
100 évvei ezelőtt alakult meg 
a Magyar Sebésztársaság 

A kerek számú évfordulók mindig megemlékezést 
igényelnek. Jelen esetben a Magyar Sebésztársaságé, 
amely 1906. november 16-án egy rákértekezlet utá
ni társas vacsora keretében született meg (2). Nem 
minden előzmény nélkül mert már 1837-ben léte
zett a medicinát is magába foglaló Budapesti Kir. Or
vosegyesület (5), amely elég későn kezdett szakmai 
társaságokra tagolódni. Elsőként a Gynaekológiai 
Szakosztály önállósult 1896-ban, azt követte ugyan
azon esztendőben az Ideg- és elmekórtani Szekció, 
majd 1899-ben az Otológiai Szakosztály. Negyedik
ként 1902-ben januári dátummal megalakult a Se
bészeti Szakosztály, amelynek első elnöke Dollinger 
Gyula professzor lett, és nem Bakay Lajos, ahogy azt 
Salacz Pál írja (5). Tagjainak létszáma akkor 47 sze
mély volt. Majd 1902. április 26-án Palotai Andor 
tartott előadást „A rák terjedése és az ellene irányu
ló németországi mozgalmak" címmel. A hozzászólók 
közül Zimmermann Károly megemlítette, hogy már 
az orvosok és természetvizsgálók bártfai vándorgyű
lésén indítványt tett 1901-ben egy hazai rákbizott
ság felállítására (6), amely a „rák kutatását irányíta
ná, s a therápiás kísérleteket lehetővé tenné". Javas
latát akkor az elmaradottságunkra hivatkozva elve
tették. A mostani hozzászólásában az orvosegyesü
lethez fordult: „vegye újra fontolóra az inoperabilis 
rákbetegek szomorú sorsának enyhítését". Kérése 
ezúttal meghallgatásra talált, s még 1902-ben a Se
bészeti Szakosztály keretén belül létrejött a régen 
várt rákbizottság. Az elnöke annak is Dollinger pro
fesszor lett, Palotai Andort és Zimmermann Károlyt 
pedig alapító tagsággal tisztelték meg. 

A fentiekre azért szükséges utalni, mert a Magyar 
Sebésztársaság éppen az egyik rákbizottsági ülésen 
alakult meg. Erre viszont az illetékesek kétfélekép
pen emlékeznek. Manninger Vilmos például az 
1937-ben kiadott „A magyar Sebésztársaság 30 éve" 
(4) jubileumi kötetében úgy eleveníti fel, hogy az 
1905. évi berlini német sebésznagygyűlésen, ame
lyen igen sok magyar vett részt, „akkor történt, 
hogy az utolsó előtti, pénteki estén valami kis étte
rem egy zugában összeültünk vacsorázni. Ki mond
ta ki az első szót (Haberern vagy Sántha György-e) 
nem tudom biztosan. De valamelyikük felsóhajtott: 
mikor tudunk mi is ilyen kongresszust nyélbeütni? 
Ez a mondat, mint a villanyossággal terhelt felhőből 
az első villám, váltotta ki a határozatot: megcsinál
juk mi is a magunk szerény módjával..ez kész hatá
rozat volt". 

Az említett emlékkönyv révén ez ment át a köz
tudatba. Kevésbé patetikus Gergő Imre műtőorvos 
visszaemlékezése, vagyis inkább korabeli beszámo
lója az Orvosi Hetilap 1907. évi 24. számában (2). 
Szerinte „Az 1904-ben tartott német sebész congres-
sus alkalmával Berlinben időzött magyar kartársaink 
azon eszmét vetették fel, hogy nem volna-e célszerű 
egy Magyar Sebésztársaság megalakítása, amelynek 
évenként tartott nagygyűlésén a vidéki kartársaknak 
is alkalmuk nyílnék behatóbb eszmecserék folytatá
sára a sebészet fontosabb kérdéseiről. Azon kartár
sak, akikben ezen gondolat támadt, név szerint a kö
vetkezők voltak: Borbély Samu (Torda), Chu-
dovszky Móric (Sátoraljaújhely), Fráter György 
(Nagyvárad), Haberern J. Pál (Budapest), Ludvik 
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Endre (Budapest), Manninger Vilmos (Budapest) és 
Sántha György (Szabadka). A felvetett eszme azon
ban két évig pihent, míg 1906. év novemberében 
tartott országos rákértekezlet alkalmas időpontnak 
látszott, hogy az egész országból összegyűlt sebé
szekkel ezen újabb tudományos társulás gondolata 
alkalmas módon közöltessék. November 16-án egy 
társasvacsora keretén belül a Magyar Sebésztársaság 
meg is alakult/'. 

Az, hogy a gondolat az 1904. vagy az 1905. évi 
berlini nagygyűlésen kapott-e hangot először, az a 
korabeli beszámolókból nem tudható meg, Gergő 
Imréé mellett az időbeli közelség, míg Manninger 
Vilmosé mellett a tényszerűség szólt. Mindkét herli-
ni sebészeti nagygyűlésről Haberern J. Pál írt részle
tes bsezámolót, de a Magyar Sebésztársaság megala
kításának ötletéről nem történik említés. 

Tény viszont, hogy Manninger Vilmos betűhív 
másolatban kiadott körlevele a következő: 

1. „Tavaly a berlini sebészkongresszuson 13 ma
gyar sebész volt együtt. A vidékiek vetették fel a kér
dést, nem lehetne-e a német sebész társaság mintá
jára nálunk is szervezni hasonló egyesületet. Ennek 
első alpontja: a vidéken működő chirurgusokat a fő
városiakkal közelebbi összeköttetésbe hozni. 

Továbbá: 2. Alkalmat adni arra, hogy az előadá
sokkal a kazuisztikus bemutatásokkal az ő működé
sük is mindnyájunknak közös kincse legyen: 

3. a testületi szellemet fölkelteni közöttük, a köl
csönös egyetértés és megbeszélés révén ápolni: 

4. alkalmat adni arra, hogy a vidéken operáló se
bész a fővárosban könnyebben hozzáférhető és ki
próbált újításokról személyes meggyőződést szerez
zen. 

A kérdés gyakorlati megoldását oly formán gon
dolom, hogy egy előre meghatározott napon - talán 
legjobb volna egy szombat és vasárnap - a délelőtti 
órákban 8-11-ig a klinikán és kórházakban operátió 
folynának, a melyekre választás szerint mehetnének 
az érdeklődők. 

Fél 12-ig két napon egy-egy kiváló fontosságú, 
előre megjelölt tárgy (2 referens) előadása és megvi
tatása következnék. Erre kiki saját magát otthon elő
készítheti. 

Fél 3-tól a vita folytatása. Utána 6 óráig kazuiszti
kus bemutatások következnének: első sorban ter
mészetesen a vidékiek és csak a mennyiben ki nem 
fejthető okok miatt, az ügy érdekében a háttérben 
maradni. 

Ez az oka a mai levélbeli kérésnek. November 15-
17. lesz itt Budapesten a rákértekezlet, melyre a 
meghívást bizonyára már megkapta. Az értekezlet 
másod vagy harmad napján szeretném ezt a dolgot 
inter poculos megbeszélni. Csak személyes ismerő
söket értesítek erről a dologról, oly sebészeket, a kik
ről tudom, hogy a jó ügyet önzetlenül pártolni fog
ják. Csak arról vagyok bizonyos, hogy megfelelő szá
mú vidéki gárda áll a hátunk mögött, csak akkor le
hetne a kérdést általános megbeszélés tárgyává ten
ni. 

Ezért kérem értesítsen arról, eljön-e a rákértekez
letre, pártolja-e az eszmét és ígérheti-e, hogy az ügy
ben tevőleg részt is fog venni. A feleletet kérem le

hetőleg postafordultával. Ha megfelelő számú részt
vevő akadmaz előkészítő munkát megcsinálom. 

Feleletét az alanti címre kérve, szívélyes üdvözlet
tel maradtam Kartás Úr kész híve 

Budapesten 1906. október hó 23. 
Új szent János kórház 
Manninger Vilmos alorvos, főorvos helyettes" 
A Társaság 1906 végén kapta meg szabályzatát, a 

munkálatok azonban 1907-től kezdődtek. 
Az első nagygyűlést 1907. május 31 - június 2. 

között tartották. A kötetet (1. ábra) Manninger Vil
mos titkár és Verebély Tibor jegyző szerkesztette. 
Tartalmazza a meghívó körlevelet, az összejövetel 
napirendjét, az alapszabályt és a munkarendet, a tár
saság tagjainak betűrendes mutatóját, valamint az 
előadások és hozzászólások felsorolását. 

A MAGYAR 

'SEBÉSZTÁRSASÁG 
MUNKÁLATAI 
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1. ábra: A Magyar Sebésztársaság Munkálatai első kötete 

A június l-jén tartott első ülésen a fővárosi Lum-
niczer József és a kolozsvári Makara Lajos közösen 
tartottak referátumot „A Bier-féle hyperámiás gyó
gyításról . A mesterséges vérbőséget előidéző gyógyí
tásról értekezett a fül-orr-gégész Polyák Lajos tanár 
is. A második szekcióban a „ nagyágyú" Tauffer Vil
mos professzornak „A modern aspesisről"tartott elő
adása volt. Az első és legszorgalmasabb vidéki szerep
lő a sátoraljaújhelyi Chudovszky Móric volt, aki be
mutatott egy Dypigus parasiticus esetet, valamint az 
„Agydaganat és Roentgen-kép" illusztrációt. Sajnos, 
a kötetben nem található. Mégis a századelőn rönt
gennel agydaganatot diagnosztizálni egy távoli vidé
ki kórházban, még ma is a meglepetés erejével hat. 

Egyébként Chudovszky olyan sebészek között 
adott elő, mint Winternitz Arnold, Bakay Lajos és 
Vidakovits Kamilló. Valamennyien tanszékvezetők 
lettek. 

A másnapi folytatás már szakosodott, Ónodi 
Adolf, Polyák Lajos és Winternitz Arnold, vala
mennyien az orr-gégészet témaköréből értekeztek. 

A csontok és a végtagok sebészete terén a jövő or
topédjei jeleskedtek. Kopits Jenő „A világrahozott 
dongaláb gyógykezeléséről (betegbemutatással)", 
Horváth Mihály „A világrahozott csípőízületi fica-
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modás gyógyításáról", a kirurgia mindenesének szá
mító Manninger „A coxa vara operációs gyógyításá
nak új módjáról" tartott igen érdekes előadást. A 
harmadik napon, amely vasárnapra esett, Herczel 
Manó „Az appendicitis sebészeti kezelésének né
hány fontosabb kérdéséről", a pozsonyi Schmid Hu
gó „A féregnyulványlobról" referált. ., 

A hassebészet tárgyköréből Milkó Vilmos, Herczel 
Manó, Pólya Jenő, Alapy Henrik és Manninger Vil
mos brillíroztak. 

Az urológia volt az utolsó témacsoport, amelyben 
Illyés Géza három előadással remekelt. A vidéket 
Chudovszky mellett a debreceni Csikós Sándor kép
viselte. Referátumának címe: „A hydrokelék egy új 
műtéti módjáról". A 219 regisztrált résztvevő közül 
kb. a fele az ország különböző helyéről jött. Köztük 
olyanokról, mint Belényes, Topolya, Mezőcsát. A tá
voli Marosvásárhelyről pedig id. Hints Elek, 

A harmadik tudományos ülés keretében megvá
lasztották a következő évre a tisztikart, az elnök Réc-
zey Imre, a titkár ismét JV^anninger Vilmos és a jegy
ző Verebély Tibor lett (1). A nagygyűlés idejére or
vosi műszerkiállítást is rendeztek. A közös vacsorát a 
városligeti Gerbaud Royal-pavilonban tartották. 

Az ember utólag azt gondolná, hogy a Budapesti 
Kir. Orvosegyesület Sebészeti Szakosztálya ezután 
beolvadt az országos jellegű Magyar Sebésztársaság
ba. Nem így történt, az előbbi külön folytatta tovább 
a működését. Az Orvosi Hetilap az első és a második 
nagygyűlésről számolt, de a harmadikról már nem. 
Vaskos köteteivel a társaság önállósulni látszott. 
Nincs rá utalás, mintha a Sebészeti Szakosztály és a 
Sebésztársaság között súrlódás lett volna. Megfértek 
egymás mellett, hiszen amíg a budapestiek havonta, 
addig a vidékiek legföljebb csak évente jöhettek 
össze. Pláne a történelmi Magyarországról, az akko
ri közlekedési lehetőségek mellett. Az Orvosi Heti
lappal konkuráló Gyógyászat az összejövetelekről 
nem tudósított, pedig remek szerkesztője volt a se
bész Scháchter Miksa személyében. 

A Társaság 100 éves története távolról sem volt 
megszakítás nélküli. Az 1914-1921 közötti években 
a háború akasztotta meg. Viszont vidéki egyetemek 
megalakulásával helyi orvosszövetségek jöttek létre, 
így már nem voltak annyira a fővároshoz kötve, 
majd 1931-1942 között a Magyar Orvosok Tudomá
nyos Egyesülete (MOTESZ), nagyheteinek kereté
ben is fórumot kaptak. A nagygyűléseket 1938 
(Debrecen) és 1940 (Sopron) kivételével vala
mennyit a fővárosban tartották. 

A második világháború után a Sebész Szakcsoport 
1966-ig az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszer
vezetének része volt. 

Ami a Balassa-előadásokat illeti, azok 1943-ig a 
Budapest Kir. Orvosegyesület keretében jelentek 
meg, és többnyire nem sebészek tartották (2. ábra). A 
kor egyik legjobb szobrásza, Beck Ö. Fülöp kapott 
megbízatást a portrés érem elkészítésére, amelynek 
hátlapjára bevésték a díj ázott-előadó nevét. Manap
ság ezt ma már csakis sebészek kaphatják meg, az 
érem is változott. A Magyar Sebésztársaság megala
kulásának centenáriumára kiadvány készül. A száz 
évvel ezelőtti megalakulásról az Orvosi Hetilap an-

-nak idején/részletesen beszámolt, a centenáriumi 
ünnepség alkalmából illő a történetére emlékez
nünk. A, 
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2. ábra: Bókay Árpád professzor által tartott Balassa-előadás 
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Szállási Árpád dr. 
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