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Tauffer Vilmos tanszéki örököse: Tóth István (1865-1935) 

Lábra: Tóth István professzor, 1919-1934 
között a II. Női Klinika igazgatója 

Óriások megkezdett munkáját folytatni nem könnyű fel
adat, mert visszatekintve mindig ott a viszonyítási alap. 
Látjuk, mivé fokozódott le Semmelweis szelleme Diescher 
János 10 éves utódlása alatt. Úgynevezett Semmelweis-
iskoláról alig beszélhetünk, tanításához csak később sze
gődtek az „apostolok". A különben kitűnő Kézmárszky Ti
vadar bábakönyve első kiadásában (6) a gyermekágyi lá
zat tárgyaló résznél még elő sem fordul az anyák 
megmentőjének a neve. Későbbi könyveiben aztán ala
posan bepótolta. 

Más a helyzet a másik kitűnőségünk, Tauffer Vilmos 
professzor esetében. Ő a korszerű hazai operatív nő
gyógyászat megteremtése mellett valódi iskolát nevelt. 
Tanítványainak tanítványai napjainkig meghatározzák a 
magyar szülészet-nőgyógyászat színvonalát. 

Tauffer Vilmos, mint az köztudott, alig 30 évesen ke
rült az akkor újonnan épült II. sz. Női Klinika élére, s éppen 
négy évtizedes szigorú szolgálat után önként adta át he
lyét a legközelebbi és általa legméltóbbnak tartott mun
katársának, Tóth István tanárnak. A kiválasztás, vala
mint tanszéki teljesítménye egyaránt indokolja, hogy 
valamivel többet tudjunk erről a keveset emlegetett utódról. 

Gyakran előforduló nevét éppoly könnyű megjegyez
ni, mint elfelejteni. 1865. december 12-én született az ak
kori Szatmár megye földrajzi és gazdasági központjában. 
A Szamos parti Szatmár ugyanis még nem egyesült a Né

meti nevű negyeddel. Gyermekkoráról nem sokat tu-, 
dunk. Alaposztályait és középiskoláját szülővárosában 
végezte, majd kitűnő érettségit téve, érdekes mód nem a 
közelebbi kolozsvári, hanem a fővárosi egyetem orvosi 
karára jelentkezett. Jól választott. Tagja lehetett minden 
idők legnagyszerűbb magyar évfolyamának, amely az 
1888/89-es tanévvégén Korányi Sándor, Schaffer Károly, 
Kenyeres Balázs, Tauszk Ferenc, Tóth Lajos (a későbbi 
államtitkár), Edelmann Menyhért (Ady nagyváradi ke
zelőorvosa), Kossá Gyula, ismertebb nevén Magyary Kossá 
és Tóth István egyéniségével ajándékozta meg a hazai 
medicinát. Károlyi Mór pedig Bécsben futott be jelentős 
karriert (5). 

Ha széttekintünk köztük, szinte minden területre került 
egy-egy majdani kiválóság. Az egyre híresebb Tauffer-
klinikára például Tóth István. Jellemző a jószemű és elfo
gulatlan igazgatóra, hogy a közvetlen rokonságába tarto
zó Tauffer Jenő és Velits Dezső helyett rövidesen a fiatal 
Tóth lett a szakmai bizalmasa (1). Őt habilitálták az idősebb 
Dirner Gusztáv után a klinika második magántanárává, 
1898/99-ben „a szülészeti műtéttan és nőgyógyászati pro-
pedeutika" tárgyköréből. Ettől számítva gyakorlatilag a 
professzor helyettese. Az 1896-ban alakult Gynaekologikus 
Szakosztálynak már Tóth István a jegyzője (7). A máso
dik szakosztályi ülésen klinikája képviseletében ő ismer
tette a pseudomyxoma két esetét. Közleményei főleg az 
Orvosi Hetilap, valamint 1902-től annak Gynaekologia 
című mellékletében jelentek meg, általában társszerző nél
kül. Az említett szakmai mellékletet viszont Temesváry 
Rezsővel közösen szerkesztették. Az 1906-os esztendő 
különösen szép feladatokat rótt a lelkes tanársegédre. Az 
alig 55 éves, de jóval fiatalabbnak látszó Mester akkor 
érte el tanári kinevezésének negyedszázados évforduló
ját. A kor szokásainak megfelelően impozáns kötettel il
lett ezt megünnepelni. A szerkesztés nem könnyű feladatát 
természetesen Tóth István vállalta, az emelkedett szelle
mű üdvözlő sorokat szintén ő írta hozzá (10). A szerzők 
között olyan ismert nevek szerepelnek, mint Kubinyi 
Pál, Velits Dezső, Scipiades Elemér, Frigyesi József, 
Berczeller Imre, Mansfeld Ottó és természetesen Tóth 
István. írásának címe: „Tauffer tanár hólyagsipolymű-
tétei." Mintegy 75 nagyívű oldalon ismerteti szeretve tisz
telt mesterének egyik brilliáns operatív területét, az oly 
sok gondot okozó fistulák optimális műtéti megoldásait. 
Leírása szerint a professzor sipolyműtétekre csak nyu
godt napokat választott ki, amennyiben ilyenek egy szü
lészeti klinikán egyáltalán lehettek. Minden feladatot 
szinte külön-külön „alkotó módon tervezett meg". Az 
urether sipolyát Mackenrodt módosított megoldása sze-
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rint a hólyagba vezette. Nem volt ritka abban az időben a 
hastífusz következményeként fellépő rectovaginalis fis-
tula, rekonstrukciója a fertőzés veszélye miatt a legnehe
zebb feladatok közé tartozott. A nagy hólyagsipolyt a 
méhnyakról leválasztott hólyagfallal fedte be. Csodálatosak 
az esetismertetések, a műtéti leírások és az igen szemlé
letes illusztrációk. Kedvenc feladata volt a húgycsőkép-
zés, amellyel sok inkontinenciát tett elviselhetővé. A hi
ányzó elülső hüvelyfalat lehúzott méhnyakkal pótolta, 
így lehetővé vált legalább az óvatos házasélet. Fennálló 
terhesség mellett is operált meg vesicocervicalis sipolyt, 
utána a szülés spontán zajlott le. 4158 ismertetett sipoly
műtét egyben azt is jelzi, hogy a tanítvány a mesterétől a 
technikát tökéletesen elsajátította. Tóth István köszöntő 
szavait a Budapest Orvosi Újság is lehozta. 

Az 1909. évi Semmelweis-ünnepség megrendezése után 
elhunyt id. Elischer Gyula, a Rókus Kórház Szülészeti 
Osztályának a vezetője. Helyére az akkor már c. rk. tanár 
Tóth Istvánt nevezték ki. Hollán Henrik kitűnő könyve 
szerint: „A nevezett agilitásának tulajdonítható, hogy a 
vezetése alatt álló osztályt 1910-ben a korszerű követel
ményeknek megfelelően átalakították és fölszerelését ki
egészítették. .. meghonosította a Tauffer professzor vezette 
szülészeti- és nőgyógyászati klinika munkamódszereit. 
Kiváló eredményeire mind a hazai, mind a külföldi szak
tekintélyek figyelmét fölhívta (4). 

Tóth István távoztával Frigyesi lett a második ember, 
de munkakapcsolata az anyaintézetével szoros maradt. 
Bizonyíték rá, hogy mesterével együtt szerkesztették A 
nőgyógyászat kézikönyve című, kétkötetes alapművüket, 
amely 1917-ben hagyta el a Franklin Társulat nyomdáját 
(11). Igazi team-munka eredménye, elég a mellékelt cím
lapon szereplő illusztris szerzők névsorára pillantani (2. 
ábra). Szerzőnk a tünettan, az általános diagnosztika, az 
általános terápia, valamint az általános műtéttani fejeze
tet írta meg. Az opus magnum már 1914 nyarán nyomda
kész állapotban volt, ahogy a nagyszerű szerkesztők elő
szavából kiderül. A kiadást az első világháború kitörése 
akadályozta meg. A kötetek így is békebeli papíron, szép 
rajzokkal és színes ábrákkal, szürke vászonkötésben rep
rezentálták a nyomdaipart. A második, még vaskosabb 
tómusban Tóth tanár „A húgyutak és nemzőcsatorna kö
zött keletkezett rendellenes sipolyok", valamint a „Bél-hü-
velysipolyok", végül „A méhen kívüli terhesség" című fe
jezetek elkészítője. Különösen a sipoly-fejezetekből derül 
ki, hogy Tauffer professzor legbravúrosabb műtéti mód
szereivel együtt a klinikai utódlást is társszerzőjének 
szánta. 

Az általános köztiszteletnek örvendő Mester az 1918. 
június 18-i kari ülésen négy évtizedes tanári tevékenység 
után váratlanul a nyugdíjbavonulási szándékát jelentette 
be. Fekete Sándor alapműve szerint „egyik döntő szem
pont volt a kitűnően operáló tanítványának, Tóth István
nak akarta biztosítani a tanszéket" (1). 

Ez sikerült is, már a következő tanévtől meghívás alap
ján az ő kiszemeltje foglalta el helyét a katedrán (3). 

A háború kitörésének évében a Budapesti Kir. Orvosi 
Egyesület Gynaekologikus Szakosztálya beszüntette mű
ködését. Az 1914-1924 közötti „nemhivatalos korszak
ban" Tóth István csak Klinikai munkát végzett. Viszont, 
amikor 1925. január 13-án a Budapesti Kir. Orvos Egyesület 
Gynaekologus (már nem Gynaekologikus) Szakosztálya 
megtartotta újjáalakuló ülését, az egyesületi igazgatóságot 
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2. ábra: A híres kézikönyv első kötete 

Tóth István professzor képviselte. Üléselnöki beszédében 
rámutatott a szakosztály első, „hőskorának" jelentőségé
re. Utalt „a külső események következtében" a megszű
nés tenyéré, de az okokat nem tárgyalta (12). A Kir. 
Orvosegyesület 1926. március 12-i ülésén főreferátumá-
ban kettőezer laparatomiáról számolt be. A vegyes és 
még mindig nem veszélytelen széria összmortalitása 
1,2% volt, ami az ő szavaival, azt jelentette, hogy „ezen a 
téren is kultúrállam lettünk". 

Ettől számítva az ülések állandó referálója. A Magyar 
Nőorvosok Társaságát 1926. február 28-án érzékeny 
veszteség érte: 66 éves korában elhunyt az újjáalakulást 
szorgalmazó, az elnöki tisztséget elsőnek betöltő Bár
sony János professzor. Megürül az I. sz. Szülészeti Tan
szék. Tóth István nekrológja szerint a jó értelemben vett 
konzervatív szülészet híve volt, ezért Tauffer professzor
ral „jól kiegszítették egymást". A rosszindulatú dagana
tok sugárkezelését illetően ő maga szintén konzervatív. 
Szavaival „míg a rák kóroktanának kiderítésére nem jön 
egy új Semmelweis, a palliatív eljárásról lemondani nem 
lehet" (4). 

Ismertebb munkatársai: Berecz János később szegedi, 
Kovács Ferenc később debreceni tanszékvezető tanárok. 
Mindketten kitűnő operatőrök voltak. Batisweiler 
(Batizfalvy) János szegedi professzor szintén a tanítvá
nyának számít. Klinikáján dolgozott még a kiváló or
vostörténész, Hints Elek, valamint Salacz Pál, a Budapes
ti Kir. Orvosegyesület jubiláris Évkönyvének készítője 
(9), hogy csak a legismertebbeket említsük. Tauffer pro
fesszor mindig elégedetten nyilatkozott a tanszéke to
vábbi működéséről. Az I. sz. Szülészeti Klinikát Bársony 
halála után a Szegedről visszahívott kitűnő Kubinyi Pál, a 
rákszűrés legfőbb szorgalmazója töltötte be, sajnos csak 
rövid ideig. Ót is Tóth István búcsúztatta az Orvosi Hetilap 
hasábjain, mint az ország első számú aktív szülész-nő
gyógyásza. Nekrológja szerint „Éjet-napot összetéve dol
gozott, rendezett, tanított, operált, mindent maga. Míg 
1927. január 27-én nehéz műtét közben kihullott kezéből 

2092 



az operálókés és a daliás férfi a műtőasztal mellett esz
méletlenül esett össze." (13). 

A szomorú eseményt a Gynaekológiai Szakosztály 
1928. november 29-i ülésén szintén bejelentette. Kubinyi 
professzor ugyanis még 1928. november 23-ig élt bénul
tan. Tóth István volt 1926-1928 között a Gynaekológiai 
Szakosztály elnöke. Az 1929. január 31-i közgyűlésen po
zitívumként említi, hogy a német nőorvosok bonni nagy
gyűlésén 21 magyar kolléga vett részt, illetve tartott elő
adást. Előterjesztése alapján nevezték ki Frigyesi Józsefet 
az I. sz. Szülészeti Klinika élére. Lassan szűnt a Trianont 
követő elszigeteltségünk, ekkor Tóth professzor tanítvá
nyait főleg angliai és amerikai intézetekbe irányította. 
Tauffer tanár úr közben töretlenül dolgozott, előbb a Ste
fánia Szövetség keretében az anyavédelmen, majd az Új 
Szülészeti Rendtartáson. A szülészeti ügyek miniszteri 
biztosaként eljárt a szakosztályi ülésekre, bölcs hozzá
szólásaiból mindig sokat okultak. Majd 1934 végén is is
mét lesújtó kötelesség hárult a már 15 éve tanszéki utódra. 
A 83. évében járó Tauffer professzornál vastagbélrákot 
kórisméztek. Bakay Lajos műtéti megoldást ajánlott, de a 
műtétek egyik legnagyobb mestere helyette inkább az 
önkéntes golyó általi halált választotta. A nekrológ köte
lessége már harmadszor hárult Tóth István tanárra. 
Most a legnagyobbat és legkedvesebbet is neki kellett bú
csúztatnia. Amint írta: „Lehullott a mi fejünk koronája... 
Benne tiszteljük a magyar nőorvoslás úttörő vezérét és a 
legnagyobb magyar nőorvost és büszkén érezzük ma
gunkat Tauffer-tanítványoknak." (14). 

Már nem vigasztalja, hogy több külföldi nőorvos-tár-
saság, köztük az olasz és a német tiszteletbeli tagjai sorá
ba választotta. A hetvenedik évéhez közeledve, pár hét 
volt még a nyugdíjba vonulásig. Nagyon szerette és mű
velte a zenét, boldog öregkorról álmodott. Tanítványai 
1931-ben a kor egyik legjobb művészével, Beck Ö. Fülöp
pel készítettek érmet a tiszteletére. Az előoldalon jobbra 
néz a markáns profilja, a hátlapon jelképes életfa alatt, 
félmeztelen nő ül a padon. Bal kezében csupasz kopo
nyát tart, a jobbal egy nyitott könyvet támaszt meg. Előt

te balra a bölcsességet szimbolizáló bagoly ül. Alul, négy 
sorban: „Nehéz hivatása közben/a művészetek árnyé
kában üdíté/lelkét." Sajnos nem sokáig, mert egyre töb
bet betegeskedett. Nyugdíjazása előtt, alig három héttel, 
1935. november 25-én örökre lehunyta szemeit. Pártfo-
goltja, Frigyesi professzor búcsúztatta az Orvosi Hetilap 
hasábjain. Balassa-előadásából idézte, hogy „orvosi éle
tem nem elméletek fejtegetésében telt el: nem is szület
tem olyan csillagzatban, honnét felfedezések szikrái pat
tannak ki. Szerénységében talán maga sem ismerte fel 
orvosi és klinikai működésének horderejét." (2). 

Elérte, hogy a Tauffer-klinikából Tóth-klinika lett, bár 
örökké nyomasztotta a tudat: mily nehéz egy ilyen óriást 
pótolni. 

A két előd „nyomdokain" haladt Lampé László is, 
amikor az „Egységes nemzetközi szülészeti adatgyűjtés" 
című statisztikai összeállítását korszerű módszerrel fel
vázolta (8). 

Semmelweis és Tauffer árnyékában a magyar nőgyó
gyászok Tóth Istvánra szintén felnézhetnek. 
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