
A Magyar Orvosi Archívum - 100 évvel ezelőtt 

A szaklapok első kötete alkalom a számadásra, kivált ha 
kerek évfordulóhoz kötődik, akár a Magyar Orvosi Ar
chívumé, amelynek második periódusa 100 évvel ezelőtt 
kezdődött. Az azt megelőző szakasz nyolc évfolyama 1892-
-1899 között, a vallás- és közoktatási miniszter támoga
tásával jelent meg, de még nem a Magyar Tudományos 
Akadémia égisze alatt. A Bókay Árpád-Klug Nándor-
-Pertik Ottó alkotta szerkesztői hármasból Klug pro
fesszor már 1898-ban kivált, helyére az új évfolyamba a 
nagy reményekre jogosító Lenhossék Mihály került. A 
címlapon a továbbiakban nem tüntették fel a népes mun
katársi gárda illusztris névsorát (15,1. ábra), ám a szer
zők ugyanazok maradtak, az akkori magyar orvosi társa
dalom színe-java, így a változás lényegében formainak 
tekinthető. Utólag, úgy vélnénk, hogy újabb folyóirat 
színrelépésével osztódott a szakmai tárgykör, s a gyakor
lati Gyógyászat, valamint az Orvosi Hetilap mellett az 
akadémiai tagoknak szánt Magyar Orvosi Archívum in
kább az elméleti jellegű közlemények fóruma lett. Az 
eredmény azonban mást mutat. A különbség a cikkek 
terjedelmében, dokumentáltságában és némiképp a szín
vonalában kereshető. Nézzük mindjárt az első írást, a 
Hőgyes Endréét a veszettség hazai helyzetéről. Igaz, az 
archívum méreteiben harmada a Hetilapnak, de az akkor 
legidőszerűbb kérdést 56 oldalon tárgyalja, 12 impozáns 
táblázat és hosszú irodalmi felsorolásával együtt. A be
kötött évfolyam 665 oldalt tartalmaz, ha elosztjuk a 27 
szerzővel, könnyű kiszámolni, minden cikk messze meg
haladja a szaklapok szokásos „felvevőképességét". 

Az új periódus, mint említettük, stílszerűen Hőgyes 
Endre tanulmányával nyit, címe: „A veszettség elterjedé
séről és annak gyógyításáról Magyarországon" (12). Fő
városunkban a Pasteur-intézet 1890-től kezdte meg mű
ködését, a zseniális kutató-szerző irányításával. Az 
eredményt a tízéves tapasztalat alapján foglalta össze, 
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1. ábra: A Magyar Orvosi Archívum címlapja 

amely nem csupán meghonosítása, de ésszerű módosítá
sa is volt a felbecsülhetetlen jelentőségű védőoltásnak. 
Ahogy az orvostörténelem ismeri az elszászi születésű 
Joseph Meister fiúcska nevét, akit a francia óriás 1885. 
július 6-án elsőként részesített „szárított velővel" ered
ményes védelemben (14), úgy megjegyezhetjük mi is a 
kis Somogy megyei parasztleány Báli Katalinét, Hőgyes 
Endre gyógyult páciensét, 1890. júliusából. 

Míg Pasteur szárított, fertőzött velő emulziós oldatát 
fecskendezte be, addig Hőgyes fix vírustartalmú nyúlve
lő sós folyadékkal hígított változatát alkalmazta. 

Saját módszerét a kórtani intézetben 1885-1889 kö
zött állatkísérletek előzték meg, majd önkéntes próbaol
tásra is akadt jelentkező. Eredményeiről itthon az MTA 
III. osztályának 1888. október 15-i ülésén számolt be (9). 
Külföldön á stuttgarti Enke Kiadó (10), francia nyelven a 
párizsi Pasteur-intézet jelentette meg (11). Eljárásának 
lényege, hogy fix vírushatása alatt megveszett nyúl me-
dulla oblongatajából kellő feltételek mellett kimetszett 
velőrészletekből egy „ősfolyadék" készül, amely 100 rész 
7%-os konyhasóoldatból, valamint egy rész velőből állt. 
Ezt hígították 1:200-tól 1:10 000-ig, csökkenő arányban. 
Ez utóbbi már olyan gyenge, hogy direkt a dura alá fecs
kendezve nem öli meg a kísérleti állatot. Első és harmadik 
napon ilyet kapott a beteg, a negyediken l:5000-es hígí
tásban, amely a 20. napra már az 1:100-as koncentrációt 
is elérte, súlyosabb esetekben, főleg fej- és arcsérülésnél. 

Nálunk 1895. májusától már csak Hőgyes metódusát 
alkalmazták. Az 1890-1898 közötti években összesen 
10 203 védőoltást végeztek a történelmi Magyarország 
területéről. Idegenek, főleg a Balkán felől jöttek, ám ez az 
összstatisztikát alig módosította. Érdekes a veszteségek 
összevetése: míg a szárított velős módszerrel 0,76% volt, 
addig a fix vírusdilutio successiv beadásával ez a felére 
csökkent. Mindkettő hihetetlenül jó eredmény. A kor- és 
nembeli megoszlásnál érthető a fiatal- és középkorú fér
fiak, foglalkozásnál a földművelők-cselédek magas ará
nya. A Habsburg Birodalomba tagolt ország 63 megyéjé
nek tíz- és félezer települése volt 90%-ban fertőzött, a 
veszettségre gyanús sérülések ugyanilyen arányban le
hettek ebmarás következményei. Az évi átlagos szám 
megyénként 20 körüli, azon belül nagy eltérésekkel. Míg 
Mosón megyében a kilencvenes évek elején nem történt 
bejelentés, addig például az ugyancsak dunántúli Tolna 
évi 66 esetet szállított. A szomszédos régiókban szintén 
jelentős eltéréseket tapasztaltak. így Bihar négyszer fer-
tőzöttebb volt, mint a Hajdúság. 

Hőgyes kivételes kompozíciós készsége minden téren 
megmutatkozott. A statisztikai táblázatokat ugyanúgy 
megszerkesztette, akár a reflexívek sematikus rajzolatát 
(2. ábra). 

Kutatói lángelméje e sorokban is világít. Még mutató
sabban talán, ül. hamarabb „beváltható eredménnyel", 
mint a híres asszociált szemmozgások idegmechanizmu
sa. Módszerét néhány országban átvették (2). E tárgykör
ből jelent meg a legtöbb közleménye, összesen 55. Bizo
nyítékul, hogy az elmélet és a gyakorlat mennyire együtt 
haladhat. Semmelweis óta nálunk ezt senki nem bizonyí
totta meggyőzőbben. 
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A veszettség elterjedése és a veszettségellenes gyógyítás eredménye Magyarországon (1890-1899) 

1891 , 1892 t 1893 } 1894 1890 

II IV VI VIII X XII II IV VI VIII X XII 

598 A . . . . . . . . . . 483 I A . . . . . . . . . . . . . 374 | A. . . . . . . . . . 401 I A 

a) . . . . . . . . . 465 t 6 4 = 13,76% 
b) (510+574) 1084t11 = 1,01% 
c) . . . . . . . . . 1549t75 = 4,84% 

a) 
\b) 
(a) 
\b) 

13,76% 
86,24% 

1,01% 
98,99% 

B. 

a) 143 : t 33 = 23,00% 
b) 506 : t 6 = 1,18% 
c) 649 : t 39 = 6,09% 
a) 23,00% 
b) 77,00% 
a) 1,18% 
b) 98,82% 

a) 147 i t 13 = 8,84% 
b) 623 11 4 = 0,64% 

A. Fertőzött he
lyiségek száma. 

B. b. Ebmarott 
P4 egyének száma, 

kik antírabikus 
gyógyítást kaptak. 

I lyssa-halálesetek száma 

AB. Jelmagyarázat: 

|A Fertőzött helyiség, 
j B. Ebmarta egyének: 
\a) gyógyítás nélkül 

maradtak, 
I b) gyógyítottak, 
c) összesen: 

c) 770: t 17 = 2,20% 
a) 8,84% 
b) 91,16% 
a) 0,64% 
b) 99,36% 

a) átlagos halálozás 
b) átlagos gyógyulás 
a) átlagos halálozás 
b) átlagos gyógyulás 

í a) 228 
\ b) 1120 
[ c) 1348 

581 

t 3 6 = 15,78% 
t 31 = 2,76% 
t 6 7 = 13,54% 

ía) 
\b) 

a) 15,78% 
b) 84,22% 

2,76% 
97,24% 

a nem gyógyítottak közt. 

a gyógyítottak közt. 

2. ábra: Hőgyes Endre táblázata a veszettség hazai helyzetéről 

A Hőgyes-referátumtól eltérően a többieket csak érin
tőlegesen ismertetjük. A később Pécsett közegészségtan 
professzor Fenyvessy Béla, akkor még pesti farmakoló
gus tanársegéd Bécsből küldte „A pajzsmirigykészítmé
nyek hatása a vérkeringésre és légzésre" című tanulmányát. 
Lábjegyzete alátámasztja korábbi állításunkat, amely 
szerint a Magyar Orvosi Archívum közleményei a többi
ektől főleg részletességével térnek el. Szerzőnk utal rá, 
„L. saját vizsgálatain rövid ismertetését az Orvosi Hetilap 
1898.2. számában" (7). Megállapította, hogy míg a vissz-
érbe fecskendezett készítmények, pajzsmirigy-preparátu
mok a légzést nem befolyásolják, addig mind a vérnyomást, 
mind a pulzusszámot csökkentik. Ezt a vagus átmetszé
se, ill. atropin adása sem módosítja. A hatás független a 
központi idegrendszertől, úgymond perifériás „termé
szetű". A Bayer-féle Jodothyrin-készítménnyel hasonló 
eredményekre jutott nálunk Vámossy Zoltán, külföldön 
a híres orosz Cyon professzor is. Kísérleteiket a Mecsek
alján Mansfeld Géza professzorral később tovább foly
tatták, eredményeiket a klinikum is hasznosította. 

Török Lajos és Vas Bernát magántanárok a bőrhólya-
gok savójának fehérjetartalmát analizálták, különös te
kintettel „az angioneurosis tanára" (17). Megállapították, 
hogy például az egyszerű urticaria savójának fehérjetar
talma magasabb (átlag 2,64% körüli), mint a mellhártyaűri 
transsudatum, amely 1,0-1,5% között mozog, de keve
sebb, mint a minimum 3,8%-ot tartalmazó hasűri ex-
sudatum. Tehát közelebbi a lobos, mint az egyszerű oz
motikus folyamatnál. Ma nyilván nem ilyen egyszerű a 
kérdés, de a kor szemüvegén keresztül kell néznünk. 

Deutsch László, aki később Detre néven vált híressé, a 
tífuszellenes védőanyagok eredetéről értekezett (5). A 

párizsi Pasteur-intézetben Mecsnikov mellett dolgozott. 
Megállapította: ha az ellenanyag-képződést láncnak te
kintjük, első láncszeme a toxin, utolsó az antitoxin, a hi
ányzó szemek „a sejtek műhelyében képződnek". Felté
telezése szerint a makrofágokban, a sejtprotoplazma és a 
baktérium kölcsönhatásából. A „védőfermentumok" szer
vei: a máj, a lép, csontvelő, a vese és a mellékvesék, a 
cseplesz szövete és az exsudatuma. Azonban egyetlen or
gánum sem rendelkezik akkora titrálható tífuszelleni kon-
centrátummal, mint a szérum. Szemlélete, a fagocita fa
vorizálása Mecsnikov holdudvarában érthető. A mellékelt 
szép színes ábrán egy többmagvú falósejt sok tífuszba-
cilust vesz magába, nagyrészük metilénkékkel alig festhető. 
A hasüregi folyadék makrofágja hasonlóképp viselkedik. 
Mecsnikov bűvköréből kikerülve az antigén-elmélet megal
kotásával aztán bizonyította önálló kutatói képességeit (4). 

Bókay János adatai „a fiúgyermek húgycsődiverticu-
lumainak ismeretéhez" már klinikai kórbonctan, szép
irodalmi szinten fogalmazott szakszöveg. A „penis-collap-
sus" kifejezést itt olvastam először. Értekezéséből kiderül, a 
katéterezés akkor egyet jelentett az arteficiális fertőzés
sel, amely nemegyszer halálhoz vezetett (3). 

Hints Elek senior, a marosvásárhelyi kórház sebész
főorvosa volt. A traumatológia egyik korai művelője. A 
térdízületi kollaterális szalag szakadásáról szóló közle
ménye magyarázza, miért őt vitte Dollinger professzor a 
brüsszeli sebészkongresszusra. 

Donáth Gyula és Lukács Hugó az izmok és idegek in
gerlékenységét vizsgálták, curare hatása alatt (6). Kísér
leteikből kiderült, hogy a veszélyes dél-amerikai nyílmé
reg a neuromuscularis ingerlékenységet nem változtatja 
meg. Jelentősége a korszerű narkózisnál nő meg. Nagy 
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formátumú még Krompecher Ödön közleménye a magas 
hő által elölt gümőbacilusok virulenciájáról (13). Vizsgá
latait ő is Mecsnikov intézetében végezte. Még nem volt 
elkülönített a humán, bovin és az avium típus. Ismert vi
szont a napfény ibolyántúli sugarainak bakteriad hatása, 
amiért Finsen rövidesen Nobel-díjat kapott. A saválló 
csírokra a száraz hő több órán át sem hat, míg a tejben lévő
ket 55 °C 4 óra alatt elpusztítja. Ma 65°C-on 30 percig végzik 
a pasztörizálást. Mindez akkor egyáltalán nem volt eviden
cia. 

Nem térünk ki Győry Tibor professzor kétrészes Morbus 
Hungaricus című alapvető munkájára, amely itt jelent 
meg először teljes terjedelmében^majd egy év múlva 
önálló kötetben is (8). 

Igen tanulságos Áldor Lajos karlsbadi fürdőorvosnak 
a „gyomornedv-elválasztás befolyásolhatóságáról" írott 
közleménye (1). A szerző magyar nyelven elsők között 
hivatkozik Pavlov még nem híres kutyakísérleteire, a 
gyomornedv-elválasztás, valamint az emésztés fokának 
szellemes vizsgálatára. Saját kísérleteit fekélyes betegein, 
gyomorszondával végezte. Tapasztalhatta az atropin ked
vező effektusát az ulcusos panaszokra, a sósavérték fel
tűnő csökkenésére, a szabad sósav eltűnésére. Ismerteti a 
funkcionális zavarok hasonló tüneteit, a pilocarpin el
lentétes hatását az atropinéval. Ez már igazi klinikum. 

A szerkesztőség egy idő után szükségesnek látta kérni, 
hogy „a kórtörténetet s bonczjegyzőkönyveket csak a 
legszűkebb határok közé szorítva közölhetünk, éppen 
csak oly terjedelemben, amennyi a czikkben foglalt vizs
gálatok megvilágítására szükséges... Kérjük az egyet, in
tézetek, klinikák és kórházi osztályok t. igazgatótanárait, 
főorvosait, hogy az intézetükből, osztályukból kikerült 
dolgozatok kéziratait a közlést engedélyező záradékkal 
ellátni szíveskedjenek, ezzel a szerkesztőség levelezői mun
káját tetemesen csökkentik" (15). Nyilván lektorálási szán
dékkal és indokoltan. 

Schwarz Hugó Párizsból, Ranvier laboratóriumából 
postázott közleménye „a méh vérerei ruganyos szöveté
nek elváltozásairól", azt bizonyítja, hogy honfitárs-elő
dünk nemcsak a nyugati szakirodalmat ismerte (16). 
Részletesen hivatkozik az orosz Dimitrijeff professzor
nak az arteriosclerosisra vonatkozó vizsgálataira, ame
lyek szerint az intima felületével párhuzamosan futó fi
nom rostok képződnek, s összeállnak vastaglemezekké." 
A kötőszövet atheromatosus szétesésével e helyeken el
pusztul a ruganyos szövet. A médiában és adventiciában 
fellépő lobos folyamatok területén szintén tönkremen
nek a rugalmas elemek. Rosszhiszemű túlzás tehát, mint
ha eleink nem ismerték volna a valódi orosz értékeket. 

Kolpaszky Dániel és Sztankay Aba a tannintartalmú 
béladsztringensekről írtak hasznos tanulmányt. Kétly 
László és Weisz Ede a „phonatiós bordaközi jelensége
ket" elemezték, szúrcsapolásnál bírnak jelentőséggel. 

A teljesség igénye nélkül kitűnik talán, hogy a 100 évvel 
ezelőtt új életre kapott Magyar Orvosi Archívum mekko
ra jelentőséggel bírhatott a kor szakirodalma terén. 

Egyetemes igényű utóda ma már aligha lehetne, címét 
részben és tartalmában a Magyar Belorvosi Archívum 
örökölte. 

Szaktörténeti szerepe vitathatatlan, második periódu
sának évfordulójától függetlenül is érdemes rá emlékez
nünk. 
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