
Az Orvosi Hetilap 100 évvel ezelőtti, 1900-as évfolyama 

„A hazai és külföldi gyógyászat és kórbúvárlat közlönye" 
kiadó szerkesztője akkor Hőgyes Endre volt, a segédszer
kesztői teendőket Székely Ágoston egyetemi magántanár 
látta el (1. ábra). ^ szemészeti mellékletet Schulek Vil
mos, a gyermekgyógyászatét Bókay János állította össze. 
Vagyis, az illetékes szakmák legjelesebb képviselői. A 
rendkívüli mellékleteket a II. sz. Sebészeti Klinika táblái 
illusztrálták, továbbá elhunyt külföldi kitűnőségek fölött 
tartott emlékbeszédek látták el szöveggel. Már a beveze
tőből kitűnik, hogy az 1900-as évfolyamot jubileumi kö
tetnek szánták, nem az alapítási, hanem a századfordulói 

dátum miatt. Minden különösebb ünnepélyes hangú 
köszöntések nélkül, az addigi igényesség folytatásának 
hangsúlyozásával. Tartalmi beosztása a következő: ere
deti közlemények; tárcza: irodalom-szemle, könyvismer
tetés; összefoglaló szemle; lapszemle; hetiszemle; tudo
mányos társulatok és egyesületek. 

Az eredeti közlemények a két egyetem tanszékeiről, a 
klinikákról, a kórházakból, valamint az elméleti intéze
tekből érkeztek. Ez utóbbiak közül feltétlenül említést 
érdemel a Hőgyes Endre által vezetett „általános kór- és 
gyógytan"-on Aujeszky Áladármk „A nátrium lygosi-
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1. ábra: Az Orvosi Hetilap 1900-as 
évfolyamának belső címoldala 

natum lázcsökkentő és antibakteriális hatásáról" című 
cikke (1). A nevezett antipiretikumot Fabinyi Rezső ko
lozsvári kémikus professzor állította elő, amely a fix ve
szettségvírussal subduralisan fertőzött nyulakon fél-más
fél °C-kal csökkentette a lázat, de az állat elpusztulását 
nem akadályozta meg. Hőgyes kérésére az utánvizsgá-
latokat a fiatal bakteriológus végezte. Kórtani kontrolijai 
a kolozsváriakéval megegyeztek, ám terápiás hatást nem 
észlelt. Marschalkó Tamás dermatovenerológus professzor 
szerint viszont az említett vegyszer 5-10%-os oldata 
eredményesen alkalmazható lágyfekély- és gonorrhoeás 
endometritisek esetében. Hatására a górcső látóteréből 
eltűnnek a kórokozók. Eredményesebbnek bizonyult, mint 
a már széles körben használt argentaminos intrauterin 
befecskendezés. Aujeszky a baktericid effektust előbb lép
fene spóráin, majd Staphylococcus aureus-tenyészeten 
tanulmányozta. A hatás in vitro eredményes volt, de in 
vivő a szükséges koncentrátum mérgezőnek bizonyult. 
Érdekes kísérlet volt ez csíraölő szerek keresésének kez
deti korszakában. 

Bókay Árpád gyógyszertani intézetéből Vámossy Zol
tán értekezett „A phenolphtaleinről, mint a törkölybor 
indicatoráról" (13). A már akkor is nagyon elterjedt bor
hamisítások „denaturálására" ajánlotta ezt a szert a higié
nikus Liebermann Leó professzor. 

Fehér bor esetén hektoliterenként 1 g por elegendő, az 
egészségre teljesen ártalmatlan, fogyasztáskor észreve
hetetlen. Ha a gyanús italhoz szódabikarbónát adnak, lú
gos hatásra rózsaszínűvé változik. Vörös bor esetében 
ólomecettel csapatják ki a színanyagot és szűrőpapíron 
átszivárogtatva végzik a vizsgálatot. Amennyiben az 
ólomecet nem bír rá befolyással, a pancs valószínűleg 
anilin vagy fukszin festéKet tartalmaz. A vizsgáló megál
lapította, hogy az indikátor a kísérleti állatokból enyhe 
hasmenést okozva, hamar kiürül, minden káros követ
kezmény nélkül. Ez persze nem cáfolja azt az elterjedt le

gendát, amely szerint egyik italozó laboratóriumi asszisz
tens rendszeresen dézsmálta volna a kémiai indikátorként 
használt alkoholos fenolftalein-oldatot, majd Vámossy-
nak bevallotta idült hasmenése valószínű okát, s ennek 
alapján fedezték fel a máig használt laxáns gyógyszert (7). 

A Korányi Frigyes vezette I. sz. Belklinikáról (így!) 
nyolc, a Kétly Károly-féle II. számúról tizenegy közle
mény jelent meg. Az előbbihez megemlítjük Bálint Re
zsőnek „A tabeses ataxia compensatoricus gyógykezelé
séről" című cikkét, valamint Kövesi Géza-Róth-Schulz 
szerzőpárosnak „A vízelválasztás változásairól vesebán-
talmaknál" nefrológiai témájú közleményét (8). Az utób
biak már Korányi Sándornak a „fagyáspontsüllyedésre" 
(és még nem csökkenésre) vonatkozó vizsgálataira tá
maszkodnak, amelyekből a vesék funkcionális állapota 
megállapítható. Imponáló táblázatok érzékeltetik az ép 
vizeletkiválasztó szervek jól alkalmazkodó, különböző 
betegségekben viszont a beszűkült koncentráló képessé
get, amely a vizelet 24 órai mennyiségéből és a fagyás
pontsüllyedésből konstatálható. A Kétly-ldmika. elősze
retettel foglalkozott gyógyszerek kipróbálásával, de ott 
dolgozott a neurológusnak készülő Pándy Kálmán, és 
közölte a „Neuritis multiplex és az ataxia" című kitűnő 
cikksorozatát. Az idegkórtan ekkor még nagyrészt a bel
gyógyászat tárgykörébe tartozott, Jendrassik Ernő után 
bizonyítják Bálint Rezső és Pándy Kálmán említett köz
leményei. 

Dollinger Gyula irányította I. sz. Sebklinikáról (így!), 
valamint a Réczey Imre-féle II. számú műtéti intézetből 
egyaránt öt-öt szakcikk jelent meg. Az ortopédiában erős 
tanszékvezető a gerincagyburok üregébe fecskendezett 
kokain-érzéstelenítésről értekezett, amely új fejezetet 
nyitott az aneszteziológia történetében. Két kivételesen 
tehetséges tanítványa: Winternitz Arnold és az urológus
nak készülő Illyés Géza szintén jelentkezett a legismer
tebb hazai publikációs fórumon. A Réczey-kíinika. leg
szorgalmasabb szakírója Borszéky Károly volt. Figyelem
reméltók a traumatológiai megoldásai és eredményes 
hasi beavatkozásai. 

Az akkor gyakori echinococcus-műtéteket szinte szé
riában végezte. Míg a belgyógyászat, illetve a sebészet 
párhuzamos intézetei közt a közlemények számában és 
minőségében lényegtelen a különbség, addig a két szülő-
és nőbeteg klinikán szembetűnő, a Taujfer-iskola javára. 
A Kézmárszky-kliníkáról három,ugyanakkor a Tauffer-
tanítványok tollából nyolc dolgozat jelent meg. Köztük 
Tóth Istvánnak „A méh, petefészek és méhkürt dagana
tainak a hüvelyen át való operálásáról" (12), amely a kor
szerű nőgyógyászati műtétek hazai térhódítását jelezte. 
A Mester mellett különösen Tóth István és Kubinyi Pál 
jeleskedett, mindkettejükből operatőr tanár lett. 

A szemészek teljesítménye messze kiemelkedik a kli
nikai közlemények közül. Az igazgató Schulek Vilmos 
három optikai, Grósz Emil két oktatási és ugyanannyi 
„sympathicus gyulladási" cikkel szerepel. Scholtz Kornél 
három kórtani, Gabler Lajos két műtéti dolgozatot kö
zölt. A tucatszámú szemészeti publikáció mellett a két 
ideggyógyászati, valamint az egy bőrgyógyászati cikk 
aránytalanul kevésnek tűnik. Ami a pediátriát illeti, a 
nagy ígéret Heim Pál a Lausanne-i gyermekklinikáról, 
Bókay junior és tanítványai: Preisich Kornél, Torday Fe
renc és Berend Miklós a Stefánia-gyermekkórházból 
küldték írásaikat. A fertőző betegségek ismertetésével 
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együtt olvashatunk gyermeksebészetet olyan kiválósá
gok tollából, mint Verebély László és Hültl Hümér (5). 

A kolozsvári egyetem nagyon szerényen képviselte 
magát, mindössze a patológus Buday Kálmán „Az agy 
körülírt fejlődési hiányáról, néhány porencephaliára vo
natkozó megjegyzéssel", továbbá a higiénikus Filep Gyu
la hazai előállítású fertőtlenítő szert ismertető dolgoza
tával (3). 

A kórházi közlemények terén természetesen a Szent 
Rókus vezet. Navratil Imre „A gégerák operálásáról", 
Lénárt Zoltán a „Tiersch-féle transplantatio gégébe és 
légcsőbe" műtétéről értekezett. Otológiáról Sugár K. Már
ton gondoskodott „A dobüreg rákja a nervus facialis, 
glossopharyngeus, recurrens, vagus és hypoglossus" 
című cikkével. Lukács Hugó, Ady Endre későbbi egyik 
kezelőorvosa még itt dolgozott, s publikálta a „Diplegia 
facialis hysterica" kórképét (9). Az Izraelita kórházból 
kiemelkedett Stiller Bertalan elemzése a „phonációs je
lenségről", amely alatt légzés élet- és kórtanának hangta
ni jellemzőit kell értenünk, elsősorban a mellkas fizikális 
diagnosztikája szempontjából. Az oftalmológia is erős, 
bizonyíték rá Szili Adolfnak a szaruhártya „felhámlazu
lásáról", Vermes Lajosnak a dionin szemészeti alkalma
zásáról szóló ismertetése. 

Grósz Gyula színvonalas pediátriai cikkeket közölt a 
Bródy Adél-kórházból. 

A Szent János-kórházat Polyák Lajos reprezentálta két 
rhinologiai, Szontagh Félix, később debreceni gyermek
gyógyász professzor egy skarlátos vesegyulladást tárgya
ló esetével. 

A vidéki gyógyintézetek alig éltek a publikációs lehe
tőséggel. Hints Elek küldött Marosvásárhelyről trauma
tológiai, a nagyváradi bábaképezdéből Schiff Ernő több 
hematológiai, a rozsnyói Kósa-Schopper-kórházból Ru-
ber József egy fertőző betegséget tárgyaló, a hódmezővá
sárhelyi Erzsébet-szemkórház pedig oftalmológiai cikket 

Az előbbieken kívül számos kitűnő közlemény jelent 
meg a jubileumi kötetben. Elég Jendrassik Ernő tanárnak 
„Az ínreflexek természetéről" (6), Bársony Jánosnak „Az 
endometrium kezelése intrauterin injekciókkal", Ónodi 
Adolfnak „A gégechorea (chorea laryngis) kérdése", vé
gül Sarbó Artúrnak a „Clonusos rágóizomgörcs egy ese
te" című cikkére utalnunk. 

A tárca-rovatban már Győry Tibor képviseli az orvos
történelmet (4), de Tihanyi Mór szintén szakavatottan 
ismertette a vérkeringés felfedezésének korszakos jelen
tőségét. A közérdekű ügyekről főleg Hőgyes Endre és 
Nékám Lajos szólott hathatósan. A Pékár Mihály-Heim 
Pál szerzőpáros terjedelmes sorozatban prezentálta a pá
rizsi világkiállítás orvosi részét. Megismerhető belőle 
érintőlegesen a francia orvostörténelem, a Szent Lajos 
király Róbert de Sorbonne nevű káplánja által alapított 
fakultástól a Richelieu bíboros, majd Napóleon reformja
in át a 19. század nagy korszakáig. A kiállításon látható a 
Kréta szigetéről származó hellén eszközöktől Laennec 
híres facsöves stetosztkópjáig, Luer, Tenon és a többi ki
váló sebész eszköztára. 

Utólag is, csak sajnálni tudjuk, hogy a fény városában 
rendezett kiállítás alkalmából megrendezett nemzetközi 
sebészeti kongresszuson magyar előadó nevével nem talál
kozunk (10). A románok e téren is megelőztek bennünket. 

Rendkívül gazdag a könyvismertető fejezet. Kellőképp 
méltatták a Bókay-Korányi-Kétly-féle nagy belgyógyá

szati kézikönyv befejező kötetét, az egész megjelenésé
nek jelképes jelentőségét. Az orvosi szakirodalom széles 
tárlatát, olyan szakavatott recenzorok kalauzolják végig, 
mint Grósz Emil, Manninger Vilmos, Moravcsik Ernő 
Emil, Ónodi Adolf és Schaffer Károly. A lista nem teljes. A 
lapszemle rovatában találkozunk A ujeszky A ladár, Illyés 
Géza, Poór Ferenc, Pólya Ernő, Preisich Kornél és 
Schuschny Henrik nevével. Kolozsvárt Rigler Gusztáv és 
Marschalkó Tamás képviselte. 

A tudományos társulatok és egyesületek keretében 
minden jelentős bel- és külföldi összejövetelről tudósítás 
olvasható. 

Talán ennyiből kitűnik, mennyire feladata magasla
tán állott 1900-ban is Markusovszky Lajos és Hőgyes End
re lapja. 

A vaskos tomust a kor ízlésének megfelelően szép sze
cessziós köntösbe kötötték. A nagy egészet két emlékbe
széd zárja le. Az egyik Tauffer Vilmos tollából (11, 2. 
ábta). Sir Thomas Spencer-Wells pályafutása azért fonto-
sabb nekünk, mert több ponton érintkezik Semmelweis 
Ignácévah Azonos esztendőben születtek, ám a szeren
csés brit kétszer annyi ideig élt. Tauffer szavaival „öntu
datlanul is Semmelweisnek nyomain járt, amikor az ova-
riotomia műtéti megoldását kidolgozta": éppen 1858-
ban, amikor az anyák megmentője végre megszólalt az 
Orvosi Hetilap hasábjain. A nagy kortárs-honfitárs Lis-
ter fertőtlenítő módszerével szemben előnyben részesí
tette a Semmelweis-i aszepszis elvét. A tragikus sorsú 
magyar tudós tanaira, főleg Duka Tivadar hívta fel a fi
gyelmét, majd a nagyszerű brit nőgyógyász 1887 őszén 
hazánkba is ellátogatott. Markusovszky, Antal Géza, Janny 
Gyula, Lumnitzer Sándor, Réczey Imre és Puky Ákos se
bészek, valamint Elischer Gyula és Szabó Dénes nőgyó
gyászok társaságában igen jól érezte magát. Tauffer Vilmos 
által felsorolt névsorból feltűnően hiányzik Kézmárszky 
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2. ábra: Tauffer Vilmos emlékbeszéde 
Spencer-Wells felett 
Különlenyomat az Orvosi Hetilap 1900-as 
évfolyamából 
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Tivadar. A miértre nem találgatjuk a választ. A Magyar 
Tudományos Akadémia és a Kir. Orvosegyesület levele
ző taggá választotta, így halála után megillette az akadé
miai emlékbeszéd (2). 

A már törékeny papírból készült kötetet Hőgyes Endre 
Pasteurt méltató emlékbeszéde koronázza meg. A fran
cia tudós óriás életműve eléggé ismert, ismétlésétől elte
kinthetünk. 

Az Orvosi Hetilapnak viszonyítási alapja az 1900-as 
évfolyam. Száz esztendő távlatából is érdemes belelapoz
nunk. 
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