
Vámossy Zoltán és az Orvostudományi 
Közlemények 

Hosszú hallgatásnak vetett véget Fehér János és Vér
tes László monográfiának is beillő írása Vámossy 
Zoltánról, az Orvosi Hetilap 1923-1944 közötti fele
lős szerkesztőjéről (3). Pedig a személye sem szak
mai, sem magatartási szempontból nem volt „prob
lémás". Hidvégi Jenő baráti közlése szerint az utód 
Trencséni Tibor szintén nagyra becsülte, sőt egy 
olyan „ szerkesztősori"érmet kívánt készíttetni, ame
lyen Markusovszky-Hőgyes-Lenhossék mellett ő lett 
volna a negyedik ábrázolt személy, de valahogy ez is 
elmaradt a méltatással együtt. A kisplasztika mind
máig (ilyen formában), a gazdag életmű egészen 
2002-ig, amelyre nagyon is rászolgált. Ezt a kitűnő 
írást kívánjuk egy másik szakfolyóirat rövid áttekin
tésével kiegészíteni. Maga Vámossy Zoltán alapította 
1940-ben, és az Orvosi Hetilappal párhuzamosan, de 
egyedül szerkesztette 1944 végéig Orvostudományi 
Közlemények címmel (1. ábra). Segédszerkesztője 
ugyanaz a Fritz Ernő volt a Hőgyes Endre u. 7. szám 
alatt, akinek nevét az Orvosi Hetilap címoldalán, ha
sonló minőségben olvashatjuk. Tegyük még hozzá, 
hogy ezt a szaklapot sem a Magyar életrajzi lexikon 
(10), sem a négykötetes Orvosi lexikon megfelelő 
címszava nem említi. Az új medicinális sajtóorgá
numhoz „lectoris salutem"nem készült, így a színre 
lépésének szükségét a megváltozott körülmények
ben és megnövekedett igényekben kereshetjük, 
mert ahogy bővült a bécsi döntések után az ország 
területe, egyre vastagabbak lettek a Közlemények 
kötetei a háború alatt fellépő szokásos papírhiány el
lenére. Feltűnő, hogy már az első évfolyam terjedel
mében több mint a fele a nagy „testvérlapnak", ám 
ha leszámítjuk, hogy kezdetben recenziókat, társula
ti ülések jegyzőkönyveit, nekrológot, reklámszöve
get, irodalmat nem közölt, akkor a szakszövegek ter
jedelme közel azonosnak tekinthető. Megjelent a 
hónap utolsó szombatján, tehát havilappal van dol
gunk. Ha összevetjük a két szakorgánum névmuta
tóját, a szerzők személyét tekintve szembetűnő kü
lönbség nincs közöttük. így Ádám Lajos, Bak Róbert, 
Benedek László, Gömöri Pál, Horányi Béla, Gegesi 
Kiss Pál, Kerpel-Fronius Ödön és Preisich Kornél ne
ve mindkét listán megtalálható, a sor még folytatha
tó, ám a Hetilapé azért bővebb, és a tanszékvezetők 
inkább ott publikáltak. 

Túl vagyunk a szigorított második zsidótörvé
nyen, de ez Vámossy új lapján nem érzékelhető. 
Bátran közöl közismerten zsidó származású szerzők
től, egyedül a minőség a mérvadó. Mint éppen a 
pesti Izraelita Kórházból Julesz Miklós, Góth Endre 
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1. ábra: Az Orvostudományi Közlemények első évfolyama 

és Weinstein Pál munkáit. Az utókor szemében ez 
mindenképpen becsületes teljesítmény. A rangos 
alaphang megütését Kovács Ferenc debreceni szü
lészprofesszor végezte (4), a második közlemény 
Herzum (később Kereszty) Alfonz szakszerűen ké
szített és szépen illusztrált sorozata a sportszív meg-
terhelési próbáinak EKG-s jeleiről. 

Tegyük hozzá: ez a II. Magyar Sportorvosi kong
resszuson hangzott el, illetve került bemutatásra. Az 
ellenőrzés ma is nagyon időszerű. E sorok írója egy 
sportorvosi tanfolyamon maga is látta Kereszty pro
fesszor elektrokardiogramjait, modernebb kivitele
zésben, az 1952. Helsinki-s olimpikonjainkról. Jól 
emlékszem, közöttük alig láttunk „normális" görbét, 
a Szőke Katóé (aki ma is él) meg egyenesen ijesztő
nek mutatkozott. 

A harmadik közleményben Julesz Miklós (Pesti 
izr. Hitközség Kórházai) a hypophysis gonadotrop 
működésének ingerléséről értekezett. Ez a három 
dolgozat jól jellemzi az egész évfolyam sokszínűségét 
és magas színvonalát. 

A második évfolyam némi túlzással „debreceni
nek" nevezhető, mert a kolozsvárival ötre bővült 
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egyetemek közül a közlemények számát tekintve 
messze ők vezetnek. Különösen a Belgyógyászati 
Klinika, az ún. Fornet-tanítványok. Illusztris névsor 
a teljesség igénye nélkül: Dzsinich Antal, Heger Fló-
ris, Máté Konrád és Gyergyói János az anyagcsereza
varok EKG-iról írt, Végh Pál szépen áttekinthető ge
netikai vonalvezetése a familiáris eosionophiliáról 
ma is imponáló. Közvetlenül utána Komáromy Pély 
Mihály „a középvérnyomás sportorvosi vonatkozá
sait" tárgyalja, továbbá még ugyanazon számban 
Went Ferenc dolgozatának címe: „Adatok az extra
vasalis plasmafehérjék transportfunkciojához". Azt 
követte Went Ferenc és Rex-Kiss Béla közösen írt 
két cikke: „A vér histamin-tartalma rendellenes vér
kép és vérnyomás mellett", illetve „Az emberi tej 
hisztamin-tartalma". Abban az időben a Went István 
professzor vezette élettani-kórtani intézet főleg a 
histamin- és az allergiakérdéssel foglalkozott, ez 
utóbbiak már klinikai „lecsapódások". Sarkady Lász
ló közleményének címe: a „Monaldi-féle caverna-
szádlás esete", a szádlás alatt a pungálás értendő. 
Tárczy Miklós a coronariathrombosis utáni spontán 
glycosuriáról értekezett, szerzője a következő évben 
már a szombathelyi kórház belosztályának élére ke
rült. Végül nem hagyható említetlen Udvardy Lász
ló magántanár (Udvardy Miklós édesapja) gasztro-
szkópos vizsgálatának sorozata, amelyet az anaemia 
perniciosás betegek gyomornyálkahártyáján végzett 
(9). A szép színes ábrákon látható, hogy a mucosus 
felszín igen halvány, teljesen szerkezet nélküli, elvé
konyodott és secretcióra alig alkalmas. A folyamat 
májterápia mellett is irreverzíbilis. A fentiek bizo
nyítják a debreceni belgyógyászok szakirodalmi pro
duktivitását. Mellettük a tekintélyes Hüttl Tivadar 
sebészprofesszor három írással is megtisztelte a Köz
leményeket. Egyiket a még híresebb Sántha Kálmán 
ideggyógyász professzorral, akivel közösen teremtet
ték meg a klinika agysebészetét. Dolgozatuk címe: 
„Cysta septi pellucidi", amely ventriculographiával 
kimutatható és műtétileg megoldható. Lényege a 
corpus callosumon át történő behatolás és nyílás ké
szítése mindkét oldalkamra felé, ezzel a zárt tömlőt 
átalakítják közlekedővé, amely lényeges javulást 
eredményez (8). Hüttl intézetéből többek között 
Szeleczky Gyula, későbbi tanszéki utód is jelentke
zett egy érsebészeti dolgozattal. Az elméleti intézete
ket a két kémikus: Bodnár János professzor, Straub 
János magántanár, továbbá a rendkívül sokoldalú 
Jeney Endre reprezentálta. A felsorolás távolról sem 
teljes, de ritka eset egyetlen évfolyamban egyik vi
déki egyetem ilyen fokú képviselete. 

A harmadik kötetben már elméleti előadások 
részletes ismertetése és méltatása is előfordul. Mind
járt a kezdetén a fiatal Szentágothai János a pupilla 
reflexív és a közös szemmozgató ideg magvairól tar
tott nagy figyelmet keltő előadást. Agylokalizációs 
módszerrel bebizonyította, hogy ez a reflexív az ed
dig feltételezettnek „pont a fordítottja". A hozzászó
lók közt szerepelt Beznák Aladár fiziológus pro
fesszor, szerinte az előadó ezt az agylokalizációs 
módszert elsőként alkalmazta a kontinensen, és „a 
pupillareflex közti agyi mechanismusának több ho
mályos kérdését tisztázta". Kiss Ferenc professzor 

szerint „ez a módszer új területeket tár fel a kísérle
tes kutatás számára". Nem akármilyen előadás lehe
tett, ha két ilyen kritikus elmét magával tudott ra
gadni. Ebben az évfolyamban már egyesületi jegyző
könyvek, társulati beszámolók, valamint az orvos-
történelem is megjelentek, a terjedelem tehát érthe
tően megkétszereződött. A háború utolsó előtti évé
ben, idült papírhiány közepette is. Említésre méltó 
diósadi Elekes György tollából a „Paracelsus és para-
celsismus sorsa Magyarországon" (2) című eszmefut
tatása, amely a Debreceni Orvosegyesület Paracel-
sus-emlékülésén hangzott el 1941. október 23-án. E 
tárgyból az egyik legalaposabb tanulmány, amely 
nálunk megjelent. Bőséges az irodalmi hivatkozás, 
külföldről Sprengel, itthonról Magyary-Kossa, sőt 
Németh László, továbbá a saját kutatásai alapján sok 
részletadattal kiegészítve. Az irodalom felsorolása 
két kolumnás, Weszprémitől Pápai Párizig. Ebben az 
időben, de tőle függetlenül jelent meg Raffy Ádám 
regénye a nagy kalandozó orvosról, aki Magyaror
szágon többször megfordult (7). Rangos színfolt Zár-
day Imre tanárnak „az elektrokardiogram új értel
mezése", szinte matematikai módszerrel dolgozza fel 
az akciós potenciálok megjelenését. Ugyanez mond
ható el az EKG „tengelyelméletének gyakorlati ta
nulságairól". A diszkriminált szerzők továbbra is 
publicitást kapnak, elég Preisich Kornél, Radnót 
Magda, Schill Imre, Littmann Imre és Rajka Ödön 
nevére utalnunk. A máig „mellőzött" Hainiss Elemér 
professzor intézetéből jelentkeztek a jövendő gyer
mekgyógyászai: Gegesi Kiss Pál, Kerpel-Fronius 
Ödön és Gerlóczy Ferenc, ugyanakkor erkölcsi köte
lesség volt hadisebészeti cikkeket közölni, felhívni a 
figyelmet a sebesültellátás fontosságára. 

Ebben a kötetben jelent meg a fiatal Magyar Im
rének a „Betegség felismerése csontvelőkép segítsé
gével" című hematológiai közleménye, valamint Bu
gyi Istvánnak a gennyes csontvelőgyulladás konzer
vatív kezeléséről szóló írása. Debrecenből Gombkö
tő Béla az önállósuló urológiát képviselte (Xanthin-
tartalmú „puha" vesekő), sikeres műtéti megoldás
sal. Maga Fornet professzor mindössze egyetlen írást 
küldött „A hyperthyreosishoz társuló betegségek
ről". Ádám Lajos professzor a Dollinger Gyuláról tar
tott emlékbeszédét küldte el. Szentkirályi Zsigmond 
felvidéki főorvos a cigányok arzenolbenzol-érzé
kenységéről értekezett, amit inkább a hiányos táp
lálkozásnak, semmint faji tulajdonságnak tart. Meg
található Baló József professzor metszetekkel illuszt
rált tanulmánya az agy diffúz sclerosisáról. 

Buday László, a nagy patológus fia és kitűnő bel
gyógyász, továbbá Babits Mihály unokaöccse és egy 
ideig kezelőorvosa a legújabban megjelent Babits-
patográfia szerint 1940-ben hunyt el. Ennek több 
tény is ellentmond. Az 1942. év végén az I. sz. Bel
klinika tagjaként társszerzője a „Nemi különbségek 
a betegségek gyakoriságában és jellegében" című 
közleménynek. 

Másodszor az orvosi kamara 1942. évi névjegyzé
kében még élőként szerepel. Végül: 1943-ban jelent 
meg az „Orvosi alkattan"című könyve (1), beveze
tőt Herzog Ferenc professzor írt hozzá, amelyben a 
szerzőt kedves tanítványának és nem egykori tanít-
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ványának titulálja. így mindenképpen az a feltevés 
valószínű, hogy a világháború végén lett a különben 
tudott tüdőbajának áldozata, mert utána a névjegy
zékekben már sehol nem szerepel. 

Egyre több cikk jelent meg az oroszországi (sic!) 
pusztító fertőző betegségekről, a váltólázról, a kiüté
ses tífuszról, amelyek még inkább grasszáltak a fo
golytáborokban, de tabu volt róluk beszélni. 

Ekkor és itt jelentek meg Halm Tibor audiológiai 
és repülőorvostani cikkei. Nem eléggé köztudott ró
la, hogy a Postakutató Intézetben sokáig együtt dol
gozott Békésy Györggyel, a későbbi Nobel-díjassal, 
aki fizikus lévén a medicinális részt Halm Tibortól 
sajátította el, ahogy arról az öccsénél őrzött doku
mentumok engem is meggyőztek. 

Az 1941. augusztus 8-án bevezetett harmadik zsi
dótörvény súlyosan kihatott nemcsak a „bélyeges" 
személyekre, hanem a megnagyobbodott ország 
egészségügyi ellátására is. A Vámossy Zoltán szer
kesztette Orvostudományi Közlemények ez alól 
szintén kivétel. Az 1943-as évfolyamban olyan dol
gozatok jelentek meg, mint a pesti izr. Hitközség 
Kórháza fül-gégeosztályáról „A felső légutak álhár-
tyás pneumococcus betegségei", Miskolczy-Fodor 
Ferenc tollából, a „Rendszermegbetegedések szemé
szeti vonatkozásai"Baranyai Aladártól, vagy „A sul-
fonamidok helyi alkalmazása szembetegségekben" 
Horváth István doktortól. Ide sorolható Molnár Béla 
kassai orvosnak a „Kassai Antoninus János" című 
orvostörténeti írása is (6), amely elsők között mutat
ja be Erasmus Rotterdamus és II. Lajos király egyko
ri orvosának rendkívüli pályafutását. Találkozunk a 
fiatal Petrányi Gyula nevével, pl. „A K-vitamin ha
tásai a vérzékenységre", valamint „A vér visszaáram
lásának mérése aortainsufficientiás betegek" című 
cikkei élén. 

Egyre gyakoribbak harctéri cikkek, killyénfalvi 
Kováts Ferenc dr. egy kiütéses tífusz járványról szá
mol be, 1050 eset kapcsán. Az urológiai klinika sul-
fonamid-álló gonococcus törzsekről tudósított. A Be
nedek László által vezetett idegklinikáról az igazgatóé 
mellett megjelent Angyal Lajos, Böszörményi Zoltán, 
Horányi Béla és Juba Adolf több közleménye. 

Ahogy a háború a végzetes vége felé közeledett, a 
viszonylagos papírhiány ellenére az 1943. évi kötet 
már 756 oldalas, lapmérete megegyezik az orvosi 
hetilapéval (2. ábra), ezért némely helyen a kettőt 
egybe köttették. Az irodalmat változatlanul a szö
vegbe szőtték bele. Változatlanul hiányzik a recen
zió, ennek ellenére az utókor elképedésére az 1944. 
évi kötet közel ezer oldalon jött ki a nyomdából, az 
utolsó szám 1944. december 28-án, amikor már 
folyt a főváros heves ostroma. Beszámolnak a fagyá
si sérülésekről, Piri Lajos doktornak pedig a „Gyako
ri hibák a hadisebészetben" kifejezetten kritikus 
hangvételű írása nemcsak a tárgyi hiányokat, ha
nem a szakképzettség elégtelen voltát is szóvá tette. 
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2. ábra: Az Orvosi Hetilap nyolcvan egyedik évfolyama 

Prominens, zsidó származású orvosok: Preisich 
Kornél, Radnót Magda, Mester Endre még a vész
korszak idején sem hiányoznak az Orvostudományi 
Közlemények szerzői közül. Azt sem érdektelen 
megemlíteni, hogy Vámossy Zoltán soha nem tarto
zott a MONE (Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete) 
tagjai sorába, noha egykori főnöke, Bókay Árpád 
volt az egyik alapítója (5). Nem politizált, minden
kor az orvosi esküjéhez híven viselkedett. így termé
szetesen igazolták és teljes joggal ment nyugdíjba, 
amelyet a kora már indokolt. Méltatását a Fehér Já
nos-Vértes László szerzőpáros igen igényesen elvé
gezte, a fenti szerkesztői kiegészítés csak alátámaszt
ja annak jogosságát. Az Orvostudományi Közlemé
nyek öt kötetének pedig helye van a magyar orvosi 
szaksajtó viharos történetében. 
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