hogyha 

vannak is Magyarországon jó orvosok, azok külföldön ta-

nultak s viszonyainkat egyenrangúaknak mondják egy 

 félvad primitív nép államháztartásával. Azok pedig, kik 

még nem zárkózhatnak el a magyar tudomány elől, szen-

tül meg vannak győződve, hogy Magyarország Austria 

(sic!) egy provinciája s a tannyelv német” [Szemészet, 

1888, 6. sz., 132.].

A Szemészet című folyóirat fejléce 1889-ben megvál-

tozott, szerkesztésében a hasábszámozásról áttértek az 

oldalszámozásra, és egyre több illusztrációt közöltek. 

A szerzők között újabb nevek tűntek fel: Issekutz László 

tanársegéd, Neupauer Gusztáv szemklinikai gyakornok 

és a tehetséges Schulek-tanítvány, Grósz Emil.

A XIX. század végére a folyóirat hasábjain már jól ér-

zékelhető, hogy jeles szemészek által a szemorvoslás 

 művelőinek íródott, és a szemésztársadalom legjelen-

tősebb nyilvános fórumává vált. A folyóirat 1894-ben, 

a  kor igényeinek megfelelően, különböző hirdetéseket 

is megjelentetett.

A szerkesztő, Schulek Vilmos különös gonddal ügyelt 

az újság magas szakmai színvonalára, mert 1902-ben a 

Magyar Orvosok Lapja mellékleteként egy újabb szemé-

szeti folyóirat indult Szemészeti Lapok címmel, Goldzieher 

Vilmos (1849–1916) szerkesztésében. Annak ellenére, 

hogy negyedévenkénti megjelenést tervezett, bizonyos 

mértékben a vetélytársa lett az akkor már közel négy 

 évtizede napvilágot látott Szemészetnek. Schulek az új 

szaklap kiadását az erők szétforgácsolódásának tekin-

tette, de elismerte annak létjogosultságát. Sőt kifejezte 

abbéli reményét, hogy közösen fogják szolgálni a szemé-

szet tudományának fejlődését.

A XX. század kezdeti évei

Az új évszázad küszöbén a szemészet legégetőbb fel-

adatai között még mindig a trachomás megbetegedések 

visszaszorítása és hatékony gyógymódjainak a kidolgozá-

sa állott. A betegség átfogó áttekintését Scholtz Kornél 

(1871–1962) írta meg a Trachoma gyógyításának törté-

nete címmel, és a folyóiratban 1902-ben folytatásokban 

közölte többoldalas irodalomjegyzékkel [Szemészet, 

1902, 4. sz., 41. és 1902, 5. sz., 61.].

A szemorvos-társadalom vészjelzéseire a magyar kor-

mányzat számos intézkedést hozott, és Grósz Emilt 

1903-ban trachomaügyi kormánybiztossá nevezte ki. 

Az ő javaslatait is fi gyelembe véve, a kormány 1904 ja-

nuárjában körrendeletet küldött ki valamennyi várme-

gyei és városi törvényhatósághoz a trachomaellenes vé-

dekezés új rendjéről. A jogszabályt a folyóirat 1904. évi 

második száma teljes terjedelmében közölte [Szemé-

szet, 1904, 2. sz., 167.]. Ez az esztendő több okból is 

je lentős volt a Szemészet történetében. Schulek Vilmos 

a szerkesztői feladatokat megosztotta Grósz Emillel, és 

a  folyóirat ezt követően évente mindössze négy alka-

lommal jelent meg kisebb méretben, de bővebb terjede-

lemben.

Az 1904. év másik fontos eseménye volt, hogy a má-

sodik lapszámban megjelent az a felhívás, amely egy sze-

mészeti egyesület megalakítását szorgalmazta. A szer-

veződés fő célja „a szemészet tudományos művelése” volt. 

Az  alapszabály jóváhagyását követően létrejött a szem-

orvosokat összefogó szervezet, Magyarország Szemor-

vosainak Egyesülete. A szerkesztőbizottság a folyóiratot 

felajánlotta az egyesület hivatalos közlönyéül, és a to-

vábbiakban helyt adott a közgyűlések és a tudományos 

ülések anyagának.

Schulek Vilmos 1905 áprilisában elhunyt. Ezt köve-

tően Grósz Emil vette át a folyóirat szerkesztését, aki a 

folyóirat arculatát jelentősen megváltoztatta. Kérésére 

Leitner Vilmos elkészítette a folyóirat 1867–1904 kö-

zötti név- és tárgymutatóját, amelyet külön mellékletben 

adtak közre az Orvosi Hetilap 1905. évi 45. számában.

A magyar szemészet nemzetközi tudományos elis-

merését bizonyította, hogy a Berlinben akkor kiadott 
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Zeitschrift für Augenheilkunde című német nyelvű sze-

mészeti folyóirat felajánlotta, hogy közzéteszi az egye-

sület közgyűlésein és tudományos ülésein elhangzott 

előadásokat.

A Magyarország Szemorvosainak Egyesülete igazga-

tóválasztmányának első ülésén, 1906-ban ügyvezető el-

nökké Grósz Emilt, helyettes elnökké id. Imre Józsefet 

választották. A korábbiaknak megfelelően a lap továbbra 

is helyet adott az MSZE éves közgyűlése anyagainak, és 

az  eredeti közleményeken kívül rendszeresen tájékoz-

tatta a szakmát az egyesület életéről. A folyóirat az 

egyes  szemklinikák működéséről szóló beszámolókat is 

közzétette, amelyek mutatói általános képet nyújtottak 

a  szemorvoslás hazai helyzetéről. Ebben az időben je-

lent  meg Scholtz Kornél tanulmánya, amely a vakság 

 magyarországi okairól értekezett. A szerző javaslatokat 

tett a kór terjedésének megakadályozására, valamint a 

különböző, vakságot okozó megbetegedések gyógyítá-

sára.

A szemorvoslás intézményeinek fejlődését jelezte, 

hogy 1907. szeptember 22-én, Budapesten megnyílt az 

Állami Szemkórház. A jelentős eseményt lelkesen üdvö-

zölte a lap. A következő évben, 1908. szeptember első 

napjaiban adták át a budapesti Királyi Magyar Tudo-

mányegyetem I. Számú Szemklinikáját, amelyet a lapban 

Grósz Emil fotókkal illusztrálva mutatott be az olva-

sóknak [Szemészet, 1908, 4. sz., 221.].

A magyar orvostársadalom számára is fontos esemény 

volt az 1909 augusztusában Budapesten tartott XVI. 

nemzetközi orvoskongresszus, amelyen a szemészet a 

IX. szakosztályt alkotta. A lapban Grósz Emil, a szak-

osztály elnökeként arra kérte a kartársait, bizonyítsák be 

a külföldi társaiknak, „hogy hazánkban a százados tradi-

tióhoz híven egy erőteljes magyar szemorvosi iskola műkö-

dik, mely exact tudományunkat a művelt nagy nemzetek 

jótékony befolyásával önállóan is képes tovább fejleszteni” 

[Szemészet, 1909, 1–2. sz., 1–2.]. A kongresszusi szám 

nyomon követte a rendezvény eseményeit, és az alka-

lomhoz illően többnyelvű címlappal jelent meg, amely a 

közölt tartalomra is utalt.

A Szemészet szakmai folyóiratként sem tudta magát 

 elszigetelni a történelmi változásoktól, hiszen az ország 

gazdasági körülményei, a politikai helyzet befolyásolták 

a megjelenését.

Az 1910-es évek elejétől a lap kiadása egyre rendszer-

telenebbé vált. Az első világháború kitörésének évében, 

1914-ben csak egyetlen, a közgyűlés anyagát ismertető 

szám látott napvilágot, amely a szemorvos-egyesület 

megalakulásának tízéves évfordulóját ünnepelte. A fo-

lyóirat 1915-ben nem jelent meg.

Az 1916-ban kiadott egyetlen szám arról az ülésről 

számolt be, amelyet Grósz Emil kezdeményezésére szer-

veztek és tartottak Budapesten, neves külföldi szemészek 

részvételével. A rendezvény célja az volt, hogy a háború 

által felvetett időszerű gondokat megvitassák. A „hadi-

gyűlés” anyagait teljes terjedelemben közölte a lap.

A következő évben, 1917-ben ismét nem jelent meg 

a folyóirat. Az 1918-ban kiadott rendkívüli szám a hábo-

rú okozta szemsérülésekről és azok gyógymódjairól, va-

lamint az I. számú szemklinika háborús működéséről 

számolt be.

A két világháború közötti évek

Az I. világháború utáni első évben, 1919-ben egy kis 

 terjedelmű számot adtak ki eredeti közlésekkel és két be-

számolóval. Ezt követően több évig nem jelent meg a 

folyóirat.

Az 1922. évi újraindulást követően az első szám elő-

szavában a szerkesztő, Grósz Emil részletesen beszámolt 

az olvasóknak a világháború és a forradalmak okozta ne-

hézségekről, amelyek a lap rendszertelen megjelenését 

okozták. Azt is közölte, hogy sokirányú elfoglaltsága 

 miatt szerkesztői feladatait a továbbiakban egyedül nem 

tudja vállalni, és tanártársai támogatását kérte. Ebben 

az  időben vetődött fel először a szemorvosok tovább-

képzésének ügye, és ekkor jelent meg a részvételre vo-

natkozó felhívás is.

Az 1922. évi közgyűlés fő témája Magyarország 

 Szemorvosainak Egyesülete alapszabályának a módosí-

tása, il letve az egyesület nevének a megváltoztatása volt. 

A  szerveződés ekkor vette fel a Magyar Szemorvostár-

saság elnevezést. Az új alapszabályt teljes terjedelmében 

a lap 2. száma közölte. Ettől az évtől kezdve a szemész 

szakorvosok az évenkénti közgyűlésen kívül tudomá-

nyos  üléseket is szerveztek, változó gyakorisággal, évi 

két-három alkalommal.

A következő évtől a lap terjedelme jelentősen csök-

kent. Az ezt követő évfolyamok – 1924, 1925, 1926, 

1927 – csak kis formátumú, beszámoló jellegű füzetek 

voltak, és a Magyar Szemorvostársaság hivatalos kiad-

ványaiként láttak napvilágot.

Az először 1913-ban felvetett látszerészképzés ügye 

az 1920-as években rendeződni látszott, mert az 1923-

ban megjelent új ipartörvény a látszerészi tevékenysé-

get  képesítéshez kötötte. Ennek végrehajtási utasítása 

1925-ben lépett életbe, amelyről a Szemészet részlete-

sen beszámolt.

A Szemorvostársaság éves nagygyűlését, vidéken első-

ként Pécsett, 1927-ben tartották, ahol tervbe vették egy 

szemészeti bibliográfi a összeállítását. Ugyanitt szóba 

 került a Szemészet című folyóirat régi, bővített formá-

tumban történő kiadásának az igénye, és felvetődtek az 

anyagiak előteremtésének lehetőségei is. A fáradozás 

nem volt hiábavaló, mert 1928-ban ismét a hajdani ter-

jedelmében jelent meg a folyóirat. A címlap felirata is 

változott, mert a szerkesztő, Grósz Emil neve mellett 

segédszerkesztőként feltűnt Horay Gusztáv. A nehéz 

gazdasági helyzet miatt a folyóirat térítésmentes nyom-

tatását az Orvosi Hetilap a továbbiakban már nem vál-

lalta. Ezért a Szemorvostársaság előfi zetést hirdetett 

meg, azzal a feltétellel, hogy a tagok – tagdíjuk ellené-

ben – továbbra is megkapják az újságot. Több év után ez 
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volt az első lapszám, amely ismét eredeti cikkeket adott 

közre. A folyóirat addiginál nagyobb terjedelme és a 

több mint tíz tudományos közlése azt a reményt kel-

tette, hogy a továbbiakban újra magas színvonalon fog 

megjelenni.

Az előfi zetők mozgósítása azonban nem járt kellő 

eredménnyel, emiatt a Magyar Szemorvostársaság fenn-

állásának 25. évfordulóját méltató írások az Orvoskép-

zés  című lapban láttak napvilágot. A következő évben, 

1930-ban is csak egyetlen, csökkentett terjedelmű szá-

mot tudtak kiadni. A gazdasági nehézségek és a lap 

 megjelentetése körül kialakult pénzügyi gondok követ-

keztében a Szemészet 1932-ben – a korábbiaktól elté-

rően – az Orvosképzés (októberi szám) című hetilap kü-

lön füzeteként jelent meg. Az 1935-ben kiadott lapszám 

tulajdonképpen ünnepi kötet volt Horay Gusztáv szer-

kesztésében. Grósz Emilt köszöntötték barátai és hálás 

tanítványai 70. születésnapján, valamint egyetemi nyil-

vános rendes tanárságának 30. évfordulója alkalmából.

A folyóirat újraindítására 1938-ban történt ismét kí-

sérlet. Különböző támogatások és a fi zetett hirdetések 

megjelentetésével sikerült pénzügyileg megalapozni a 

lap kiadását. Az anyagi biztonság lehetővé tette, hogy 

visszanyerje régóta vágyott önállóságát, és a továbbiak-

ban ne egy másik folyóirat melléklete, hanem önálló lap 

legyen. Az új sorozat bevezetőjét Grósz Emil írta, és 

egyben bejelentette, hogy a lap szerkesztésétől visszalép.

A Magyar Szemorvostársaság hivatalos közlönyeként 

szereplő lapot ezt követően a társaság mindenkori titkára 

és a jegyzője szerkesztette. Ekkor évente két szám ki-

adását tervezték, amelyekben továbbra is közzétették a 

társasági ülések jegyzőkönyveit. Tartalomjegyzékét öt 

nyelven közölték. A lap új szerkesztői Pelláthy Béla 

(1895–1966) és Grósz István (1909–1985) voltak.

Annak érdekében, hogy a Szemészet című folyóirat 

még sikeresebben összefogja a szemorvos-társadalmat, 

a  példányszámát megnövelték, díjmentesen eljuttatták 

minden kórházba, klinikára és könyvtárba, valamint a 

magán- és egyetemi tanároknak is megküldték. A nagy 

reményű újrakezdést az 1939 őszén kitört második vi-

lágháború szakította félbe. Ekkor és az ezt követő évek-

ben, 1944-ig a számok ugyan rendszeresen megjelen-

tek, de az említett okok miatt a terjedelmük jelentősen 

csökkent, az egy-két eredeti közlemény mellett csu-

pán  az  éves közgyűlésekről közölt rövid tudósításokat. 

A tartalomjegyzék már csak magyar nyelven látott nap-

világot.

Az 1941-ben tartott tisztújító közgyűlést követően 

Nónay Tibor (1899–1985) és Grósz István lettek a Sze-

mészet szerkesztői. Ebben az évben nagy veszteség érte 

a  magyar szemésztársadalmat: meghalt Grósz Emil, 

a  Magyar Szemorvostársaság egyik alapítója, aki közel 

három évtizedig volt a Szemészet folyóirat szerkesztője. 

A  fekete keretes címlappal megjelent folyóiratban Horay 

Gusztáv emlékezett meg a nagy tudósról.

A lap 1942-ben, rövidített terjedelemmel ugyan, de 

két külön számmal látott napvilágot. Mindössze két- 

három eredeti tanulmányt tartalmaztak, és csak a tudo-

mányos ülésekről szóló tudósításokat tették közzé. 

A  második világháború éveiben, a fokozódó pénzügyi 

gondok miatt, a társaság egyre nehezebben tudta kiadni 

a lapot. Annak érdekében, hogy ne szakadjon meg a fo-

lyamatos megjelenés, a szakma erőteljes összefogására 

volt szükség. A Szemorvostársaság elnökének a javasla-

tára a klinikák igazgatói vállalták, hogy a továbbiakban 

hozzájárulnak a kiadási költségekhez. A szerkesztőség a 

tiszteletpéldányok számát jelentősen csökkentette, és a 

szerzőkkel megfi zettették a közölt ábrák nyomdai költ-

ségeit. A szigorú intézkedések ellenére a következő év-

ben, 1943-ban csak egy összevont szám megjelente-

tésére volt anyagi fedezet. Az 1944-ben kiadott újabb 

összevont lapszám Győrffy István történeti visszapillan-

tását közölte, amellyel a Szemészet folyóirat megjele-

nésének 80. évfordulóját és a Magyarország Szemor-

vosainak Egyesülete megalakulásának 40. évfordulóját 

köszöntötte [Szemészet, 1944, 1–2. sz., 1.]. Ezt követő-

en a folyóirat kiadása négy évig ismét szünetelt.

A XX. század második fele

A második világháború utáni évek nem kedveztek a tu-

dománynak. A magyarországi baloldali diktatúra beve-

zetése után a hatalom egyik első lépéseként feloszlatta 

a korábban szerveződött egyesületeket, köztük a Magyar 

Szemorvostársaságot is. A kormányzat az egészségügy 

átszervezése közben létrehozta az Orvos-Egészségügyi 

Szakszervezetet, és Szemész Szakcsoportként ide so-

rolta be a volt Magyar Szemorvostársaságot. A szakcso-

port 1948 októberében tartotta alakuló közgyűlését, 

ahol Horay Gusztávot elnökké, Grósz Istvánt főtitkárrá 

választották. Az utóbbi tisztségviselő bejelentette, hogy 

közös összefogással sikerült elérni, hogy a Szemészet 

című újság a jövő évtől újra megjelenjék.

Horay Gusztáv szerkesztő és Bíró Imre (1905–2000) 

felelős szerkesztő 1949-ben összevont, 1–4. számmal 

 indította útjára az újjászületett folyóiratot. Az eredeti 

közlemények mellett bőséges folyóiratszemlét is közölt, 

amelynek jelentőségét az is növelte, hogy a világháború 

utáni diktatórikus rendszer elszigeteltségében tájékoz-

tatta a szakmát a külföldi eredményekről. Ezenkívül 

 név- és tárgymutatót is közreadtak.

A folyóirat ezt követően folyamatosan megjelent, 

évente négy alkalommal, négyívnyi terjedelemben a Tu-

dományos Folyóirat Kiadó gondozásában. A lap a szak-

csoport tudományos üléseiről továbbra is rendszeresen 

beszámolt. A lap életében 1951-ben ismét változások 

történtek, mert átszervezés következtében az Egészség-

ügyi Könyv- és Lapkiadó Vállalathoz került. Az 1950-es 

években, a gazdasági nehézségek miatt, a lap terjedel-

mét  csökkenteni kellett. A lap ezt követően kizárólag 

eredeti cikkeket közölt német és orosz nyelvű ismerte-

tővel, elhagyta a folyóiratszemlét, valamint a közgyű-

lések jegyzőkönyveinek a közreadását. A következő 

 évben, 1952-ben a szerkesztőség vezetősége átalakult: 
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a főszerkesztő Nónay Tibor, a felelős szerkesztő Remenár 

László (1917–1998), a szerkesztő Győrffy István (1912–

1999) lett.

A Szemészet folyóiratot 1955-től a Művelt Nép Tu-

dományos és Ismeretterjesztő Kiadó jelentette meg. Az 

1956-os forradalom és szabadságharc évében a Sze-

mész Szakcsoport tisztújító közgyűlést tartott, és Kukán 

 Ferencet (1898–1971) választotta meg elnöknek. Az 

 eseményről a folyóirat féloldalas tudósításban, lénye-

gében csak az újonnan megválasztott tisztségviselők ne-

vének a felsorolásával tájékoztatott. A forradalmi ese-

mények miatt a lap negyedik száma nem jelent meg.

A többi orvosi szaklappal együtt, a Szemészet folyó-

iratot 1956-ban ismét új kiadóhoz, a Medicina Egész-

ségügyi Könyvkiadóhoz rendelték. A következő években 

a lap külső megjelenése átalakult: jobb minőségű papí-

ron, egyre több színes illusztrációval látott napvilágot. 

Belső szerkezete azonban lényegesen nem változott. 

A  Szemészet 1960-ban ismét a régi, négyívnyi terje-

delemben került az olvasókhoz. A korábbinál nagyobb 

teret kaptak a könyvismertetések, a kongresszusi beszá-

molók, újra volt lehetőség a tudományos ülések jegyző-

könyveinek a közlésére. Az eredeti tanulmányok rövid 

tartalmát, a németen és az oroszon kívül, ettől ez időtől 

kezdve angolul is közzétették.

A folyóirat fennállásának 100. évfordulóján, 1964-ben 

ünnepi számot adtak ki. A lap egy évszázados útját 

Győrffy István elevenítette fel történeti visszapillantásá-

ban. A szerző az alábbiakkal zárta írását: „Bár ‘Szemészet’-

ünk sok válságos időt élt meg, mindig újra életre kelt, ami 

bizonyítéka annak, hogy tudományos életünkben nélkü-

lözhetetlen” [Szemészet, 1964, 1. sz., 5–18.].

1966-ban megalakult a Magyar Orvostudományi Tár-

saságok és Egyesületek Szövetsége, amely felhívta az 

 orvosszakcsoportokat, hogy „kérjék tudományos társa-

sággá való átalakulásukat, illetve jelentsék be azt a szán-

dékukat, hogy mint társaságok belépnek a MOTESZ-be” 

[Szemészet, 1966, 1. sz., 1.]. Ettől az évtől, 1966-tól az 

 Ifjúsági Lapkiadó Vállalat lett a Szemészet kiadója.

A Magyar Szemorvostársaság és a Szemészet törté-

netében jelentős esemény volt, hogy az Európai Szem-

orvostársaság 1972-ben Budapesten tartotta IV. kong-

resszusát. A lap tájékoztatta a szakmát a kapcsolódó 

rendezvényekről.

A folyóirat további sorsát a MOTESZ rendelet-

ben   szabályozta, amelyről az alábbiakat tette közzé: 

„A MOTESZ vezetősége a ‘Szemészet’-nek a Szemorvostár-

saság hivatalos lapjaként való szerkesztését 1972. június 

23-án (1299/72. sz.) jóváhagyta” [Szemészet, 1966, 

1. sz., 318.].

A szemorvoslás történetének fontos eseménye volt, 

hogy 1972-ben, Budapesten, a Tömő utcában elkészült 

az Országos Szemészeti Intézet és az I. sz. Szemklinika 

új épülete, ahol az oktatás és a gyógyítás céljait kor-

szerű, tágas helyiségek szolgálták s a tudományos kuta-

tómunka minden ágazatát művelhették.

A Szemészet 1973-ban már Radnót Magdát (1911–

1989) tüntette fel a lap főszerkesztőjeként, Remenár 

Lászlót pedig felelős szerkesztőként. A szerkesztőbi-

zottság létszáma a felére, az addigi tizenkettő helyett 

hatra csökkent. Az újság eredeti közleményeiben egyre 

gyakrabban jelentek meg a számítógép diagnosztikában 

történő felhasználásáról szóló írások, és hangsúlyosan 

vetődött fel a gyermekszemészet fontossága. A gondok 

orvoslására a szemészek társadalmi méretű intézkedé-

seket tartottak szükségesnek. A téma fontosságát bizo-

nyította, hogy Debrecenben 1973-ban, Budapesten pe-

dig 1974-ben került sor olyan rendezvényre, amelyen a 

gyermekszemészettel is foglalkoztak [Szemészet, 1974, 

4. sz., 304.].

Az 1970-es évek lapszámainak külleméről meg kell 

 jegyeznünk, hogy a nyomtatópapír minőségének javu-

lásával a közölt fényképek, illetve az illusztrációk egyre 

tetszetősebbek, „használhatóbbak” lettek. Megjelentek 

a szembetegségek genetikai hátterét feltáró írások, vala-

mint az elektronmikroszkópos és számítógépes vizsgá-

latok eredményeit közlő tanulmányok. Az egyes számok 

elején a főszerkesztő tollából szerkesztőségi cikkeket 

 közöltek, amelyek a szemészetben, illetve a gyógyító 

gyakorlatban felmerült időszerű kérdésekre hívták fel a 

fi gyelmet [Szemészet, 1977, 1. sz., 2.]. A tudományos 

dolgozatokat angol, német és orosz nyelvű összefoglalók 

zárták. A hirdetések is egyre nagyobb teret kaptak, 

 gyakran egyoldalnyi terjedelemben jelentek meg.

Az 1974. évi 4. számtól már kitűnő minőségben, mű-

nyomó papíron jelent meg a folyóirat. Anyagi okok miatt 

azonban 1977-ben a Szemészet terjedelmét évi négy ív-

vel csökkentették, emiatt a tudományos, illetve közgyű-

lések jegyzőkönyveit rövidített formában adták közre, 

és kevesebb hely maradt az új könyvek ismertetésére is.

Az 1980-as években megalakult az MTA Orvosi Szak-

nyelv- és Helyesírási Bizottsága, amely egységes orvosi 

helyesírás kidolgozását tűzte ki célul. A folyóiratban a 

kiadó arról tájékoztatta az olvasókat és a szerzőket, hogy 

a testület – munkájának befejezéséig – átmeneti meg-

oldást ajánlott. A bizottság azt javasolta, hogy a köztu-

datba átment kifejezéseket magyar helyesírás szerint ír-

ják, a diagnosztikai és anatómiai kifejezéseknek pedig a 

latin megfelelőjét használják. A folyóirat ekkor egy orvo-

si szójegyzéket is közölt magyaros helyesírással, amelyre 

felhívta a szerzők fi gyelmét [Szemészet, 1980, 3. sz., 

188–191.].

Az 1980-as években egyre több mikrosebészeti műtét 

leírását, illetve az ezt segítő eszközök ismertetését kö-

zölte a lap. Ezekben az években az Orvos-Egészségügyi 

Dolgozók Szakszervezete és az Egészségügyi Miniszté-

rium meghirdetésében a Papolczy-emlékérem, valamint 

a Palich-Szántó Olga pályázati kiírások jelentek meg 

rendszeresen a folyóiratban.

Amíg az 1960-es évek lapszámai az MSZ jegyzőköny-

veit jelentős, kétéves késéssel közölték, addig az 1970–

1980-as évekre azokat rendszerint már a következő esz-

tendőben közreadták. Az is előfordult, hogy kétnapos 
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rendezvény esetén az anyagot kettéosztották, és a köz-

gyűlések, illetve a tudományos ülések beszámolóit, jegy-

zőkönyveit másik lapszámban tették közzé [Szemészet, 

1981, 2. sz., 122–128. és Szemészet, 3. sz., 184–191.].

A MOTESZ főtitkára 1980 novemberében javasolta 

a  szakfolyóiratok kiadási veszteségének a felszámolá-

sát.  Tekintettel arra, hogy a Szemészet terjedelmét már 

1977-ben egy ívvel csökkentették, a továbbiakban csak 

hirdetések megjelentetésével és a szerzői tiszteletdíjak-

ról  történő lemondással javíthatták a folyóirat kedve-

zőtlen pénzügyi helyzetét.

1982-ben újabb pályázati lehetőséget tett közzé a lap. 

Ezúttal a Magyar Szemorvostársaság hirdette meg a 35 

éven aluli szemorvosok számára, tudományos kutatásra 

és dolgozatok megírására, 1983. április 1. határidővel 

[Szemészet, 1982, 3. sz., 192.]. Ezt követően ez a pályá-

zat éves rendszerességgel jelent meg a folyóiratban. Az 

1984. évi MSZ-közgyűlésen megválasztották a társaság 

új vezetőségét. Elnöke Alberth Béla (1924–2006), fő-

titkára Salacz György lett, így a Szemészet folyóirat hét-

tagú szerkesztőbizottságának élére Alberth Béla került, 

és Remenár László látta el a felelős szerkesztői feladato-

kat [Szemészet, 1985, 1. sz., 38.]. Győrffy István 1985-

ben a lapban felhívást intézett a szakmához, hogy állítsák 

 össze a magyar szemészek életrajzi lexikonát. A felhívás 

eredményeként jelentős anyag gyűlt össze, és 1987-ben 

meg is jelent a magyarországi szemorvosok életrajzi 

adattára. Ebben az évben, terjedelmi okok miatt, a Sze-

mészet nem közölte a közgyűlések jegyzőkönyveit és a 

tudományos ülések beszámolóit.

Napjainkra történelemmé vált mindaz, amit a követ-

kező évben tett közzé a lap, az úgynevezett tőkés orszá-

gokba történő kongresszusi utazásokkal kapcsolatban. 

Az útlevélkérés körülményeiről és a valutaigénylés mód-

járól tájékoztatta az olvasókat. A szocialista országokba 

történő utakat a Magyar Szemorvostársaság korlátozott 

számban támogatta, az ilyen irányú kérelmeket fél évvel 

korábban kellett benyújtani. Jelentős késéssel, 1988-ban, 

és erősen rövidített változatban közölte a lap az 1986-ban, 

majd az 1987-ben megtartott tudományos ülések anya-

gát.

Az 1980-as évek végén a politikai enyhülést jelezte, 

hogy 1988 augusztusában megrendezték a Külföldi Ma-

gyar Orvosok Kongresszusát. Immár második alkalom-

mal találkoztak a külhoni magyar, illetve magyar szárma-

zású orvosok az itthon élő kollégáikkal. Az eseményről a 

Szemészet részletesen beszámolt [Szemészet, 1988, lap-

számozás nélkül, 48.]. Ugyancsak a változást jelezte, 

hogy az MSZ vezetősége közleményben tudatta, misze-

rint az 1988. május 27-én tartott vezetőségi ülésen el-

határozta: a 35 éven aluli szakorvosok részére kitűzött 

pályázatot a jövőben március 15-e alkalmából hirdeti 

meg [Szemészet, 1988, lapszámozás nélkül, 115.].

Az 1980-as évek végére állásfoglalás született az or-

vosi helyesírás ügyében. A Szemészet közreadta az ezzel 

kapcsolatos irányelveket, és tájékoztatott az MTA ez 

ügyben hozott intézkedéseiről, valamint arról a szán-

dékról, amely szerint egységes elvek alapján kidolgozott 

orvosi helyesírási tanácsadó szótár kiadását készítik elő 

[Szemészet, 1988, lapszámozás nélkül, 196.].

A Szemészet egy-egy számának a terjedelme az 1980-as 

évek végén mindössze 60 oldal volt. A veszteségek to-

vábbi csökkentése érdekében a szerkesztőség arra kény-

szerült, hogy egyre több hirdetésnek adjon helyet.  Ennek 

következtében mind kevesebb lett az eredeti közle-

mény,  sőt a tudományos ülések jegyzőkönyveinek a 

 közlése is elmaradt. Gyakran előfordult, hogy a külföldi 

kongresszusi beszámolók sem kerülhettek az olvasók 

elé, és egyes lapszámokból a könyvismertetéseket is el-

hagyták. Csupán a Hírek rovat tájékoztatott a Magyar 

Szemorvostársaság és a szakma eseményeiről.

A folyóirat 1991-ben új külsőt kapott, a terjedelme 

lényegében A/4-es formátumra változott. Küllemében a 

bordó-narancs-fehér színek lettek a meghatározóak a 

 korábbi kékeszöld-fekete helyett. A borítón ekkor jelent 

meg a latin cím: Ophthalmologia Hungarica, valamint 

A Magyar Szemorvostársaság lapja felirat. A Kner Nyomda 

a lapot külső és belső megjelenésében, valamint mére-

teiben az új európai formátumokhoz illesztette. A szer-

kesztőség a közleményeket magyarul, esetenként angol, 

illetve német nyelven is elfogadta, valamennyit angol 

nyelvű összefoglalóval és kulcsszavakkal ellátva közölte.

Pénzügyi okok miatt hamarosan újabb változások 

 történtek a folyóirattal kapcsolatban. A terjedelme min-

dössze 45 oldalra csökkent. A felelős szerkesztő és a szer-

kesztőbizottság elnökének a személye ugyanaz maradt, 

de a szerkesztőbizottság létszáma csaknem felére, hat 

főre csökkent. A lap belső tördelése is átalakult, a fő cél 

azonban továbbra is megmaradt: tudományos dolgoza-

tok közlése angol nyelvű összefoglalóval, idegen nyelvű-

eknél viszont magyar kivonattal. A szűkös tér ellenére 

rendszeresen közreadták a külföldi konferenciák, kong-

resszusok felhívásait, valamint az ezeken részt vevők be-

számolóit.

Az 1990-es években a folyóirat igazodott a szakmai 

követelményekhez, bekapcsolódott a képzési rendszer-

be, és továbbképző tanfolyamokat hirdettek. Vélemé-

nyezés céljából közreadták a Szemészeti Szakmai Kollé-

gium javaslatait az új szemészeti szakképzési-képesítési 

rendszerről.

A Szemészet folyóirat impaktfaktorának a kérdése 

1993-ban vetődött fel, és bár a minősítő eljárás már ko-

rábban megindult, a lap a megvalósításnak az elején tar-

tott.

A Magyar Szemorvostársaság 1994 augusztusában új 

vezetőséget választott. Elnök: Süveges Ildikó, alelnökök: 

Alberth Béla és Kovács Bálint. Főtitkár: Salacz György, 

pénztáros: Bögi Júlia, jegyző: Kerek Andrea. A vezető-

ség létszáma 54 fő.

Az 1990-es évek közepén a Magyar Szemorvostársa-

ságon belül egyre több szakmai szekció alakult, amelyek 

megalakulásáról a lap rendszeresen hírt adott, és közzé-

tette a csatlakozási felhívásokat, valamint a rendezvé-

nyekről szóló beszámolókat is. A folyóirat továbbra is a 
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Kner Nyomdában készült, de már új színvilággal jelent 

meg: sötét- és világoskék fehérrel, valamint feketével.

1997-ben ismét hazánkban, Budapesten rendezték 

meg a XI. Európai Szemészkongresszust, amelyet a Sze-

mészet folyóirat magyar és angol nyelven köszöntött. Az 

eseményen a 800 magyarországi szemész közül 300-an 

vettek részt. Ez volt a második alkalom, hogy hazánk 

adott otthont a rangos eseménynek (először 1972-ben) 

[Szemészet, 1997, 2. sz., 53.].

A Magyar Szemorvostársaság az 1997. novemberi 

közgyűlésén új vezetőséget választott, módosította a tár-

saság alapszabályát és két új tisztséget hozott létre: volt 

elnök és jövendő elnök tisztségét. A változás és a szava-

zás eredményeként az elnökség az alábbi tagokkal bő-

vült: volt elnök Süveges Ildikó, jövendő elnök Hatvani 

István. A Szemészet szerkesztőbizottságának elnöke 

 Kovács Bálint lett. A lapban 1998-ban adták hírül 

 Remenár László halálát, aki 1952 és 1990 között, 38 

éven át volt a Szemészet felelős szerkesztője. Tevékeny-

sége végén egy korszak zárult le az újság életében.

A gyulai Dürer Nyomdával keletkezett jogi viták 

 miatt,  1998 februárjában a szerkesztőség a Tudomány 

Kiadó Kft.-vel kötött szerződést a lap teljes körű kiadá-

sára. Ezt követően megváltozott a címlap, és a nemzet-

közi szokásoknak megfelelően kibővített impresszumot 

helyeztek el. A tartalomjegyzék belső oldalra került, és a 

dolgozatok tördelése is megváltozott [Szemészet, 1998, 

2. sz., 77–79.].

1998 végén a Szemészet tartalmilag megújult. A szer-

kesztőbizottsági tagok ezt követően rovatvezetőként 

működtek és a közölt anyagokat tíz rovatba rendezték 

[Szemészet, 1998, 3. sz., 267.]. A Szakmapolitikai rovat 

tájékoztatta az olvasókat a szakmával kapcsolatos új hírek-

ről és rendelkezésekről. Elsőként a Magyar Tudományos 

Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya állásfoglalását 

közölte, a hazai orvosi szakirodalmi tevékenység el-

ismerését szolgáló mutató bevezetéséről. Hírül adták 

 továbbá azt is, hogy a Szemészet a kiemelt szakmai fo-

lyóiratok közé soroltatott [Szemészet, 1998, 3. sz., 273–

276.]. Az említetteken kívül még két új rovatot indí-

tottak:  Levelek a szerkesztőséghez, és Kongresszusi 

beszámolók címmel [Szemészet, 1999, 1. sz., 59.].

Az ezredfordulótól napjainkig

A Magyar Szemorvostársaság Millenniumi Kongresszusi 

kiadvánnyal köszöntötte az új évezredet. A Szemészet 

című folyóirat 2000. évi 4. ünnepi száma közölte a Szé-

kesfehérváron megtartott rendezvény anyagát. A XXI. 

századi követelményeknek megfelelően a Szemorvostár-

saság hírei, a tisztújító közgyűlések anyagai már az inter-

netes honlapon is elérhetővé váltak: www. pro-patiente.hu.

A Magyar Szemorvostársaság 2001-ben megválasz-

tott vezetőségének tagjai: Hatvani István elnök, Kovács 

Bálint volt elnök, Kolozsvári Lajos jövőbeli elnök, 

 Németh János főtitkár, Bausz Mária pénztáros, Facskó 

Andrea jegyzőtitkár. Az alapszabálynak megfelelően a 

Szemészet folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke Hat-

vani István lett.

A Szemészet történetében jelentős esemény volt az a 

vállalkozás, amikor az MSZ a folyóirat 1998 és 2002 kö-

zött megjelent valamennyi számát és szupplementumát 

CD-változatban is kiadta, az Alcon Magyarország és a 

Tudomány Kiadó támogatásával. A folyóiratnak szupple-

mentumkötetei 2002-től kezdve rendszeresen jelentek 

meg. Az évente megtartott kongresszus anyagát vagy 

az egy-egy jeles évforduló ünnepi rendezvényén elhang-

zott előadásokat tették közzé ebben a formában.

A 100 éves a Magyar Szemorvostársaság jubileumi 

kongresszust 2004-ben rendezték. Ennek jegyében a 

2.  számot különszámként jelentették meg a program 

 ismertetésével. Ebben kapott helyet Zajácz Magdolna 

dolgozata, amely összefoglalta az MSZ történetének 

100 évét. Munkáját angol nyelven is közölte a lap [Sze-

mészet, 2004, 2. sz. (kongresszusi különszám), 147–292.].

A 2006-ban megjelent kongresszusi szupplementum-

kötet a Magyar Szemorvostársaság, valamint az Alpok-

Adria Nemzetközi Szemorvostársaság 2006. évi (június 

15–17.) közös rendezvényének az anyagait közölte. 

A program részletes ismertetőjéből kitűnt, hogy a tech-

nikai lehetőségeket kihasználva, élő műtéti közvetítések 

is bekapcsolódtak a kongresszus munkájába [Szemé-

szet, 2006, Suppl., 1–128. oldal]. 2009-ben az egynapos 

sebészet kérdéseit vizsgálta a lap a beteg és a szakorvo-

sok szemszögéből. A felmérésből kiderült, hogy szakmai 

szempontból az ilyen jellegű ellátás a szemészeti osztá-

lyok munkarendjét jelentősen megváltoztatta, mert na-

gyobb szervezettséget, gyorsabb, pontosabb ápolási, 

műtéti és adminisztratív feladatokat igényelt.

A Magyar Szemorvostársaság a 2009. évi kongresszu-

sát külföldi társasággal, a South-East European Ophthal-

mological Societyvel közösen tartották, amelyhez, a ko-

rábbi évek gyakorlatának megfelelően, csatlakozott a 

Magyar Gyermekszemészek és Strabológusok Társasága, 

valamint a Magyar Kontaktológiai Társaság, és önálló 

szekcióval szerepelt a 2008-ban megalakult HARVO is 

[Szemészet, 2009, 1. sz., 28.]. A Szemészet supplemen-

tumkötetben számolt be az eseményről. Meg kell je-

gyeznünk, hogy az 1998-ban indított rovatok az elkö-

vetkező évek nem minden lapszámában jelentek meg. Az 

egyes számok terjedelmét ugyanis csökkenteni kellett, 

hogy a kongresszusi kötetek nagyobb terjedelemben, 

supplementumként láthassanak napvilágot. A lap kül-

leme azonban változatlanul igen tetszetős, belső meg-

formálása rendkívül igényes, a közölt illusztrációk na-

gyon jó minőségűek. A korábbi évekhez hasonlóan az 

évente rendezendő kongresszusok anyagát, általában a 

Szemészet negyedik számaként, supplementumkötet for-

májában jelentette meg a Szemorvostársaság.

A Szemészet folyóirat külső és belső formája 2012-ben 

átalakult, megváltozott a tördelése és más minőségű 

 papíron nyomták. Kiadója a The Promenade Kft. lett. 

A szerkesztőség a folyóiratban Továbbképzés címmel új 

rovatot indított. Az ebben való tevékeny részvétel az 
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 Oftex által akkreditált, pontszerző, továbbképző tan-

folyam elvégzésének számított. Ezt követően a lapszá-

mok egy-egy továbbképző cikket közöltek az ahhoz kap-

csolódó kérdésekkel. Az érdeklődők a kérdésekre adott 

válaszok beküldésével igazolhatták a továbbképzésben 

való folyamatos részvételüket.

A főszerkesztő, Hatvani István professzor halálát kö-

vetően a lap irányítását Sziklai Pál vette át, aki már ko-

rábban – Hatvani betegsége idején – is ellátta ezt a fel-

adatot. Eközben az újság szakmailag kiteljesedve és 

anyagilag megerősödve, immár kiemelt tudományos fo-

lyóiratként érkezett el a 150. évfolyamához.

A szemorvoslás tudományának híreit és eseményeit 

közreadó, a szakorvosokat és az érdeklődő közönséget 

is  tájékoztató szakfolyóirat fennállása óta hosszú utat 

tett  meg: egyszerzős mellékletből a kiemelt tudomá-

nyos lapok közé küzdötte fel magát. A XIX. század de-

rekán indult és a XXI. század elején érkezett el másfél 

évszázados jubileumához. A forradalmakkal, háborúk-

kal, rendszerváltozásokkal, valamint anyagi nehézségek-

kel terhes esztendők ellenére, a lap a válságokat átvé-

szelve újra és újra feltámadt, s immár százötven éve fogja 

össze a szemésztársadalmat, és szolgálja önzetlenül a tu-

dományt.

(Kótyuk Erzsébet dr.,

e-mail: kotyukerzsebet@gmail.com)
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