
HORUS 

Az X-sugarak legkorábbi magyar visszhangja 

Tudománytörténeti arany dátum 1895. december 28-a, 
amikor Wilhelm Conrad Röntgen würzburgi fizikapro
fesszor a helyi „Physikalischmedizinische Gesellschaft" 
legközelebbi (nyilván már új évi) ülésére a „Worlaufige 
Mitteilungen über eine neue Art von Strahlen" című 
előadásának kéziratát benyújtotta. 

A Lajtán inneniek nagyon odafigyeltek, mert alap
kísérleteit a pozsonyi születésű Philipp Lenard (és 
Crookes Hittorf) rejtélyes katódsugaraival végezte (10). 
Az „új sugarak" felfedezésének horderejét szerencsére 
hamar felismerték az illetékesek, s kinyomtatásával nem 
vártak az 1896. január 23-ra kitűzött előadásig. A külön-
lenyomatokat maga Röntgen küldte szét (5), Bécsbe 
Exner tanárhoz, de Lecher professzor közvetítésével 
Prágába is eljutott, Budapestre viszont nem. Közben a 
hírre mindig éhes média megtette a magáét. Előbb a lon
doni „Standard" kábelezte szét 1896. január 6-án, majd a 
„Würzburger Generalanzeiger" hozta le az első cikket, 
amelyet a párizsi „Le Matin"-től a „New York Times"-ig 
szinte minden világlap átvett. 

Az első magyarországi tudósítás a német nyelvű 
„Pester Lloyd" január 16-i számában jelent meg (7), s 
Klupáthy Jenő fizikatanár még aznap bemutatta a 
Magyar Physikai Társaság ülésén az Eötvös Loránd 
kezéről készült furcsa fotófelvételt. Rövid idő kellett 
fizikusainknak, hogy a „Generalanzeiger" leírása alapján 
a kísérletet sikerrel reprodukálják. Ahogy a zseniális 
Hőgyes Endre írta: 

„hozzánk ilyen photographiák nem jöttek. Azon hézagos 
közlések nyomán is azonban, melyek a napilapok nyomán a 
kísérleti mód felől napvilágra jutottak, a budapesti egyetem 
physikai intézetében azokat báró Eötvös Loránd és Klupáthy 
Jenő tanárok mintegy 8-10 nappal ezelőtt már előállították. Az 
ő szívességük folytán közölhetjük tudtunkkal az összes hazai és 
külföldi szaklapok közül legelőbb a mellékelt rajzokban a 
Röntgen-féle photographiák közül azokat, amelyek bennünket 
orvosokat a leginkább érdekelhetnek" (6). 

Hőgyes a prioritást pontosan tudta, mert pl. a hírne
ves brit „Lancet" csak a július 18-i számában ismertette 
az X-sugarak orvosi alkalmazhatóságát. A tekintélyes 
lipcsei „Schmid's Jahrbücher der gesammten Medicin" is 
elmaradt Hőgyes hetilapjának lényeglátó fürgesége 
mögött. Jeles szerkesztőnk további szavaival: „nem 
szenved kétséget, hogy ezen új sugaraknak, melyeknek 
mechanikai tekintetben oly szövetpenetráló hatásuk van, 
amellett kétségkívül chemiai tekintetben is hatnak, the-
rapeutikai tekintetben is szerepük fog lenni a mediká-
ban"(6). 

Látnoki sorok egy nem klinikustól! Érdekes, hogy 
neves életrajzírói (1, 11) erre nem utaltak. Ratkóczy 
Nándor bibilográfiája hívta fel rá először a figyelmet, 
melyet az Orvosi Hetilap korabeli cikkei megerősítenek. 
Ratkóczy szerint „Hőgyes Endre e közleménye világ
viszonylatban is a legnagyobb jelentőségű" (8). A radio
lógusprofesszor 1896-ból 15 dolgozatot sorolt fel, 
orvosokét és fizikusokét egyaránt. Körképe korántsem 
teljes. A Magyar Tudományos Akadémia III. osztályának 
folyóirata, a „Matematikai és Természettudományi Köz
löny" hasábjain is foglalkoztak az újfajta sugarak fizikai 
tulajdonságaival. 

Bennünket elsősorban az orvosi vonatkozások 
érdekelnek (4). A gyakorlati alkalmazás nem váratott 
magára sokáig. A budapesti kir. orvosegyesület február 
8-i ülésén Dollinger Gyula, a frissen kinevezett sebész
tanár bemutatta, miként lehet megtalálni Röntgen
fotográfiával egy golyót a tenyérben, s mennyire meg
könnyíti az eltávolítást. Referátuma az Orvosi Hetilap 
következő számában olvasható. Hőgyes ezt a témakört 
valósággal a közlemények fókuszába helyezte. Ez is 
annak bizonyítéka, mekkora jelentőséget tulajdonított a 
felfedezésnek. Az ő ajánlatával vitték a sebesült beteget 
Eötvös Loránd intézetébe, ahol Klupáthy tanár készített 
róla felvételt. Március l-jén már a II. sz. Sebészeti Klinika 
igazgatója, Réczey Imre professzor hasonló esetet muta
tott be a közkórházi orvostársulat ülésén, illetve a Heti
lapban. Ugyanekkor Bécsben még a Röntgen-sugarakkal 
való kísérletezést „hatóságilag megtiltották" (5). A 
sebésztanár sorai szerint: 

„az ambulancián egy férfi került észlelésre, aki bal keze 
tenyéri felületén 6 mm-es revolrvergolyó lövést szenvedett a 
metacarpo-phalangeal ízületben; sebe akkor gyorsan begyó
gyult, a golyó azonban bennmaradt; de csakhamar szaggató fáj
dalmakat érzett mutatóujjában, s emiatt kereste fel a klinikát, 
ahol csak a bemeneti csatornát láthatták. Minthogy a kérges 
tenyéren át semmiképpen nem tudtak kitapintani 6 n\m-es 
nagyságú lövegnek megfelelő resistentiát, Klupáthy Jenő tanár 
lephotographálta a betegnek kezét. A rendkívül sikerült 
fényképen kitűnően látszik a mutatóujj I. phalanxában a kúp 
alakú golyó, sőt még a magával ragadt csontszilánk is" (6). Az 
eltávolítás természetesen sikerrel járt. 

„Egy másik Röntgen-fénykép egy 14 éves gyermekről 
készült, ki ez év január l-jén létrejött hátsó könyökficzama 
miatt február 3-án vétetett fel a klinikumra. A klinikai oktatásra 
igen tanulságos képet nyújtott, amennyiben ritka tisztasággal 
mutatja a csontváz helyzetét ezen ficzamodási alaknál" (5). 

Vagyis oktatás terén sem maradtunk el az élvonaltól. 
Az urológus Boross Ernő szintén az 1896-os évfolyamban 
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főleg német és részben francia szaklapok alapján össze
gezte, hogy nemcsak a csontelváltozások, idegen testek, 
de a vese- és epekövek is kimutathatók. „Huber dr. a suga
rakat a belgyógyászat terén alkalmazásba vette és igye
kezett a szervek pathologikus anatomikus elváltozásait 
képeken rögzíteni" (5). 

A gyógyítás terén merész elképzelések jelentkeztek. A 
brit W. Wade pl. a tüdőkbe hatoló sugarakat a gümőbacillu-
sok elpusztítására vélte felhasználni. A káros mellékhatások 
(égés, szőrkihullás stb.) hamar előtérbe kerültek, bár ez alig 
befolyásolta a diagnosztikai eufóriát. A millennium évében 
a negyedik orvos: Scholtz Kornél a francia „Archives 
d'Ophthalmologie" alapján számolt be a láthatatlan sugarak 
szemészeti alkalmazásáról. Duyse szerint emberi szemnél 
„a photographikus lemezt a belső szemzugban kell elhe
lyezni s a sugarakat a halánték felől bocsátani a szemre" (5). 
Ha a Tenon-tokba 0,6%-os konyhasóoldatot fecskendeznek, 
a szem nagyobb szegmentuma kerül a fényképezési zónába. 
Klupáthy Jenő tanár mellett Pongó-Kiss Károly fizikus érde
meire hívta még fel Ratkóczy professzor az utókor 
figyelmét. A Kossuth-rajongó Jutassy József bőrgyógyász 
főorvos pedig már 1896-ban megkezdte Hatvani utcai ren
delőjében (10) a kozmetikai célú szőrtelenítéseket. Ő is 
beszámolt eredményeiről a Hetilapban. 

Az első magyar hivatásos radiológus (és egyben 
áldozat) Alexander Béla 1897-ben tartotta meg a Sze
pességi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület szokásos évi 
ülésén „A röntgenkészüléktől, az elektromos szikrától az 
X-sugarakig" című előadását (12). 

Tavaly az Orvosi Hetilap szép tanulmányban méltatta 
Röntgen felfedezését annak évfordulója alkalmából (2). 
Jelen centenáris megemlékezésünkben főleg Hőgyes Endre 
és általa az Orvosi Hetilap korai és korszerű reagálását 
szerettük volna minden eddiginél jobban kihangsúlyozni. 

A nálunk meghonosodott Röntgen-kultuszt a róla 
történő egyértelmű elnevezés és az említett regényes (de 
szakszerű) életrajzai egyformán igazolják. Minden idők 
egyik legrokonszenvesebb, legnagyszerűbb tudósa ő, aki 
sem nemesi rangot, sem felajánlott szabadalmi díjat nem 
fogadott el a világraszóló felfedezésért. A Nobel-díjat egyko
ri egyetemére hagyta, míg el nem értéktelenítette teljesen az 
első világháborús infláció. A sors fintora, hogy arcképe 
először egy 100 milliárdos szükségpénzre került (3). 

Jó tudnunk, hogy Eötvös Loránd gyűrűsujja hama
rabb jelent meg a szaksajtóban, mint az annyiszor repro
dukált Kölliker professzoré. Vagyis medicinánk a millen
nium évében nagyon európai volt. Ezután sem kíván
hatunk többet. 
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