
Feleky Hugó (1861-1932), a jeles urológus 
A címbéli kisszakmának az Antal Géza és az Illyés Gé
za működése közötti szakaszában Feleky Hugó volt az 
első számú képviselője. Főleg a húgy-ivariszervek en-
doszkópiás diagnosztikájában tűnt ki. Szerkesztett egy 
„megaloscop urethrale" nevű húgycsőtükröt amelyet 
nagyítóval látott el, valamint prostatamasszáló és kalo-
rizáló készüléket, mindezek a nevét viselő instrumen
tumok ma már természetesen múzeumi darabok. Má
sik fontos érdeklődési területe a húgycsőkankó kezelé
se és megelőzése volt, amely akkor az egyik leggyako
ribb „népbetegségnek"számított. Nem féltek úgy mint 
a szifilisztől, így főleg a katonák és diákok nem is vi
gyáztak annyira. Megalapította a Teleia-szervezetet, a 
nemi betegségek ingyen történő kezelésének első há
lózatát. A kiadott füzetek fontos szerepet játszottál a 
szexuális felvilágosításban is. A Torday Ferencz szer
kesztésében megjelenő Budapesti Orvosi Újság uroló
giai mellékletét 1902-1920 között ő állította össze, 
1903-ban megválasztották a Budapesti Kir. Orvos
egyesület Urológiai és Dermatológiai Osztálya elnöké
nek, szakmai érdemeiért 1910-ben nemességet kapott 
(9), a Szövetség Utcai Poliklinika, későbbi nevén az 
Apponyi Klinika illusztris főorvosi karába tartozott. A 
felsoroltak szerint halála hetvenedik évfordulóján 
nem érdemtelenül emlékezünk meg róla. 

Füchl Miksa lovasberényi körorvosnak Hugó ne
vű fia 1861. március 14-én született. Az orvosi fa
kultásra már Feleki néven jelentkezett, oklevelét az 
1884/85-ös tanév befejeztével kapta kézhez. Pálya
futását nagybátyja mellett a zsidókórházban sebész
ként kezdte, azt követően az I. Sz. Sebészeti Klini
kán folytatta a műtőorvosi gyakorlatot. Éppen vég
zésekor döntött a fővárosi tanács egy húszágyas uro
lógiai osztály felállításáról a Rókus Kórház keretén 
belül (8), amelynek élére az igen kitűnő, de sajnála
tosan rövid életű Antal Géza került. 

A fiatal Feleki már „ célirányosan" választotta az uro
lógiát a bécsi tanulmányútján. A császárvárosi polikli
nika uropoeticus részlegét az a magyarországi születé
sű és érzelmű Josef Grünfeld vezette, aki úttörő mun
kát végzett a cisztoszkópia területén. Az csak természe
tes, hogy Feleki Hugó nála kötött ki, erre a meghatáro
zó élményre mindig szívesen hivatkozott (2. ábra). 

Első cikksorozatát még Bécsből közölte a Gyógyá
szat 1887. évfolyamában. „A húgycső egyes ritkább 
bántalmainak és néhány rendellenességének néhány 
esete" a címében kissé félreérthető, mert az egyáltalán 
nem ritka kankó kezelésének nehézségeiről, például 
az erodált részek, illetve „habarcok" (polypusok) lápi-
szolásáról és jódkális ecseteléséről szól. A diverticulu-
lomok sem olyan ritkák, ahogy az a szövegből kiderül. 
Az „Idült blenorrhoea kezelésére szolgáló gyógyszeres 
szonda" a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XH-

IVAR-ÉS HÚGYSZERVEK 
BLENNORRHOEÁS MEGBETEGEDÉSEINEK 

ÉS AZ EZEKHEZ CSATLAKOZÓ BÁNTALMAK 

KÖR- ÉS GYÓGYTANA 

A Ht'GYCSŐ-ÉS HÖLYAGTŰKRüZÉS (ENDOSKOPIA) 

AZ OPERATÍV ELJÁRÁSOK 

DR FELEKI HUGÓ 

BUDAPEST 
SINGEK ÉS WOLFNER KIADÁSA 

1. ábra: Az ivar- és húgyszervek... címlapja, Bókai Árpád pro
fesszornak dedikálva 

IV. Tátrafüreden tartott vándorgyűlésén került általa 
bemutatásra. Az eddigi pálcikás és befecskendezéses 
kezelés helyett természetesen a korszerű elektroen-
doszkópos módszert részesítette előnyben. Szűküle
teknél kitűnő az Unna-féle zinnszonda alkalmazása, 
kenőcs ezüst-nitrátot tartalmazó kakaóvajas perubal
zsam. A szkópia nagy előnye, hogy a kezelést célzottan 
lehet végezni. Mindezeket a kor szemüvegén keresztül 
kell néznünk. Az Orvosi Hetilap hasábjain 1891-ben 
jelentkezett. A „Kísérleti adatok a húgycsőzáróizom 
készüléknek szerepe és a hólyag pöscsap nélküli öblí
téséhez" azt tárgyalja, lehet-e katéter nélkül hólyag-
mosást végezni. A pöscsap a katéter igen szellemes 
magyar neve, kár volt teljesen elfeledni. Felvetődött 
természetesen a mikroorganizmusok bevitelének ve
szélye, de mindez úgymond steril pöscsappal elkerül
hető, kivéve, ha urethritis posterior kórképe áll fenn. 
Ez utóbbi ilyenkor okozhat mellékhere-gyulladást, de 
a befecskendezés a prosztatára ilyen hatással nincs. 

A Brassóban tartott 1892. évi vándorgyűlésen elő
adásának a címe „A blenorrhoea infectiositásának tar
tama" (1). Prezentálása drámai jelleget öltött. A nagy
tekintélyű német Zweifel professzorra hivatkozva, aki 
szerint a nők többnyire ártatlanul és gyanútlanul kap
ják „ajándékba"nászéjszakájukon a gonorrhoeát, mi
vel egyrészt a férfiak kalandjaival szemben elnézőbb a 
társadalom, másrészt többnyire nem várják meg a gyó
gyulást. A hüvelyváladék sem annyira feltűnő, mint a 
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2. ábra: A húgycső betegségeinek urethroskopiai kórjelzése és 
orvoslása - címoldala 

férfiaknál, ezért ritkábban jelentkeznek vizsgálatra. 
Heves vitát folytattak arról hogy létezik-e látens kan-
kó és mikor nyilvánítható nem fertőzőnek a páciens! 

A fiatal Feleki keményen fogalmazott: „a kankó 
csak azon orvosra nézve lappangó, ki a felületes vizs
gálathoz szokott!". A legkisebb gyanú esetén is bakte
riológiai vizsgálatot kell végezni. Ha gonococcus talál
ható, biztosan beteg, de a kórokozók ki nem mutat -
hatósága még nem jelent biztos mentességet. Óriási az 
orvosok felelőssége pont a jövendő anyákkal szem
ben. Ugyanis szegényesebb tünetek mellett is sokkal 
súlyosabbak lehetnek a következmények. A coccusok 
egész a hashártyáig hatolhatnak, a gyakori vetélések 
és meddőségek sokszor a „nászéjszakák" súlyos követ
kezményei. Az orvosnak mindent el kell követnie, 
hogy a házasságokat a coccusmentességig késleltesse. 

A „Vizsgálatok a nagyító hugycsőtükrömmel 
(megaloskop urethrale)"című közleménye a Magyar 
Orvosi Archivumban jelent meg (3). Az endoszkópia 
és a kankós húgycsőbántalom mindvégig az érdeklő
dés homlokterében maradt, ez utóbbit nemcsak ve-
nerológiai, de urológiai problémának is tartotta, jog
gal. Ugyanezen évben kerül közlésre „Az ivar- és 
húgyszervek blenorrhoeás megbetegedéseinek és az 
ezekhez csatlakozó bántalmak kór- és gyógytana" 
(2., 1. ábra). A húgy szót gyakran rövid u-val írta. 

Igen sokat foglalkoztatta a prostitúció kérdése, ter
mészetesen nem szexuáletikai szempontból. Ezért 
kezdeményezte a Teleia-szervezet létrehozását és vál
lalta vezetését. Antal Géza 1889-ben váratlanul el
hunyt, Feleki Hugó 1989-ban „a férfi ivar- és húgy-
szerveinek bántalmai kór- és gyógytana" tárgyköréből 
magántanári képesítést nyert, így Illyés Géza fellépésé
ig mérvadó urológusnak számított (7). Azután is, de 
már nem az első számúnak. Habilitációja után azonnal 
kinevezték a Szövetség Utcai Poliklinika urológus fő
orvosává, Torday Ferencz 1902-től rábízta a Budapes
ti Orvosi Újság urológiai fejezetének szerkesztését, 
1903-ban a Budapesti Kir. Orvosegyesület Dermatoló-
giai és Urológiai Szakosztálya elnöke, 1905-től az Or
szágos Közegészségügyi Tanács rk. tagja lett (6). Az 
urethra gonorrhoeája továbbra is a legfontosabb témá
ja maradt. A Budapesti Orvosi Újság 1907. 2. számá

nak urológiai melléklete hozta újra az ilyen tárgyú elő
adását, második javított változata 1912-ben szepará-
tumként is megjelent. Majd 1910-től, miután nemes
séget kapott, nevét y-nal írta és felvette a „magyarfe-
leki" előnevet. Szakmunkáinak nagy részét német fo
lyóiratokban is megjelentette. Az első világháború 
alatt akadt dolga a venerológusnak. Torday Ferencz 
lapja 1916-ban hozta az „Egyes húgy csőbaj ok ureth
roskopiai kórjelzése és orvoslása" című dolgozatát, eb
ben látható a nyeles papillomák eltávolítására kiváló
an alkalmas Grünfeld-féle szorító kacs műszer. A kö
vetkező esztendőben adta ki Nékám Lajos venerológi-
ai kormánybiztos „A nemi betegségek gyógykezelése" 
(10) című összeállítását, amelynek négy fejezetét Fe-
leky Hugó magántanár, poliklinikai főorvos írta. 

A Budapesti Orvosi Újság 1920-tól szerényebb mé
retben jelent meg, a főszerkesztő a továbbiakban Dal-
mady Zoltán, az urológiai fejezet felelőse változatlanul 
Feleky Hugó, már az Apponyi Albert nevét felvett Po
liklinika főorvosa. A decemberi számban „A férfi nemi 
funkcióinak zavarai ellen használatos therápiáról" érte
kezett (5). Hasonló hangvételben, mint a szexuális ne-
urasthenia esetében, de itt már a pszicho- és organote-
rápia szintén hangsúlyt kap, egyik sem kizárólagos jel
leggel. „Az öregkori húgyszervi bajok therápiája a min
dennapi gyakorlatban"már gerontológiai jellegű közle
mény a B.O.U. 1925. év 36. számában. E cikkében hi
vatkozik talán először a nagy és fiatalabb kortárs Illyés 
Géza professzorra, aki szerint a „a prostatahypertróp-
hia létrejöttében a családi dispositio is szerepet játszik". 
Az utókor kissé elborzad, milyen próbálkozások voltak 
akkor a megnagyobbodott dülmirigy „sorvasztására". 
Ilyenek: a röntgenbesugárzás, az elektrolízis, a kétolda
li vasectomia és a kétoldali kasztráció. Sebészi eltávolí
tása akkor jött szóba, „ha a daganatok terjedelme és el-
helyeződése minden más terápia célravezetését kilátás
talanná teszi". Látszik, hogy a szerzőnek a vesesebészet
tel szemben fenntartásai vannak, holott Illyés Géza ek
kor már ragyogó eredményeket ért el. Az időskor to
vábbi gondjai: incontinetia, retentio stb. 

Feleky Hugó azon kivételezettek közé tartozott, 
akit 1928-ban, éppen háromévtizedes poliklinikai 
szolgálat után, még 67 évesen sem küldtek nyugdíjba. 
Egy-egy dolgozata a Budapesti Orvosi Újságban és a 
Gyógyászat hasábjain még megjelent, de a szakmát 
korszerűen akkor már Illyés Géza és iskolája művelte. 

Halála hetvenedik évfordulóján mindezeket érde
mes elmondani róla. 
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