
Egy rövid életű, érdekes vidéki folyóirat 

Szokatlan vállalkozás, hogy valaki vidéken egy eleve 
elveszésre ítélt háború utolsó előtti évében még csak 
nem is sebészi, hanem nőgyógyászati folyóiratot in
dítson. Amikor már nemcsak a kötszer, de a nyom
daszer is fogyóban volt. Amint tette ezt Fonyó János 
nőgyógyász az Esztergomhoz tartozó Kenyérmezőn, 
mert Buda felé menet az országút bal oldalán, az ún. 
Strázsa-hegy tövében óriási számú, főleg oroszorszá
gi foglyot táboroztattak. Voltak közöttük grúzok, 
akik közé a nyelvész Vikár Béla is kijárt. A szöges-
drót-kerítést akkor még nem alkalmazták (8). 

Fonyó doktor a későbbi kimutatások szerint több 
hadikitüntetés tulajdonosa, különben aligha lakott 
volna a vasútállomással is rendelkező Kenyérmezőn, 
és Esztergomnak a Buzárovits-féle nyomdájában ad
ja ki a szerény méretű, de annál színvonalasabb lap
ját. A 14 x 21 cm-es méretű periodika címe: „A nő
gyógyászat és a szülészet haladása, különös tekintet
tel a nőgyógyászattal határos kérdésekre'' (1. ábra), 
amelynek első száma 1917. január 27-én jelent meg. 

A szerkesztés helyéül a címoldalon Budapest, az 
utolsó lap alján Kenyérmező, Esztergom vm. van fel
tüntetve. Jobb minőségű papíron, mint az Orvosi He
tilap és a konkurens Gyógyászat háborús évfolyamai. 
Ha a tartalmát összevetjük az említett két vezető 
szaklapéval, nem kis mértékben lepődünk meg. Ga
rantálja a szerzők névsora: Tauffer Vilmos, Mansfeld 
Ottó, Scipiades Elemér, Frigyesi József és Kubinyi 
Pál, tehát gyakorlatilag a II. Számú Nőgyógyászati 
Klinikát képviselő személyek, később neves pro
fesszorok. A legtöbb cikket természetesen maga az 
alapító szerkesztő írta, aki civilben akkor a fővárosi 
bábaképző intézet alkalmazottja, korábbi közlemé
nyei szerint viszont „ operateur-nőorvos" minőségben 
a II. Számú Sebészeti Klinika műtőorvosa volt (2). 
Érdekesség még, hogy ugyanazon esztendőben jelent 
meg Tauffer Vilmos és Tóth István híres kétkötetes 
nőgyógyászati kézikönyve (10) (2. ábra), amelyet 
szintén ezek a szerzők írtak, kivéve a kenyérmezői 
lapalapítót. Fonyó folyóiratában mégis legfeltűnőbb a 
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később Nobel-díjas vegyész, Hevesy György érteke
zése „A radioactiv anyagokról"! Életrajzából tudjuk, 
hogy a radioaktív nyomjelzés módszerét Paneth pro
fesszor munkatársaként elól)b az osztrák fővárosban 
ismertette 1913. április 24-én (5). 

A korabeli Orvosi Hetilap szerint viszont magya
rul a Budapesti kir. Orvosegyesületben adta elő, 
1913. október 25-én. A szövege sem a Hetilap, sem 
a szintén illetékes Természettudományi Közlöny ha
sábjain nem található, noha az előbbi jelezte a szán
dékot, így a Nobel-díjas felismerés egyik első magyar 
nyelvű bemutatása egy vidéki nőgyógyászati lapban 
olvasható. Nem a legismertebb helyen és nem a leg
jobb időben, ami az értékét és érdekességét csak nö
veli. A szakma és az életkor rangidőse: Tauffer Vil
mos „A méhrák rádiummal való gyógyításának kí
sérleteiről" írt (9), amely a Hevesy Györgyével egy-
időben előadásként is elhangzott. Az Orvosi Hetilap 
a professzortól ugyanekkor „A női nemiszervek 
hygiénéje" című sorozatot hozta le, amely a kézi
könyvben is megtalálható. „A sugaras kezelésről" 
könyv-fejezetet viszont Mansfeld Ottó tanársegéd 
készítette el, rövid összefoglalóját Fonyó lapja is kö
zölte. A méhrák gyógyítása különben Kubinyi Pál 
reszortja volt, aki most a chorioepithelioma gyógyult 
esetét mutatta be. Egyébként a berlini Bumm, 
Döderlein és Krönig professzorok 1913 tavaszán 
Halle egyetemén számoltak be a mesothelium és a 
rádium sugarainak rák-gyógyító hatásáról. A kong
resszuson Tauffer professzor is jelen volt és azonnal 
felismerte benne az új terápiás fegyvert. Klinikai 
kipróbálásával Mansfeld Ottót bízta meg, biztató si
kerrel. A magyarázat kezdetleges, de logikus volt: 
„csak azokra a szövetekre vannak a sugarak hatás
sal, amelyek elnyelik őket, és a hatás függ az egyes 
szövetek ezen elnyelő képességétől. A kórosan elvál
tozott, beteg szövetek több sugarat tudnak elnyelni, 
mint az egészségesek és így érzékenyebbek is a suga
rak iránt. Ez az érzékenységi különbség annyira ki
fejezett lehet, hogy a sugarak látszólag csak a kóros 
szövetekre hatnak. Ily értelemben lehet rosszindula
tú sejtekre való elektív hatásról beszélni" (4). A szer
ző szerint mindez mikroszkóposán ellenőrizhető. 
Mivel úgymond a rákbeteg gyógyulása csak öt év 
eltelte után mondható véglegesnek, kellő idő eltelte 
híján végleges eredményekről még nem tud beszá
molni. 

Tauffer professzor másik cikksorozata „A méh 
hátradőlése és hajlása" szintén megjelent a kézi
könyv második kötetében: „A nemi részek kóros 
helyzetváltozásai" fejezeteként. Frigyesi József akkor 
még magántanár „A helyi érzéstelenítés alkalmazá
sa a nőgyógyászaiban" című nagyívű része a közös 
kézikönyv I. kötetében 40 oldalt tesz ki. 

Ajánlható az aneszteziológia történetével foglal
kozók szíves figyelmébe. A Fonyó-féle lapban fél ol
dalra futotta, főleg a Schleim-Löven-féle paraver-
tebralis és a Braun-féle parasacralis érzéstelenítés al
kalmazása, az utóbbi, főleg hüvelyi műtéteknél. Fő
leg ahol ellenjavallt az inhalációs narkózis. Paraver-
tebralis érzéstelenítéssel akár vese- vagy gyomormű
tétet s lehet végezni. Ugyanerről az Orvosi Hetilap
ban is értekezett (3). 

Fonyó a szakma elkápráztatására lehozta a kor 
egyik legnagyobb tekintélyének, Jendrassik Ernő 
professzornak „A syphilisről" szóló eszmefuttatását. 
A háborús körülmények mellett ezzel is emelve a 
„Lues a terhességben" című saját sorozatának fon
tosságát. Érthető, hogy a kiváló belgyógyász-ideg
gyógyász a neurológiai vonatkozásait (főleg a tabest) 
tárgyalta, a terápiánál a Salvarsan alkalmazásáról 
még nem esik szó. Holott id. Jancsó Miklós már a tí
zes évek elején eredményes kezelésekről számolt be. 
A hozzászóló patológus Entz Béla megemlítette Ehr-
lich nevét, de nem az arzénkészítmény kapcsán. Fo
nyó szerkesztő lues sorozata kétségtelenül imponáló 
tájékozottságról tanúskodik. A történeti érdekessé
gektől a germinalis átvitelig sok minden megtalálha
tó benne. Kitűnő a szerológiai része, de a gyógyítá
sával (főleg a Salvarsannal) ő sem foglalkozik. Az 
évfolyam „nemzetközi vonatkozása" Buess dr. (Sis-
sach) tollából származik: „A gyermekhalandóság 
1900-tól 1915-ig, a világháború első évéig". A kétré
szes cikk Hollandia, Svájc és Németország statisztikai 
adatait elemzi. Hódol Semmelweis zsenialitása előtt, 
mert drámaian csökkent a szeptikus anyai halálozás, 
de tragikusan még mindig előfordul, 1-2% között 
ingadozik. Svájcon belül is Basel városában a legala
csonyabb, kb. félszázalékos. A németországi Porosz
országban vidéken csökkent, városokban viszont 
enyhén emelkedett, de 1909-ben elérte a 3,16%-ot. 
Bajorországban kisebb az ingadozás, Szászországon 
belül szinte másfél százalék körül mozog. 

A kevéssé ismert Szepesi J. Lajos közölte a „ Szülé
szet az általános gyakorlatban" című sorozatát. 0 is 
Semmelweis aszepszisének méltatásával kezdte, de 
azt is igyekszik bizonyítani, hogy magánháznál lehet
séges például laparotomia, saját sikeres példáiból is
meri, de annak részleteit, illetve a „mit és hogyanját" 
nem írta le. Érdekesek a fogóműtétes kimutatásai, 
amelyek száma felhőkarcoló-szerűén legmagasabb 
Amerikában és Kanadában. Az általa felsorolt váro
sok közül Kolozsvárt a legalacsonyabbak. Saját ta
pasztalata szerint is a magánházi szülés legfőbb gond
ja, hogy a bába csak hosszan elhúzódó vajúdás vagy 
egyéb veszély esetén hívja az orvost. A kockázat az 
akkori közlekedési viszonyok közepette a távolsággal 
egyenesen arányos. Nem beszélve a különböző higi
énés viszonyokról, és eltérő tárgyi feltételekről. 

A lapalapító saját sebészi múltját bizonyítandó 
közli „A műtét utáni bélhüdésről és a gyógyításra 
irányuló kísérletekről" című háromrészes közlényt 
(1). Ez még a II. Sz. Réczey-féle Sebészeti Klinikáról 
való. Azt bizonyítja, hogy ugyancsak járatos volt a 
korszerű sebészetben és általában a medicinában. 
Nem mozgott idegenül a közegészségügy területén 
sem, az esztergomi hadifogoly-táborban. Sajnos, 
nincs adatunk arról, hogy a helyi Vaszary Kolos Kór
ház bármelyik orvosával kapcsolatban lett volna. Pe
dig annak igen kiváló sebésze volt Gönczy Béla sze
mélyében, aki szintén Réczey-tanítvány volt, de tíz 
évvel előbb végzett és korábban eljött, így nem dol
gozhattak együtt a klinikán. A Novák-féle bibliográ
fia (6) említi, ám az is csak az 1917. évi kötetet isme
ri, így valóban „unicus"! A fogolytábor 1918-ban 
még nem funkcionált (7), de nem tudjuk, hogy Fo-
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nyó doktor meddig maradt Kenyérmezőn. Tény, 
hogy az Orvosi Hetilap elkövetkező évfolyamaiban 
már nem találkozunk nevével. Érdekes kezdemé
nyezését azonban Hevesy György, a Tauffer-iskola, a 
világháborús szűkösség és a vidékiség kuriózuma 
miatt mindenképp érdemes megismernünk. 
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