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100 éves a Magyar Nőorvos Társaság* 

A címbeli állítást nyomban módosítani kell, ugyanis az 
1896. február 11-én megalakult budapesti orvosegyesü
leti Gynaekologikus Szakosztály a mai társaságnak csak 
részben a jogelőde (7). Történetét célszerű mégis ettől a 
dátumtól számítanunk. A Gynaekologikus (így!) Szak
osztály az első világháború kitörése előtt beszüntette 
működését, majd 1925. január 13-án szerveződött újjá, 
immár „Gynaekologus" elnevezéssel (4). A Tauffer Vil
mos professzor elnöksége alatt újjáéledt szekciótól füg
getlenül, 1925. szeptember 8-án jelentette be megalaku
lását a Magyar Nőorvosok Társasága, amelynek elnöke 
az I. sz. Szülészeti-Nőgyógyászati Klinika akkori igazga
tója, Bársony János tanár lett. 

A két egyesület párhuzamosan ténykedett egymás 
mellett. Frigy esi József professzor szavaival „a Magyar 
Nőorvosok Társasága azért kellett, hogy 1 vagy 2 éven
ként összegyűlve, az egész ország nőorvosai együtt tár
gyalhassák meg a szakmánk aktuálisabb, illetve fon-
tosabb kérdéseit. A Gynaekologiai Szakosztály működése 
pedig azért szükséges, hogy legyen hely, ahol szakkérdé
seinket állandóan és részletesebben megvitathassuk" {$). 

Az együttműködés a második világháború végéig tö
retlen volt, majd 1945-ben az Orvos-Egészségügyi Dol
gozók Szakszervezete átvette az orvostudományi tár
saságok irányítását. Ettől kezdve mint Nőgyógyász Szak
csoport, töltötte be feladatát, egészen 1966-ig, amikor a 
MOTESZ keretein belül létrejött a ma is funkcionáló Ma
gyar Nőorvos Társaság. Tehát a terminológia változatos, 
egyrészt: gynaekologikus, gynaekologus, gynaekologiai 
Szakosztály, másrészt: Nőorvosok Társasága, Nőgyógyász 
Szakcsoport, Nőorvos Társaság. 

Időrendiségük a következő: 1896-1913 között a Gynae
kologikus Szakosztály, 1914-től 1924-ig szünet, 1925-1944 
között a Gynaekologus Szakosztály, illetve a Magyar 
Nőorvosok Társasága, 1945-től 1965-ig Nőgyógyász 
Szakcsoport, 1966 ót a Magyar Nőorvos Társaság. Meg kell 
adni, bonyolult múlt. Az, hogy 1925-ben két egymást 
kiegészítve működő nőgyógyászati egyesület jött létre, 
sem Korbuly György jubiláris cikkéből (2), sem Fekete 
Sándor professzor könyvéből nem derül ki (5). 

A folytonosságot mégis el kell fogadni, hiszen egész 
históriánkban gyakoriak az efféle vargabetűk. 

Visszatérve a megalakulásra, a minta minden bizony
nyal a 10 évvel korábban létrejött Deutsche Gesellschaft 
für Gynakologie vol%amelyen 1886-ban Hegar professzor 
mellett Tauffer Vilmos is részt vett. Közismert, hogy a 

* A Lampé László professzorral közösen készített bővebb változata rö
videsen könyvben is megjelenik 

mai értelemben vett operatív nőgyógyászatot ő terem
tette meg hazánkban, továbbá ekkor már dolgozott a Szü
lészeti Rendtartáson. A millenniumi alkotó eufória a tár
saságok osztódásában is jelentkezett. Tauffer Vilmos egy
re növekvő tekintélye, valamint a Semmelweis-kultusz el
ső nagy hulláma a hazai gynaekologus gárdát külön szak
osztály megteremtésére ösztönözte. 

Az 1896. február 11-én lezajlott alakuló ülésen meg
választották a „tisztikart". Az elnök a rangidős Kéz-
márszky Tivadar, az elnökhelyettes Tauffer Vilmos pro
fesszor lett. Jegyzővé a II. sz. Női Klinika második em
berét, Tóth Istvánt, titkárrá az irodalmilag rendkívül ter
mékeny Temesváry Rezsőt, pénztárosnak Liebmann 
Mórt, könyvtárosnak az első Semmelweis-életraj szerző
jét: Bruck Jakabot jelölték (1) (1. ábra). 
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A precízen adminisztráló szakosztály egy 28 parag
rafusból álló „ügyrendet" szerkesztett össze, amely meg
felelt a működési szabályzatnak. A nőorvoslás művelése 
mellett nagy hangsúlyt helyeztek a hazai szakirodalom 
külföldi terjesztésére, megjelentetésére. Mindjárt a szak
osztály megalakulásáról szólót, német nyelven. Nem 
Budapesten, hanem Lipcsében (8). Ügybuzgalmuktól az 
sem független, hogy az 1897. évi német nagygyűlés jegy
zőkönyvének kötetét Semmelweis arcképe díszíti (6). 
A zavartalan működéshez elengedhetetlenül fontos volt a 
tagdíj pontos fizetése. 7 

Aki előadást kívánt tartani, szándékát a jegyzőnek két 
héttel előtte be kellett jelenteni. Az előadás vagy eset
bemutatás 10 percnél tovább nem tarthatott, rövid ki
vonatát kötelező volt leadni. Mindenki hozzászólhatott, a 
jelentkezés sorrendjében. „Személyeskedésnek, a tárgy
tól való eltérésnek az elnök szava szab határt s erre nézve 
az egyesület ide vonatkozó szabályai érvényesek" (1). 

Kézmárszky professzor a rövid elnöki megnyitóban 
előbb Semmelweis emléke előtt tisztelgett, majd kihang
súlyozta: „ha mindegyikünk elfogulatlan tapasztalásai
nak eredményét, bármily szerények és jelentéktelennek 
látszók is legyenek, a szakosztály színe elé hozza, s ha a 
megbeszéléseken mindenkor szigorú tárgyilagossággal 
iparkodnak az ügy tisztázásához hozzájárulni, lehetetlen 
el nem érnünk azt, ami után mindannyian törekszünk: 
hogy szakosztályunkat a hazai gynaekologia központjá
vá fejlesszük (1). 

Aztán három előadás következett. Backer József egy foetus 
papyraceust mutatott be, érett egészséges leánygyermekhez tár
sulva. A második hónap végének megfelelő nagyságú össze
nyomott embryo külön amnionban foglalt helyet, de a placen-
tán közös volt a chorion. Inkább érdekes, mint tanulságos eset. 

Tauffer professzor három nehéz hólyagsipoly esetét ismer
tette. Az elsőt fogó-kísérlettel okozták egyik vidéki kórházban. 
A bonyolult reparatív műtéttel csak részben sikerült continen-
tiát elérni, így újabb beavatkozás válik szükségessé, kedvezőbb 
kilátáskor. A másodiknál az urethra teljesen hiányzott, s a nagy 
defektus pótlására a megmaradt hüvelyboltozatot sikerült a 
symphysis alsó széléhez rögzíteni. Majd a kisajkak szövetéből 
vett lebennyel mesterséges urethrát képezni, annak szűkítésé
vel perineoplastica útján teljes continentiát elérni. 

Harmadik kázusban hatalmas hüvelydefektus, heges hó
lyag- és uretersipoly dominálta a képet. A hiányzó hüvelyfal 

nem tette lehetővé a tunnel-képzést. így laparotomia, illetve 
ureterimplantatio mellett döntött. 

A fentiek elégségesen illusztrálják, Tauffer professzor 
a műtéti megoldásokban nem ismerte a lehetetlent. 

Schultz Henrik a Rókus-kórház XI. fiókosztályáról a női go-
norrhoea kór- és gyógytanához szolgáltatott adatokat. Gram-fes-
téssel prezentálta a mikroszkopikus kórokozókat, többek között 
74 ellenőrzött, illetve 100 kószáló kéjnőnél. Leggyakrabban a 
cervix (81 személy) és a húgycső (78 személynél) tartalmazta a 
gonococcusokat, de a rectumban sem volt ritka. 

Sokkal nehezebb kérdés a gyógytan. Természetesen legbiz
tosabb a megelőzés, tehát gyakoribbá és általánossá kell tenni 
az ingyenes ellenőrző vizsgálatokat. A 10%-os argentaminoldat 
befecskendezése mind a cervicalis, mind az urétert támadó 
trippernél célszerű és eredményes. Kontrolinál a kettős coccu-
sok eltűntek. Méhfüggelék-folyamatban operatív beavatkozás 
csak végszükség esetén ajánlott. Lényeg, hogy a fertőzés veszé
lye minimálisra csökkenjen a gyönyörvásárlóknál. 

Nőgyógyászaink a millennium idején a főváros egyik 
intim szféráját „alulnézetből" is bemutatták. 

A szakosztályi ülésekről az Orvosi Hetilap 1901-ig 
rendszeresen beszámolt, anyagukat Temesváry Rezső 
szupplementummá szerkesztette. 

Az Orvosi Hetilap Gynaekologia c. melléklete 1902-től 
jelent meg, ezzel a szekció önálló publikációs fórumot 
kapott. Utolsó évfolyama 1913-ban hagyta el a nyomdát. 
A szünet negyedszázadig tartott, 1938 óta létezik a Ma
gyar Nőorvosok Lapja, még 1944 decemberében is, ami
kor már ágyútűz alatt állott a főváros. 

A Magyar Nőorvos Társaság 100 éves múltja szintén 
kacskaringós történelmünket bizonyítja. 

Remélhetőleg külső tényezők nem szólnak többé a 
belső életébe. 
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