
A Klinikai Füzetek 100 évvel ezelőtt 

A huszadik század fordulójára valósággal „virágba 
borult" a magyar orvosi szakirodalom. Az Orvosi He
tilap (és mellékletei), a Gyógyászat, a Fodor József 
alapította Egészség és a Magyar Orvosi Archívum mellé 
felnőtt a Klinikai Füzetek sorozata, havi egyszeri meg
jelenéssel. Alcímében: „előadások a gyakorlati or
vostan összes ágaiból a legkiválóbb szakférfiak köz
reműködéséver. Az első évfolyam 1891-ben került 
ki a nyomdából (1. ábra), életre hívója Donath Gyu
la ideggyógyász, 1893-tól magántanár, aki okosan 
vette észre, hogy egy kisebb méretű és gyakorlati jel
legű periodika nem versenytársa, hanem kiegészítő
je a teljesség igénye nélkül felsorolt szakfórumok
nak. Ügyesen ismerte fel a reklámban rejlő lehetősé
geket, amelyekkel pl. az Orvosi Hetilap akkor még na
gyon mérsékelten kívánt élni. Gyógyszerhirdetése 
oly bőséges, hogy az előállítási önköltség jelentős ré
szét bizonyára biztosította. Szerzői gárdája főleg a 
magántanárok, jövendő professzorok és a kitűnő fő
orvosok köréből verbuválódott. 

ságú írás a kolera kór- és gyógytanáról (1). A már 
említett XII. kötet első füzete a belgyógyász Gellért 
Sándornak a vándorveséről írott ismertetésével in
dult, nem kevesebb mint 24 oldalas hirdetési keret
ben. Egyes szerzők szerint a nephroptosis az általá
nos enteroptosis része, mások a terhességet tartották 
fő oknak. Cruvelhier nőknél a fűzésnek tulajdoní
tott jelentőséget, aminek ellentmondott, hogy a ma
gasabb társadalmi körök hölgy tagjainál sem gyako
ribb az előfordulása. Férfiaknál ritkább, főleg a leso-
ványodás és a térszűkítő folyamatok játszanának 
szerepet. Élettani körülmények között az ismétlődő 
nagyobb rázkódások (pl. tartós lovaglás), katonáknál 
az oldalfegyver és az utászeszközök viselése. Érdekes 
bravúr, hogy tud egy nem túl jelentős kórképet 40 
oldalon tárgyalni és 4 oldalnyi irodalomra hivatkoz
ni. Egy mai tankönyvben mindössze három oldalra 
futja (2). 

A terápia sem sokat változott, a felvarrást 1883 
óta végzik sikerrel. A hizlalást akkor is ajánlották. 
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1. ábra: A Klinikai Füzetek I. évfolyamának címoldala 2. ábra: A Klinikai Füzetek XII. évfolyamának címoldala 

A változó terjedelmű tanulmányok valóban a 
gyakorlatnak szóltak, az irodalmi hivatkozások pél-
damutatóak. A száz esztendővel ezelőtti már XII. év
folyam (2. ábra) is az életrevalóságát bizonyítja. A fü
zetek havonta jelentek meg egy-egy „vezércikkel" és 
6-8 rövid gyógytani közleménnyel. Mai szemmel 
meglepő, hogy a kezdő számban semmi bevezető 
nincs az új lap céljára vonatkozóan, semmi „lectoris 
salutem", csak egy később meg nem ismételt hosszú-

Ami a gyógytani közleményeket, azaz a gyógyszer
reklámokat illeti, a fulladást csillapító Dionin, a pa-
naceának számító jódkálit tartalmazó Jodipin, az 
aphrodisiacumnak használt Yohimbin és a bél-adst-
ringens Tannoform ma is ismerősen hangzik az élte
sebb korosztályok fülében, jelezvén, hogy a medici
na már akkor is komoly terápiás fegyvertárral ren
delkezett. Megtudhatjuk, hogy az afrikai bennszü
löttek „a Yohimbehefa kérgéből forrázatot készítet-
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tek, mellyel felfrissítik lankadt életerejüket/'Nyilván 
jól jövedelmeztek a bőséges fürdőhirdetések is, mi
ként az ételt frissen tartó edények reklámozása. 

A második füzet bevezető tanulmányát ismertebb 
szerző, később „a műtőkés Paganini-jenek" nevezett 
Hültl Hümér írta. „A levegő jelentősége a sebgyógyí
tásra" (7) előtt a világhírű Karlsbad és a Szentkirályi 
utca 14. szám alatt működő Pajor-féle inhalatorium 
ismertetésére került sor, amely porlasztott forrásvíz
zel enyhíti az asztmás rohamokat és felső légúti hu
rutokat. Hültl cikke azért is érdekes, mert a baktéri
umok felfedezése után csak a direkt érintkezéssel 
történő fertőzésnek tulajdonítottak jelentőséget. Ve
lük szemben pl. Spencer Wels (Semmelweis révén 
ismerjük) azt tartotta: „jobb egy szellős egészséges 
házban műteni antisepsis nélkül, mint antisepticu-
mokkal oly kórházban, mely veszélyes betegekkel 
van tele/'Lister ugyanezt vallotta, jó angol józanság
gal. Schleich mutatott rá, hogy még a steril levegő
vel való érintkezés is megváltoztatja a megnyitott te
rület sejtjeinek tónusát, ozmózisát, ruganyosságát és 
nedvbőségét, csökkenti azok vitális energiáját Ha a 
tiszta levegőnek ilyen a hatása, milyen lehet a por és 
a baktériumok bekerülésével, teszi fel a szerzőnk az 
egyáltalán nem költői kérdést. Ezért szükséges mű
tőkben a légszűrés dezinfektorok, laparotomiáknál 
pedig a megfelelő nedvesség és hőmérséklet biztosí
tása. Fischl professzor kutatásai szerint a lehűlés fer
tőzés nélkül is megváltoztatja a fehérvérsejtek szá
mát, leucocytosis lép fel, de nem befolyásolja a vér
savó baktériumölő képességét 

Kümmel már 1885-ben rámutatott, hogy a leg
gondosabb kötözés után is megszaporodnak a leve
gőben a csírák, ezért carbol spray helyett a gondos 
tisztaságot ajánlotta. Makara Lajos, a későbbi kolozs
vári sebésztanár 1888-ban a pesti I. sz. Sebészeti Kli
nikán a 15 percre kitett vérsavókorongon főleg 
Streptococcus és Staphylococcus aureus törzseket fogott 
fel, Eiselsberg professzor Bécsben viszont penész
gombákat. A coccus-penészgomba antagonizmus 
akkor érdekesmód senkinek nem tűnt fel. 

A már említett Kovács-klinikán rendszeresítették a 
Petri-csészék kihelyezését. A rabiátus professzor nem 
csekély szellemességgel azt hirdette: „ne higyjék, 
hogy a kirepített carbolszemcse úgy vadászik a bacil-
lusra, mint keselyű a galambra!" Szerzőnk szintén a 
feltétlen tisztaság híve. Ezt szerinte a kijevi Sapesch-
ko professzor oldotta meg a legjobban, de hivatkozik 
Mecsnikov és Afanasjew munkáira is, az utókor előtt 
a valódi orosz értékek észrevételét bizonyítandó. 
Fontosnak tartotta a műtőorvos és a segédszemélyzet 
száj maszkhasználatát, hogy beszéd közben ne történ
jen cseppfertőzés. Hültl doktor száz évvel ezelőtti írá
sa ama is időszerű. A gyógytani közleményekben 
megismerkedhetünk az Acetopyrin nevű láz- és fáj
dalomcsillapító szalicilkészítménnyel, valamint főleg 
epilepsziára a Brimipin csillapító szerrel. 

A belgyógyászat és a sebészet után a harmadik fü
zet a gyermekorvoslással, azon belül is az anyatej és 
mesterséges táplálás összevetésével foglalkozik (9). 
A dajkákat akkor kezdte kiszorítani a Soxleth-pa-
lack. Szerzőnk, Orbán Rezső szenvedélyes anyatej-
párti. Szavai szerint: „csecsemőkorban a köldökzsi-
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nórt az emlőbimbó helyettesíti, és ezen folytatólagos 
természeti kapcsolat az anya és a magzat anyagcse
réje között a tápláláson kívül még egy jelentőségtel
jes feladatot teljesít, immunitást ad az újszülöttnek 
az őtet születése első percétől fenyegető káros beha
tások ellen/'így kimutathatóan erősebb az anyatej
jel táplált csecsemők vérsavójának baktériumölő ké
pessége. Bebizonyították, hogy a nyers tejben oldott 
mészsók forralással oldatlan alakba mennek át, ame
lyet „a gyomor regenerál nem forralt tejjé", ezzel há
romszor több gyomorsavat köt le, mint az anyatej, és 
megnehezíti az emésztés folyamatát. Orbán doktor 
vizsgálta a csecsemők bélsarában a tejcukrot lebontó 
laktózt, amelyet az egészségeseknél megtalált, de a 
bélhurutban szenvedőknél nem. Ezt a jelenséget fia
tal kutyák vékonybelében mesterségesen is előidéz
te. Vélt igaza mellé felsorakoztatta Escherich, Heub-
ner és Baginsky professzor véleményét. Úgymond a 
két táplálás közötti különbséget már a csecsemő 
arcszínéről és a bőr turgorának tapintásáról meg le
het ismerni. A tehéntej kazeintartalmának lebontá
sa is nehezebb, és gátolja a szervezetbe való beépü
lést. Rámutatott az „individuum vis vitálisára", 
amely dispositiónak felel meg. Ez pedig az egyéni 
akklimatizációs képességet jelentené. Hangsúlyozta 
az ápolásban a szeretet szerepét, amelyet a lelkes 
ápolónők naponta bizonyítanak. Elődünk vélemé
nyével ma is nehezen lehetne vitatkozni, ugyanis 
nem a kényszerhelyzet, hanem a kényelemből nem 
vállalt szoptatás ellen hangoztatta kifogásait. Nem 
meglepő, ha ebben a füzetben főleg a csukamáj olaj 
és a dyphteriaellenes gyógyszérum reklámozásán a 
hangsúly. 

A negyedik füzet Gellért doktor Ren mobilis dol
gozatának második részét tartalmazza, erről már 
szóltunk. 

Gyógyszerek mellett a Füzetek élet- és vagyonbiz
tosítási hirdetéseket is közöl, amely természetesnek 
tekinthető a századelő liberális légkörében. 

Az ötödik rész tanulmányának címe: „A kathod-
sugarak alkalmazása a sebészet terén" (4), nyilván 
horderejének felismerése miatt. Az X-sugarak felfe
dezéséből ugyanis először a sebészek profitáltak. 
Szerzője a Réczey-tanítvány, később sátoraljaújhelyi 
kórházigazgató Chudovszky Móricz. Bevezetőjében 
szép gesztusként nemcsak Röntgen géniusza, hanem 
mindazon fizikusok, vegyészek és fényképészek 
előtt tiszteleg, akik segítsége nélkül már lehetetlen a 
medicina művelése. Fizikatörténeti részében Becqu-
erel, Curie, Crooks és Lenard egyaránt szerepelnek, 
akik Röntgen felfedezését elősegítették. 

A lámpaszekrény ólomköpenyének akkor első
sorban sugársűrítő és -irányító szerepét hangsúlyoz
ták, védő funkcióját még nem. Már ismert volt a ba-
riumplatincyanűr ernyő, a Röntgen-féle moment 
film használata, de még nagyon eltérőek az expozí
ciós időre vonatkozó nézetek. Kulcscsonttörésnél 
részben a felvétel tette fölöslegessé az addig alkalma
zott csontvarratokat, a repositio és ellenőrzése nél
küle is megtörténhetett. A véres beavatkozásoknak 
elsősorban az ízületi végek letörése és a darabos tö
rések megoldása terén van jelentősége, a röntgen-
kontroli itt már nélkülözhetetlen. A felvételek mu-
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tatták meg, hogy az orsócsont „tipikus törései" is 
mennyire sokfélék, ezért megoldásuk sem egységes. 
Mint írja: „a kötésnek kell alkalmazkodnia a törés 
jellegéhez és nem a törésnek a kötéshez/'Meglepő 
gyorsasággal készültek röntgenatlaszok (Holczkne-
chet, Oberst), az előbbi a mellkas, az utóbbi főleg a 
kéz sugárképeit mutatja be. A szerző olyan szakte
kintélyek tapasztalatait sorolja fel, mint Kümmel, 
Eiselsberg, Kocher, Sudeck és Payr, ma már a kirur-
gia klasszikusai. Érthetetlenül „közömbösnek" tartja 
viszont a nagy honfitárs Alexander Bélának a mag
zat csontosodási viszonyaira, Gocht tanárnak pedig a 
csont architektorikus szerkezetére vonatkozó vizsgá
latait. A 9. füzetben megjelent második rész elsősor
ban a csonthiányok, fejlődési rendellenességek, fica
mok, idegen testek, kövek, idült betegségek követ
keztében beálló csontelváltozások (pl. caries, gum-
ma) kimutatásával foglalkozik, de a bőrgümőkórnál 
már gyógyító tényezőként jelent meg. Használták a 
testüregek kontúrjainak leírására, így a homokóra 
alakú gyomornak, vagy celluloid tokba helyezett 
bizmutpornak segítségével a bélszűkületek megál
lapítására. Amint látható, a szerző itt már nemcsak 
sebész, az irodalomban rekordként 303 forrásműre 
hivatkozik. Még spanyolra is, amikor már Zemplén
be készült. A reklámok mellett megjelentek a rövid 
könyvismertetések, pl. a szemész Szili Adolf jubileu
mi kötetéről. 

A 6. füzetben Baumgarten Egmont fül-orr-gégész 
egy magántanár értekezett a „Nyelési nehézségek a 
garat alsó és felső részének betegségeinél"címmel (3). 
A nagy tapasztalatú szerző saját eseteit ismerteti és 
gyakorlati tanácsokat ad. Még a tükrözést rutinszerű
en végző gégeorvosok is főleg a felső szakaszt vizsgál
ják, s ha nem találnak elváltozást, a panaszokat gyak
ran neurotikus eredetűnek ítélik. Az alsó szakaszokat 
gyakran neurotikus eredetűnek ítélik. Pedig az alsó 
szakaszban is gyakori a daganat, a leutikus és gümős 
fekély, amelyek intenzív kezelést igényelnek. Rámu
tatott a túlzott dohányzás káros gégészeti hatásaira. 
Gyakoriak az alsó szakaszban megakadt idegen testek 
(halszálka, csontszilánk, fogkefeszőr), ezek kellő ko
kainecsetelés után eltávolíthatók. Ellenzője az általá
nos lápiszolásnak, mert nem gyógyít és fölösleges fáj
dalmakat okoz. Talán a leutikus fekély a leggyako
ribb, helyi kezelés mellett az általános kúrát (Zitt-
mann-főzet, jódkáli) forszírozza. Nem meglepő, ha a 
gyógyszerhirdetésnél az otitis média purulenta Sozo-
jodollal történő kezelése a favorit. 

Ugyanezen füzetben kapott helyet Rottenbiller 
Ödön felvidéki fürdőorvosnak az „Adatok a szív ér
zés- és mozgászavaraihoz" című közleménye. Ez a 
kis kardiológiai ismertető az ideges és szervi szívpa
naszok elkülönítésére kínálkozik, de jóval több an
nál. Ideges szívpanaszoknál az „excessus in baccho 
et venere" és az erős dohányzás, a szervieknél a reu-
más láz, a sokízületi gyulladásos előzmény a kieme
lendő. Külföldön főleg a franciák (Laennec, Briquet, 
Bouchut), az itthoniakból Kétly Károly, Purjesz Zsig
mond és Jendrassik Ernő munkásságára hivatkozik. 
Ahogy írja: szervi elváltozásnál „a légvétel vegytani 
jellege is megváltozik." Az ér fala a lassú keringés 
folytán lobossá lesz, a szérumkiszivárgás következte-
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ben vizenyő keletkezik, fellép a jobb szívfél gyönge
sége, amely a máj, lép sőt hasnyálmirigy megna
gyobbodásához is vezethet. A vese hámsejtjei meg
betegszenek, csökken a vizelet kiválasztása és meg
jelenik benne a fehérje. Kihatással lehet a bőrre és 
bélrendszerre is. A következő rész esetleírásokkal 
foglalkozik. Meglepő, hogy a kórismében főleg a 
pulzus tapintása, a vérnyomás mérése a mérvadó, de 
hallgatózási észlelésről nem tesz említést. Említi ki
sebb megfigyeléseit (orrcimpavibrálás, szapora lég
zés stb.) és a laboratóriumi eredményeket. Az 
arrhythmiára vonatkozóan okosak a megfigyelései, 
a digitáliszt csak hatástalansága miatt említi, de a 
strofantinkészítményektől sincs elragadtatva. Egy 
kicsit a nagy bécsi iskola terápiás nihilizmusa érződik 
rajta. Mindent egybevetve vidéki orvostól ilyen kar
diológiai összefoglaló tiszteletre méltó teljesítmény. 

A nyolcadik füzetben Fejér Gyula a „görvélyes 
szemgyulladásról" szól (6). A szerző a Szt. Margit 
Közkórház rendelő szemorvosa, szerinte a gyermek
kori szembetegségek egyharmada görvélyes eredetű, 
tuberkulotikus hajlam következménye, és elsősor
ban a szegénység betegsége. A vaksághoz vezető 
arány országonként eltérő, a szegénység betegsége, 
legmagasabb a cári Oroszországban. A nagy Desmar-
res és Horner a bőr ekzemájával analóg elváltozás
nak tartja. A bécsi szemészpápa Arit különösen 
Fuchs és Iwanoff vizsgálatait akceptálja: a dombocs-
kák lymphoid sejtek halmazából állnak. Ha fekély 
lép fel, a mellső csarnokban genny keletkezik, a sza
ruhártyát áttörik, az iris előreesik és heges szövetté 
alakul át. Gyógykezelése és megelőzése a közegész
ségügyi helyzet és a szervezet ellenálló képességé
nek javítása, lehetőleg energiadús táplálkozással. 
Helyileg calomel kenőcs és atropin cseppek. Belsőleg 
csukamájolaj, vas-, jód- és arzénkészítmények. 

A kilencedik füzetben olvasható a vérszegénység 
kezelésének akkori álláspontja (11). Az organikus 
vaskészítmények azért nem ideálisak, mert a vas a 
gyomorban a sósavval vaskloridot alkot, a fehérje 
pedig peptonizálódik. Az ajánlott Sanguinal vegy
tiszta kristályos haemoglobint, minerális vérplazma
sót és peptonizált izomfehérjét tartalmaz, így ideális
nak tűnik szájon át történő adagolásra. A reklám a 
vas-pepszin és vas-bor fogyasztását ajánlja. 

A tizedik részben Lukács Hugó gyermekpszicholó
giája olvasható (8), amely folytatás az előző évfo
lyamból, de önmagában is értékelhető. A szerzőt az 
Ady-életrajzokból ismerjük, Lechner Károly tanítvá
nyaként a költőóriás kezelőorvosa és bensőséges ba
rátja volt. A különben kitűnő cikk annyira elméleti 
jellegű, hogy „kilóg"a gyakorlati sorból. A gyógyta
ni részben már az Aspirin tablettával is találkozunk, 
influenzára és ízületi csúz kezelésére ajánlottan. 

„A nemi perverzitás a büntetőjog szempontjából" 
egy koronaügyész előadása, de a kötet 11. füzete azt 
is közölte. 

A XII. évfolyam 12. számában a szerkesztő-kiadó 
Donath Gyula magántanár, a Szt. István Közkórház 
idegosztályának rendelőorvosa értekezett a spiritis-
mus által előidézett hystero-epilepsia esetéről. Az 
egyszeri esetismertetésnél érdekesebb a paralysis 
progressivával kapcsolatos tanulmánya (5). Még 

16. szám 



nem volt egyértelműen bizonyított hogy a hűdéses 
elmezavart a szifilisz okozza, bizonyos bélbaktéri-
um-toxinokat feltételeztek, amelyek az idegsejteket 
megtámadják. A sóinfuzióval olyan híres klinikusok 
próbálkoztak, mint a párizsi R Marié és E. Faure pro
fesszorok. A svájci Sahli inkább az intoxikációk és 
toxikus uraemiák kezelésére ajánlotta. Ez indokol
tabbnak látszott. 

Donath doktor gyengén alkalikus sóoldatot állí
tott össze, amelyet „mesterséges vérsó-oldatnak"ne
vezett. Tunecek tanár pedig a saját kompozícióját 
„anorganikus szérumnak/' Steril körülmények kö
zött igyekeztek a has és mellkas bőre alá tűvel bejut
tatni. Egyszerre 500-700 ml-t, 3-4 napos időköz
ben. Ha subcutan nem volt lehetséges, bélkiürítés 
után 2-3 literes bélbeöntést alkalmaztak, a colon 
szakaszáig. Donath úgy vélte: „ez a vér mosófolya
dékául szolgál/'A klinikus nyolc konkrét esetet is
mertet, 5 infúzió után még a kézírás szemmel látha
tó javulását is mellékelve. 

Doctor Károly pár oldalas venerológiai cikkének 
prezentálásától eltekintünk. A Klinikai Füzetek 12 
része átfogó képet ad a száz évvel ezelőtti orvosi gya
korlatról. A hiányosabb technikai feltételeket több 

orvosi intuíció pótolta. A hipodermiás infúzió még 
medikuskori emlék. 

Az orvostudománynak nem volt Verne Gyulája, 
így nem tudjuk, mi valósult meg abból, amit előde
ink elképzeltek. Ez a jóslás ma még képtelenebbnek 
tűnik. Mindenképp tanulságos, mi lett maradandó 
és mi a mulandó! Ezt szolgálja a száz esztendővel ez
előtti szaklapok szemlézése, hogy sem elbizakodni 
sem elkeseredni ne legyen okunk. 
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