
Elsőrangú gyermekorvos a másodvonalból: 
Torday Ferenc (1871-1942) 

A huszadik század kezdetén egyre égetőbbé vált a 
csecsemő- és gyermekosztályok, a lelencházak kor
szerűsítése, továbbá a gyermekvédelem megszerve
zése. Az iparosodó világban csakis így lehetett a 
csökkenő születésszám okozta népesedési hiányt pó
tolni, állapította meg ifj. Bókay János professzor, a 
hazai gyermekgyógyászat első számú képviselője 
(2). Különösen kritikus volt a helyzet a szülők nél
küli közösségekben, ahol egy-egy járvány idején alig 
nyílt lehetőség a szükséges elkülönítésre. Az 1902-
ben alapított Állami Gyermekmenhely (ma Heim 
Pál Gyermekkórház) épületében a 420 ágy orvosi el
látását például még az 1934. évi kimutatás szerint is 
mindössze négy orvos végezte, bár az ambulancia 
hozzácsatolásával számuk megkétszereződött (5), 
feladatuk nagyságát nem nehéz elképzelni. Megol

dásában példamutató szerep jutott a címbeli gyógyí
tó szakembernek. 

Torday Ferenc 1871. október 11-én született az 
éppen egyesülni készülő fővárosban. A családi ha
gyomány kezdettől a medicina felé irányította. 
Győry Tibor és Preisich Kornél évfolyamtársaként az 
1893/94-es tanévben szerzett oklevelet, utána az 
utóbbival az Üllői úti Stefánia gyermekkórház kere
tében működő klinikára került, ahol ifj. Bókay János 
akkor még c.rk. tanár szabott új irányt a pediátriá-
nak. Torday első dolgozata a „ Sclerodermiához csat
lakozott hemiatrophia progressiva esete" az Orvosi 
Hetilap 1898. évi gyermekgyógyászati mellékletében 
jelent meg, ettől számítva szegődött a kicsinyek vilá
gához és Móra Ferenc-i mámorral írta minden sorát. 
Markusovszky lapjának következő évfolyamában 
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már befutott szerző, „A scrophulosis - tengeri és 
gyógyfürdők" című tárcája a Budapesti Nemzetközi 
Gyermekvédő Kongresszuson hangzott el, imponáló 
irodalmi tájékozottsággal. Noha a görvélykór tuber-
kulotikus eredetét olyan tekintélyek vonták kétség
be, mint Virchow és Landouzy, ő mégis Grancher vé
leményével értett egyet. Ezért ajánlotta a klímaterá
piát, emelte ki a sótartalmú fürdő és a hő bőrregene
ráló hatását. A Földközi-tenger környékén közadako
zásból valóságos hospice-hálózat épült ki a görvélyes 
gyermekek gyógyítására. A szentimentális szerző meg
győző százalékos számokkal érvelt a honi körülmé
nyek megjavításáért. A „Légutakba jutott idegen test 
néhány esete" a gyermekgyógyászati mellékletben 
jelent meg (7). Dinnyemag, tökmag, csontszilánk, 
tojáshéj egyaránt bekerült a tracheobronchialis trac-
tusba. Míg a felső szakaszban megakadtakat sikerült 
légcsőmetszéssel eltávolítani, addig a bronchusba 
ékelődöttek rendszerint halálos szövődményt okoz
tak. A diphteriás croupnál használt O'Dwyer-tubust 
Bókay tanár corpus alienum kiszedésére eredmény
telenül alkalmazta. Más fórumokon szintén szívesen 
látták, így a Donath Gyula szerkesztette Klinikai Fü
zetek 1900-as évfolyamában. A „Néhány gyakoribb 
fejlődési rendellenesség" a 3. számban látott napvilá
got, 36 oldalon ismertette az ébrényi élet zavarának 
morfológiai és funkcionális megnyilvánulásait (8). 

Csoportbeosztása táj anatómiai, első fejezete a ko
ponyán és gerincen észlelhető hiányt, többletet, kór
os elváltozásokat taglalja, a kor szerinti kóroktani 
szakszerűséggel. A vízfejűség, s kisméretű koponya, 
az agy sérv, a nyitott gerinc tartozik ebbe a részbe. 
Bár a kezelésben sebészközpontú, csak az utóbbi 
kórképnél látott operatív megoldásokat. A spina bifi-
da occulta kórisméjét megkönnyíti a fölötte látható 
szokatlan szőrcsomó, az anterior változata viszont a 
hasi diagnosztikában okoz nehézségeket. Kialakulá
sáért az alkoholizmus és vérbaj úgymond csak rész
ben felelős, a valódi okok még ismeretlenek, bizo
nyos álképletek szövettani hovatartozása vitatott. A 
híres Hildebrandt 64 sikeres meningocele-műtétről 
számolt be, Recklinghausen szerint a tömlőkben ta
lálható idegkötegek ingerületi vezetőképességgel 
nem bírnak. Az operációk kellő óvatossággal, jó fizi
kai állapotban levőkön elvégezhetők. A vízfejűség
hez szikével nem szabad nyúlni. A liquor további fo
lyásának meggátlására fontos a pontos elvarrás, 
csonthiány pótlására Robson és Hayer állítólag ered
ményesen „ a házinyúl periosteumát transplantálta". 

A második fejezetbe az arc és a nyak fejlődési 
rendellenességei sorolhatók. A nyúlajak és a farkas
torok műtéti megoldása akkor még 34-44%-os 
veszteséggel járt, noha a lég- és tápcsatorna hurutjai, 
valamint a száj fertőzése (például aphtha) esetén el
lenjavallt volt a beavatkozás. Ha a szájpad nem 
egyesíthető, megfelelő obturátor alkalmazása ért
hetővé javította a beszédet. Utólag is imponáló a jó
zan konzervativizmussal párosult beavatkozási 
szemlélet. így a nyakon lévő folyadékteli tömlőket el 
kell távolítani, a sipolyokat zárni, mert a nedvedző 
lobosodás „ carcinomás praedispositio". 

Harmadik rész a törzsön előforduló rendellenes
ségeket tárgyalja: köztük a veleszületett bélkitürem-

kedéses köldöksérvet, a Meckel-féle diverticulumot, 
a hasfalra nyíló hólyagot. A nem záródó húgycső al
só és felső plasztikája már rutinműtétnek számított, 
miként a természetes testnyílások elzáródásának 
megoldása és a sok gondot okozó fitymaszűkület. 

Negyedik csoport: a végtagok fejlődési rendellen
ességei, a különböző csontok hiánya, defektusai or
topéd kezelést igényelnek. 

Végül ötödikként a veleszületett tartási rendellen
ességek, melyek közé mai szemmel meglepő módon 
a zsugornyak (torticollis), a congenitalis ficamok és a 
végtagtorzulások tartoztak. 

Szép röntgenkép látható a kétoldali csípőficamról 
(még 1900-at írunk!). Az abductiós gipszkötést már 
alkalmazták, a nagy Dupuytren már palliatív műté
teket is végzett. Ugyanez vonatkozik a dongalábra. A 
terápiás körképet egy évszázad távlatából sem ér
dektelen szemügyre venni. Nem véletlenül kérték 
meg az 1899. évi gyermekgyógyászati szakirodalom
nak 120 oldalt kitöltő referálására. Témakörök 
szerint, illusztris névmutatóval, köztük: Baginsky, 
Bókay, Budin, Czerny, Escherich, Filatow, Finkelns-
tein, Heubner, Hutinel, Kaposi, Koplik, Preisich, 
Szontagh, Winternitz, nem csak a pediátria jélességei. 

Közügyekben egyre gyakrabban hallatta szavát. 
Nyilván látott néhány iszonyú kínokkal járó lúgmér
gezést (ne feledjük, a diák József Attila is ezzel akar
ta az első öngyilkossági kísérletét elkövetni!), ezért 
1900. április 25-én az Iskolaorvosi és Egészségtanári 
Szakbizottság ülésén nagyhatású előadást tartott a 
gyermekkori lúgmérgezésekről. Felhívta a közfigyel
met, ezt a rendkívül mérgező anyagot külföldön 
mosásra már egyáltalán nem használják, míg nálunk 
szabadon kapható és még az üvegre sincs kiírva, 
hogy: „Vigyázat! Maró lúgkő!" Nyomatékos javasla
ta szerint a külhoni példák alapján méregjegy elle
nében csakis ipari célra szabadna használni. Előadá
sát az Egészség című folyóirat 10 oldalon közölte (9). 

A személyes élményeiből készült közleménynek 
aligha lett foganatja, mert nálunk a különböző mo
sóporok bevezetéséig akadtak hasonló tragikus into-
xikációk, különösen szerelemben csalódott cselédle
ányok között. 

Az Orvosi Hetilap mellett továbbra is kitartott, az 
1900-as évfolyam négy részben, már nem melléklet
ként hozta „A gyermekkori heveny fertőző kórok 
prophylaxisa" című eredeti közleményét, amely a 
Budapesti Orvosi Kör 1900. január 15-i ülésén 
hangzott el. Főleg a Behring-féle diphtheria védőol
tás jelentőségét hangsúlyozta, majd visszatért „a 
lúgkőmérgezést követő gyermekkori heges nyelő-
csőszűkület" utókezelésére. Nálunk még csak ku-
tasszal tágították, műtétre az adott terület rendkívü
li vérzékenysége miatt még nem vállalkoztak. 

A fiatal Torday doktornak már ismerősen csengő 
neve volt, amikor 1902-ben a Belügyminisztérium 
elhatározta egy (majd vidéken több) Állami Gyer
mekmenhely felállítását. Az Üllői út 86. szám alatti 
új intézmény élére Bókay professzor a jól felkészült 
és megbízható tanársegédet javasolta. A következő 
négy évtizedben kiderült, mennyire rászolgált erre 
az előlegezett bizalomra. Kezdetben egyedül látta el 
szinte apai szeretettel a reábízott és elhagyatott ifjú 
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nemzedéket. A kortárs Vámossy professzor szerint: 
„ő ezen keresztül védelmébe vette az ország vala
mennyi gyerekét. Országos akciókat kezdett, pártfo
gásba vette a Balatont, gyermeknyaralást szervezett. 
Egyike volt az ország legkitűnőbb népszerűsítő or
vosíróinak" (12). 

Új helyzetében új szakfórum indítására vállalko
zott, még kellő anyagi háttér nélkül, 1903-tól jelent 
meg szerkesztésében a Budapesti Orvosi Újság (1. áb
ra). A főszerkesztő egyelőre az ismertebb Ángyán 
Béla sebésztanár, de a munka oroszlánrészét 
Schuschny Henrik közreműködésével ő végezte. A 
szakmellékletek összeállítói közül a sebész Herczel 
Manó és a szemész Goldzieher Vilmos egyetemi ta
nár, valamint a szülész Dirner Gusztáv és az uroló
gus Feleki Hugó magántanár nevét emeljük ki. 

BUDAPESTI ORVOSI ÚJSÁG 
TUDOMÁNYOS ÉS ORVOSTÁRSADALMI HETILAP. 

D« ÁNGYÁN BÉLA 

DK TORDAY FERENC DR SCHUSCHNY HENRIK 

:S BUJARÓUTAIv 

fÜRDÓ ÍS \IZG\ÓGYÁSZAT 

ÁLLANDÓ SZAKMELLÉKLETEK: 

KÖZrGfSZSÍ.&ÜGY z 

RENDKÍVÜLI MELLÉKLETEK : 

8 FÉNYKÉPNYOMATTAI-. 

1903 

E L S Ő ÉVFOLYAM. 

BUDAPEST 1903. 

1. ábra: Budapest Orvosi Újság első évfolyamának címoldala 

Árpád nevű testvéröccse a II. sz. Belklinikán dol
gozott, egyetlen közös közleményük „A gyermekko
ri mell- és hasűri folyadékgyülemek cytodiagnosisá-
ról" folytatásokban jött az Orvosi Hetilap 1902. évfo
lyamában. Tárgya az exsudatumok és transsudatu-
mok elkülönítése, az endothelsejtek, lymphocyták, 
polymorphonuclearis leukocyták kimutatása és 
megfestése, nagyszámú kóreset kiértékelése. A kó
ros folyadékgyülemek eredetének és természetének 
megállapítására már nélkülözhetetlen a cytodiag-
nostika - írták száz esztendővel ezelőtt. Ugyanakkor 
röpiratot jelentetett meg az egészség közgazdasági 
jelentőségéről, sürgette a közegészségügy államosí
tását, mert például a tüdővész nyomasztó gondja 
nem oldható meg nélküle. 

Legnépszerűbb műve a Mamák könyve (alcíme: 
gyermekápolás dióhéjban) a Légrády Testvérek nyom
dáját először 1906-ban hagyta el, amelyet 1927-ig 
még három kiadás követett (2. ábra). Azt feltétlenül 

MAMÁK KÖNYVE 
CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÁS 

GYERMEKNEVELÉS 
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NEGYEDIK KIADÁS 

LÉGRÁDY NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ R.-T. KIADÁSA, BUDAPEST 

2. ábra: Mamák könyve negyedik kiadás címoldala 

érdemes kiemelni, hogy az áldott állapotban lévőket 
nem kellett a dohányzás ártalmaitól óvni, mert ak
kor még ilyesminek a lehetősége sem merült fel. 

Az 1907/08-as tanévben magántanári titulusra 
érdemesítették „a gyermekgyógyászat, különös te
kintettel a csecsemő kór- és gyógytanára" tárgykö
réből. A csecsemőgyógyászat az ő habilitációjában 
szerepel először. Ez évtől a Budapesti Orvosi Újság 
egyszemélyi felelős szerkesztője, magánpraxis nél
kül az anyagi feltételek előteremtője. A már emlí
tett mellékletszerkesztők közé sikerült a jónevű 
dermato-venerológus Török Lajos tanárt is meg
nyerni. Másik fontos könyve a Mindennapi gyermek
gyógyászat (3. ábra) az első világháború kitörésének 
évében jelent meg. Többek között az a jelentősége, 
hogy az 1899-es kiadású Bókay-Berend-Preisich-
féle gyermekgyógyászati kompendium óta nem ke
rült új magyar nyelvű szakkönyv a hazai gyakorló 
orvosok kezébe. Tematikus beosztása tankönyvi jel
legű, de alig olvasható benne elvont elméleti fejte
getés. A közel félezer oldalas munka gyermekvédel
mi tanácsadót és a gyermekkórházak címét is tartal
mazza. Ábrák nyilván nyomdatechnikai okokból 
nincsenek benne, terjedelmére nézve a két évvel 
későbbi, Bókay János-Flesch Ármin-Bókay Zoltán 
szerzői hármasnak A gyermekorvoslás tankönyve (3) 
sem sokkal bővebb. A nagy világégés idején tovább 
szerkesztett, 1905-től a Gyermekvédelmi Lap-ot, 
amely 1911-1927 között Gyermekvédelem Lapja cím
mel jelent meg. 

Trianon után került intézetébe Kolozsvárról Bara
bás Zoltán, aki minden területen méltó munkatárs
nak bizonyult. Közös közleményük „A proteintest-
therapia a gyermekgyógyászatban" az Orvosképzés 
1922. évi kötetét gazdagította. Míg felnőtteknél láz
zal nem járó idült ízületi bántalmakra, vészes vérsze-
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3. ábra: Mindennapi gyermekgyógyászat címlapja 

génységre, addig gyermekeknél szeptikus bőrbeteg
ségek kezelésére alkalmazták ezt a nem fajlagos in-
gerterápiát. Női tej, állati vérsavó, embervér-injekció 
egyaránt kipróbálásra került, a szerzők szerint nem 
sok sikerrel. Különösen tuberkulotikusoknál volt ez 
szembetűnő. 

Rendkívüli hangsúlyt kapott a szabatos magyar 
orvosi szaknyelv ápolása, az írói vénával bíró Müller 
Vilmos szinte Bugát-i buzgósággal végezte mellékle
tében ezt a nemes feladatot. Saját lapjában Grósz 
Gyula volt a pediátriai rész szerkesztője, Torday oda 
elvből nem írt. Figyelemre méltó viszont „A háború
nak és következményeinek befolyása Budapest 
gyermekegészségügyére''című cikksorozata, az Orvo
si Hetilap 1921. évfolyamában. Mialatt a csecsemő
halálozás 29-54%-kai emelkedett, az élveszülöttek 
száma felére csökkent. A hiányos táplálkozást főleg 
a növekedésben lévő és a másik életet kihordani 
kész szervezet sínylette meg. A tetvességtől az éhsé-
gi vizenyőig szinte mindennel lehetett találkozni, 
fellángolt a tbc, szaporodott az angolkórosok száma, 
aratott a spanyol-járvány, „aggodalommal kell néz
nünk a mai gyermekvilág jövő sorsa elé" (10). írta 
igazgatói tisztségétől a nagy elfoglaltsága miatt ön
ként megváló szerző. 

Vámossy Zoltán farmakológus professzorhoz 
mindvégig bensőséges barátság fűzte, aki felkérte 
Bókay mester köszöntésére a négyévtizedes tanári 
évforduló alkalmából. Szakmán belül a tekintélye 
akkora lett, hogy őt választották meg az 1924-ben 
alakult Magyar Gyermekorvosok Társasága első tit
kárává (4). 

Élénk érdeklődését az atrophia kérdése is felkel
tette. Az Orvosképzés 1925. évi gyűjteményében ta
nulmányt írt „A csecsemőkori sorvadásról". A Fin-
kelstein-féle alismentáris decompositio, az exsudativ 

diathesis, a bélfal fokozott átjárhatósága, a toxinok 
felszívódása, mind ismertetésre került egy tapasztalt 
klinikus kritikus szemléletén átszűrve. Utolsó cikkét 
az Orvosi Hetilap „A csecsemőkor középfülgyulladá
sáról" írta. A csecsemőkor iránti megkülönböztetett 
érdeklődése örvendetesen feltűnő. Nem kerülte el 
figyelmét a Czerny-féle zsírsavas acidosis és a hydro-
labilis constitutio sem. Ma már nehéz elképzelni, mit 
jelentett az antibiotikus korszak előtt a csecsemőko
ri középfülgyulladás. 

A Mamák könyve negyedik kiadása (11) 1927-ben 
hagyta el a Légrády Testvérek nyomdáját, egyetlen 
fia emlékének ajánlva. Majd az Egészségügyi csecsemő-, 
gyermek- és anyavédelem, 1928-ban Az újszülött élet-f 
kór- és gyógytana következett. Ismét írt saját lapjában 
a Balaton melletti nyaraltatásról, a csecsemő és kis
gyermek lelkivilágáról, szép szabatos magyar nyel
ven. Vámossy szerint egyáltalán nem véletlen, hogy 
a Manninger-Bakay-féle orvosi neveskönyvet (ono-
matologia medica) átdolgozva újra kiadta. Rokon
szenves személyében a Közkórházi Orvostársulat 
gyermekgyógyászati szakosztályának tisztviselőjét, a 
Nemzetközi Gyermekorvos társaság magyar bizott
ságának alapító tagját és a Magyar Gyermekorvos 
Társaság első titkárát, később elnökét tiszteljük (4). 
A címet utólag módosítva inkább az első vonalban a 
helye. 

Nyugdíjra 1936-ban szánta magát, de még három 
évig vezette az Apponyi-poliklinika gyermekrende
lését. Végül és nem utolsósorban ő volt az 1909-ben 
Budapesten megrendezett XVII. Nemzetközi Orvos-
kongresszus szervező titkára, ilyen irányú adottsága, 
szorgalma, megbízhatósága és többnyelvűsége ré
vén, bár külföldi tanulmányutakon soha nem járt. 
Francois de Torday néven sajtó alá rendezte a nagy 
összejövetelen elhangzott előadások alapján készült 
20 kötetes sorozatot. 

Kedves lapjának szerkesztését 1941-től utódjára 
bízta, de féltő tekintetét még a betegágyon is rajta 
tartotta. Hat évtizeddel ezelőtt hunyt el, 1942. júni
us 10-én. Az utód Barabás Zoltán búcsúztatta és kö
szönte meg meleg barátságát, „amely akkor 
kezdődött, amikor az erdélyi menekültet magához 
hívta és társszerkesztéssel megbízta" (1). 

Lapja fél évvel élte túl, 1942 végén megszűnt. 
Kevés orvosnak köszönhetnek többet a magyar 

gyermekek. 
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