
Szállási Árpád

Fejezetek a sebészet 1945 előtti magyarországi történetéből

I. rész

A sebészet hazánkban a Magyar Sebésztársaság megalakulásáig

A borbélysebészek

A magyarországi  borbély-sebészek  első  önkéntes  érdekvédelmi  egyesülése  a  XIII.  század 

közepén jött létre. A sebészet sokáig nem volt része az egyetemi oktatásnak, s az „ecclesia 

abhorret  a  sanguine”  (az  egyház  irtózik  a  vértől)  elvét  a  teológián is  betartották.  Ezért  a 

kirurgia  hosszú  évszázadokig  az  alsóbbrendű  gyógymesteremberek  foglalkozáskörébe 

tartozott  – és nem csak Magyarországon. Nem véletlen, hogy a sebészet nagy megújítója, 

Ambroise Paré is közülük került ki.

Hazánkban  a  borbély-sebészek  a  XVI.  században  céhekbe  tömörültek,  így  védvén 

jogaikat, s ez segítséget adott ahhoz is, hogy az utánpótlást saját maguk képezzék ki. Később, 

amikor megindilt a sebészek egyetemi tanfolyama, oda csak sebészcéhek által felszabadított 

növendékeket vettek fel.

1742-ben  jelent  meg  a  győri  kirurgus,  Miskoltzy  Ferenc  tollából  a  „Manuale 

chirurgicum vagy chirurgiai  uti-társ”,  amely az első magyar  nyelvű sebészeti  munka. Egy 

másik  fontos  dátum  1756,  amelytől  kezdve  a  sebészeknek  a  megyei  physicus  előtt 

mestervizsgát kellett tenniük, a kérdés-felelet anyaga kézirat formájában volt „forgalomban”.

A felsőfokú sebészeti tanfolyamok

1770-ben foglalták tőrvénybe, hogy ahogyan „a sebésznek és gyógyszerésznek tilos a belső 

bajok kezelése, éppúgy az orvosdoktornak sem szabad olyan betegségek kezelését elvállalni, 

melyek  a  sebészet  körébe  tartoznak”.  Amikor  az  1770-től  megnyílt  nagyszombati  orvosi 

karon 1773-tól már seborvosi tanfolyamot is indítottak, az addig lenézett sebészet tekintélye 



emelkedni kezdett. Sebészeti tanszék már a XVIII. századi nagyszombati egyetemen létezett, 

első  professzora  a  rendkívül  sokoldalú  Plenk  (Plenck)  József  Jakab  volt.  1777-ben 

Nagyszombatból  a  kart  Budára  helyezték  át,  s  itt  a  sebésztanfolyamon  orvosi  kór-  és 

gyógytant is tanítottak. Újításnak számított, hogy II. József 1786-tól a sebésztanfolyam idejét 

háromról  négy  évre  emelte  (itt  már  elméleti  orvostant  is  hallgattak),  de  képeztek  ki  a 

szegényebb nép számára szerényebb igényű seborvosokat is.

Mária Terézia Kolozsváron 1775-ben felállított egy felsőfokú orvosképző tanintézetet, 

ahol  sebészképzés  is  folyt,  de  ennek  universitas  jellegét  az  1786-ban  megnyílt  bécsi 

katonaorvosképző akadémia,  a „Josephinum” elvette.  Oda került  át  Pestről Plenk (Plenck) 

József  Jakab  is.  A kolozsvári  intézmény 1816-tól  –  az  1872-ben történt  egyetemi  rangra 

emeléséig – „Kir. orvos-sebészi tanintézet” néven működött.

1806-ban  a  pesti  egyetemen  megreformálták  a  tanítási  rendszert,  s  az  orvossebészi 

tanfolyam idejét  ismét  öt  évre emelték fel,  s  előtanulmányként megkívánták a bölcsészeti 

tanfolyam elvégzését. Emellett elindult egy szerényebb sebészeti tanfolyam is, ahova sebészi 

műhelyekben felszabadított  növendékeket  vettek  fel,  s  a  tanfolyam elvégzése  után  sebész 

mesteri  oklevelet  kaptak.  1813-tól  az  új  szigorlati  rendszer  továbbra  is  különbséget  tesz 

orvosdoktorok és sebészdoktorok között,  de 1872-ben a különálló sebészeti oktatás végleg 

beolvadt  az  orvosképzésbe,  s  hasonló  elvek  alapján  indult  meg  a  sebészek  oktatása 

Kolozsváron.

A Budapesti kir. Orvosegyesület

1837. október 14-én alakult meg az első Orvosegyesület, amelynek 16 alapító tagja volt, s 

legfőbb célja az volt, hogy az országban különböző helyeken dolgozó szakemberek között 

tudományos kapcsolatot teremtsen. Akkoriban Pesten 100, Budán 20 orvosdoktor működött. 

Az 1837-ben alapított Orvosegyesület hatására több hasonló jött létre az országban, közülük 

megemlítjük az 1838-ban létrejött temesvárit, a következő évben megalakult nyitrait, az 1840-

ben alapított szatmárit és miskolcit. A Kir. Orvosegyesületen belül csak 1902-ben jött létre 

önálló sebészeti szakosztály.



Orvosi periodikák

Az 1831-ben  megindult  Orvosi  Tárnak  főleg  az  1848-as  évfolyama  foglalkozott  sokat  a 

sebészettel, amelyet a szabadságharc első éve kellően megmagyaráz, noha a két szerkesztő, 

Bugát Pál és Flór Ferenc egyaránt sebészek voltak.

Az  első  magyar  nyelvű,  kimondottan  sebészeti  periodika  Schöpf-Merei  Ágoston 

nevéhez fűződik, annak első szakasza a  ’Magyar Orvosi és Természettudományi Évkönyvek’ 

címet viseli, s ez a kiadvány 1844-ben és 1845-ben jelent meg.

Az 1857-től,  a  Markusovszky Lajos szerkesztésében megjelenő  ’Orvosi Hetilap’-nak 

sebészeti melléklete nem volt, a Hetilap viszont – a  ’Gyógyászat’-tal egyetemben – mindig 

közölt e tárgykörből tanulmányokat. Ez utóbbi különösen, amióta a két kitűnő sebész: Kovács 

József és Schächter Miksa neve fémjelezte.

Az 1841 óta évente összegyűlő (de 1848 és 1863 között szünetelő) Magyar Orvosok és 

Természetvizsgálók Vándorgyűléseinek mindig volt orvos-sebészi szekciója, s az előadások a 

vándorgyűlések  évkönyveiben,  külön  sebészeti  fejezetben  mindig  megjelentek,  tegyük 

azonban  hozzá,  hogy  ezek  az  előadások  nem  a  szűkebb  szakma  számára,  hanem  a 

természettudományokkal foglalkozók széles köre számára íródtak.

Kertész  József  műtőorvos  1894-ben  elindította  az  önálló  ’Sebészet’ című  hetilapot, 

amelynek alcíme ez volt: Sebészeti és nőgyógyászati hetilap, s 1894 januárjától kezdődően 

minden  csütőrtökön  megjelent.  E  folyóírat  programadó  cikkében  ezt  írta  a  szerkesztő 

„Remélem, hogy a  Sebészet nemcsak a szakemberre nézve fog értékkel bírbni,  hanem, az 

általános gyakorlattal foglalkozó orvosra is, ki az orvosi tudományok-e szakjainak fejlődése 

iránt érdeklődéssel viseltetik és ki a haladás vívmányait értékesíteni törekszik.”

A folyóírat  folyamatosan  beszámolt  a  Budapesti  kir.  Orvosegyesület,  a  Közkorházi 

orvostársulat, a Magyar fül- és gégeorvosok egyesülete, valamint az Erdélyi múzeum-egylet 

orvos-természettudományi  szakosztálya  munkájáról,  s  különösen  azoknak  a  sebészettel  és 

nőgyógyászattal kapcsolatos tevékenységéről.

1901 decemberében indult meg Hőnig Izsó szerkesztésében a ’Magyar Orvosok Lapja’ 

amely alcímében tudományos és orvostársadalmi hetilapnak tüntette fel önmagát, s ennek volt 

egy sebészeti melléklete is, amelyet Herczel Manó szerkesztett, s emely negyedévente egszer 

jelent meg. Az első ilyen mellékletet 1901. december 5-én adták közre.

1903 januárjában indult a  ’Budapesti Orvosi Ujság’, amely alcímében tudományos és 

orvostársadalmi  hetilapnak  tekintette  önmagát,  főszerkesztője  Ángyán  Béla  volt.  Ennek  a 

folyóíratnak is volt sebészeti melléklete, s azt is Herczel Manó professzor szerkesztette. 1905-



től kezdődően szintén minden negyedévben egyszer jelent meg a nagy sebészeti melléklet, 

tehát a lap 52 száma mellé négy elkalommal csatoltak temetikus sebészeti  mellékletet,  de 

természetesen az egyes  számokban is  sok sebészeti  vonatkozású publikáció olvasható.  Az 

utóbbiak  közül  kiemelendő,  hogy  ez  a  hetilap  nagyon  részletesen  tudósított  a  Magyar 

Sebésztársaság üléseiről, s azon belül minden nagyobb előadás összefoglalóját közölte.

A korai hazai sebészeti szakkönyvek és emlékkönyvek

A legjobb korai sebészeti munkák fordítások voltak, gondolunk itt M. J. Chelius, S. Druitt,  

Fritze K. Emmert és Billroth magyar nyelven kiadott sebészetére. Bár a seborvosok többsége 

akkor a német szakkönyveket eredetiben is tudta olvasni, a magyar szaknyelv megteremtése 

és az oktatás szempontjából fontosak voltak ezek a fordítások.

Ami a magyarországi szerzőket illeti: az első hazai nívós sebészeti szakmunka Balassa 

János, a magyar sebészet megalapítójának a nevéhez fűződik, aki 1853-ban Pesten adta ki 

munkáját  ’A  hassérvekről’  címmel.  Ugyanő  1867-ben  ’A  képző-műtétek’  címmel  egy 

plasztikai  sebészeti  munkát  jelentetett  meg,  amelyhez  nagyon  szemléletes  illusztrációkat 

tartalmazó  atlasz  is  tartozik.  Báron  Jónás  főorvos,  egyetemi  magántanár  1871-ben  ’A 

sebészeti kór- és gyógytan alapvonalai’ témakörben jelentetett meg szakmunkát Pesten, amely 

az egyik első önálló magyar nyelvű általános sebészetnek tekinthető, s ez szorosan kötődik az 

akkor  átalakult  sebészeti  felsőoktatáshoz.  A szakemberek  kötében  nagy  tiszteletben  álló 

Schächter Miksa tanár 1886-ban ’A sebek gyógyulása és a sebkezelés’ címmel jelentetett meg 

szakkönyvet.  Wein  Manó  főorvos  tollából  1889/90-ben  látott  napvilágot  ’A mindennapi 

sebészet’ két kötete, amely a gyakorló orvosok számára készült.

Manninger Vilmos sebésztanár ’Az antisepticus és asepticus orvoslásmódok története’ 

címen  1903-ban  adott  közre  egy  korai  orvostörténeti  munkát.  1905-ben  Makara  György 

kolozsvári professzor ’A végtagok sebészeti bántalmainak gyógyítása’ címmel jelentetett meg 

szakkönyvet. Ezek voltak a kiemelésre méltó sebészeti szakmunkák a Magyar Sebésztársaság 

megalakulása előtti évtizedekből.

Már  a  XIX.  század  végén  a  hosszabb  ideig  tanszékvezetői  tevékenységet  betöltő 

professzorokat a tanítványok jubileumi kötettel tisztelték meg. Ilyet kapott pl. a dermatológus 

Schwimmer  Ernő  1897-ben  tanársága  25.  évfordulójára.  A  Magyar  Orvosok  és 

Természetvizsgálók  Vándorgyűléseinek  XXIX.  kötete  az  akkor  elhunyt  Kovács  József 

professzor  fényképével  jelent  meg,  de  emlékeztető  szöveg  nélkül.  Ami  nem csoda,  mert 



életében  a  sebésztársadalmat  nagyon  megosztotta.  Később  Réczey  professzor  és  mások 

tiszteletére jelentek meg emlékkönyvek, ezekről az alábbiakban, a II. részben még szólunk.

A Budapesti kir. Orvosegyesület keretében 1906 és 1943 között

megtartott Balassa-emlékelőadások

1906. Réczey Imre: Balassa előadás Az előadást cím nélkül tartotta. „A sebészet Balassa óta” 

volt  előadásának  tárgya.  Ugyanezen  ülésen  az  Orvosegyesület  elnöke  Korányi 

Frigyesnek  és  Than  Károlynak  is  Balassa  érmet  nyújtott  át  kiváló  tudományos 

munkásságukért.

1907. Tauffer Vilmos: 25 év myomatherápiája

1908.  Dollinger  Gyula:  Balassa  János  és  a  gümős  csont-  és  izületi  gyulladások  mai 

konzervatív gyógykezelése

1909. Kétly Károly: A belorvostannak és sebészetnek egymáshoz való viszonyáról

1910. Bókay Árpád: Újabb nézőpont a pharmakológiában

1911. id. Liebermann Leo: A dispositióról

1912. Jendrassik Ernő: A gondolkozásról

1913. Purjesz Zsigmond: Jogosult-e a teleologikus felfogás a gyakorlati orvostanban

Ugyanezen ülésen mondta el Müller Kálmán emlékbeszédét Korányi Frigyesről, mely 

után szintén Balassa érmet kapott.

1914. Lenhossék Mihály: A fejlődés problémájáról

1915. Hutÿra Ferenc: Az összehasonlító kórtan jelentősége az orvostudományban

1916. Bókay János: A gyermekorvostan pirkadása a külföldön és hazánkban. A XIX. század 

gyermekorvostana és a mai paediatria

1917. Grósz Emil: A szemészet békében és háborúban

1918. Korányi Sándor: Pathogenesis és therápia

1920. Preisz Hugó: Az új képletek keletkezéséről analógia kapcsán

1921. Bársony János: A rákról, kiváltképpen a méhrákról

1922. Buday Kálmán: A kórboncolástan jelentősége az utolsó évtizedekben

1923. Verebélÿ Tibor: A működés fogalma a sebészetben



1924. Schaffer Károly: Átöröklés és idegrendszer

1925. Krompecher Ödön: Az emberi és állati rák összehasonlító kórtanáról

1926. Kenyeres Balázs: Lőfegyverek okozta sérülésekről

1927. Tóth István: Mit lehet operálni és mit operáljunk hüvelyi úton

1928. Bálint Rezső: Gyulladás, sav-basis egyensúly, constitutio

1929. Nékám Lajos: Aktuális problémák, különös tekintettel a syphilis gyógyítására

1930. Illyés Géza: Vesevizsgálati eljárásairól

1931.  Győry  Tibor:  A nagyszombati  egyetem orvosi  fakultásának  első  évei,  van  Swieten 

emlékezete

1932. Krepuska Géza: A gennyes labyrinthus gyulladásáról 302 eset kapcsán

1933. Scholtz Kornél: Magyarország egészségügyi helyzete és felkészültsége

1934. Orsós Ferenc: A vitalis reactiok

1935. Bakay Lajos: A sebészet fejlődésének új iránya

1936. Vámossy Zoltán: A gyógyszertan haladása Balassa óta

1937. Blaskovich László: Teljes szemhéjpótlás

1938. Kelen Béla: A röntgen dosismérés kérdése

1939. Manninger Vilmos: Rákkutatás és rákgyógyítás

1940. Entz Béla: A constitutio pathológiai jelentősége

1941. Hüttl Tivadar: A sebgyógyítás irányelvei, tanulságai Balassa idejében és napjainkban

1942. Johan Béla: A magyar közegészségügyi munka útja

1943. Imre József: Az endocrin vonatkozású szemtünetek jelentősége a klinikusok számára



II. rész

A Magyar Sebésztársaság megalakulása

Manninger Vilmos és tudós kortársai

A Budapesti kir. Orvosegyesületen belül 1902. jan. 7-én jött létre a Sebészeti Szakosztály (s 

azon  belül  1906-ban  a  Rákbizottság  is),  Réczey  Imre  elnök,  valamint  Dollinger  Gyula 

elnökhelyettes vezetésével, alapításkor a szakosztálynak 47 tagja volt. Mindez tehát 1902-ben 

történet, de a vidéki szakemberek számára ez a budapesti szakosztály nem volt elég vonzó.

A hazai  sebésezk  szívesen  látogatták  a  német  sebésztársaság  éves  kongresszusait,  s 

1905-ben  elhatározták,  hogy  egy  hasonló  szervezetet  hoznak  létre  Magyarországon  is. 

Manninger  Vilmos később így mesélte  el  a  Társaság  megalakításának ötletét:  „Az 1905-i 

német  sebésztársasági  ülésen  Haberern  J.  Pál,  Borbély  Samu,  Sántha  György,  Martiny 

Kálmán, Fráter Imre, Chudovszky Móric, Koch Béla, Ludvik Endre, Lumniczer József és én 

vacsora keretében megvitattuk a Magyar Sebésztársaság alapításának eshetőségeit és bár sok 

kétkedéssel és nem sok reménységgel fogtunk a munkába, elhatároztuk, hogy megkíséreljük 

annak előkészítését. Az alapítók e kis csapata engem bízott meg a propaganda megindításával, 

és egy évi levelezgetés után az 1906. év őszén megtartott rákértekezlettel kapcsolatban az 

eszme testet öltött és a Magyar Sebésztársaság megalakult. Várakozásunkon felül – mi ötven-

hatvan tagra számítottunk – már az alakuláskor százhatvanon felül volt tagjaink száma.”

Az ügy élére felkérték Dollinger professzort, de a siker nem annyira az elnöknek, mint 

inkább a főtitkárnak, Manningernek volt köszönhető..

Illyés  Géza  mondotta  a  fiatal  Manningerről:  „Az  ő  agitációs  ereje  hozta  össze  a 

társaságot s mint főtitkár, az évenként változó elnökök mellett ő képviselte a folytonosságot, 

az egységet a vezetésben s a tudományos ülések anyagának tervszerű kiépítését, hogy minden 

időszerű kérdés tárgyalásra kerüljön. Szerényen visszavonulva, a háttérből irányított, agitált, s 

féltő gonddal őrködött a színvonal fennmaradásáért.”

A Magyar Sebésztársaság megalakulásáról  rendszeresen tudósított  az Orvosi Hetilap. 

Ezekből  kitűnik,  hogy  a  különböző  kórházakban  dolgozó  szakemberek,  név  szerint: 

Sátoraljaújhelyről  Chudovszky  Móricz,  Nagyváradról  Fráter  Imre,  Trencsénből  Martiny 

Kálmán,  Szabadkáról  pedig  Sántha  Kálmán  szorgalmazták  a  sebészeti  társulás  országos 

jellegre emelését. Ennek hangot először az 1906. november 16-án megtartott Rákbizottsági 



ülésen adtak, elsősorban Palotai Andor és Zimmermann Károly, majd az azt követő társas 

vacsorán  együttes  döntést  hoztak  egy  országos  hatókörű  Magyar  Sebésztársaság 

megalakulásáról, amelyről az Orvosi Hetilap az 1907. évi 24. számában tudósított. Erre az 

összejövetelre tehát november 16-án került sor, s ezt követően született meg november 23-án 

az a körlevél, amelynek szövegét az alábbiakban közreadjuk, s amelynek értelmében a leendő 

társasághoz való csatlakozásra hívták fel a kollégák figyelmét.

A nagygyűlések

A  Magyar  Sebésztársaság  minden  évben  elnökséget  és  igazgatótanácsot  választott.  Az 

elnökség munkáját  a  mindig egy-egy évre megválasztott  elnök irányította,  akinek legfőbb 

feladata a következő évi nagygyűlés összehívása, a vitakérdések kijelölése és az azt előadó 

vezérszónokok meghívása volt,  s  egy-egy nagygyűlés  mindig az elnöki  programbeszéddel 

kezdődött. Az elnökség munkáját a titkár koordinálta, aki szintén felszólalt a nagygyűléseken. 

Az elnökség tagja volt még a pénztáros, a jegyző és az ellenőr, s mindig megválasztásra került 

a háromtagú számvizsgáló bizottság, akik elsősorban a pénztáros munkáját felügyelték. Az 

igazgatótanács tagjai az egyes évekre megválasztott elnökökből és a választott tagokból állt, 

utóbbiak  száma  10  alatt  volt.  Több  választott  tagja  volt  az  igazgatótanácsnak,  amelynek 

munkájába meghívták a korábbi elnököket is.

A  programbeszédek  egy  része  szakmai  jellegű  volt,  néha  egy-egy  évfordulóhoz 

kapcsolódott, máskor a hadisebészettel illetve az orvosi ellátás egészének gazdasági alapjaival 

foglalkoztak.  Ha  valaki  végigolvassa  ezeket  a  megnyitó  beszédeket,  azokból  szinte 

kirajzolódik a magyar sebészet története Balassa Jánostól a XX. század ’40-es éveiig.

Mint említettük, a Magyar Sebésztársaság mint országos hatáskörű egyesület létrejöttét 

nem kis részben az országban szétszórtan élő sebészek kezdeményezték, miközben maguk is 

igyekeztek kisebb-nagyobb társulásokat szervezni. Egy országos kezdeményezés jogosságát 

az  is  bizonyítja,  hogy  ekkor  kapcsolódott  be  a  tudóstársasági  életbe  az  ország  másik 

orvosegyeteme,  a  kolozsvári,  élén  Makara  Lajos  professzorral.  Az  egyetemiek  korábban 

nemigen  vettek  részt  a  Budapesti  kir.  Orvosegyesület  munkájában,  most  viszont,  hogy 

létrejött  egy  országos  tudományos  társaság,  jelen  esetben  a  sebészeké,  ez  utóbbi 

tevékenységében már szívesen részt vállaltak.



Meghívó körlevél

Tisztelt Kartárs Úr!

Az 1906. évi november 16-án megalakult „Magyar Sebésztársaság” előkészítő-bizottsága az 

első nagygyűlést 1907. május 31. – június 2-re tűzte ki.

A gyűlés a Nemzeti Múzeum dísztermében lesz.

A május hó 31-én délután 5 órakor tartandó alakuló közgyűlés az alapszabálytervezetet vitatja 

meg és megállapítja végleges szövegét, megválasztja továbbá az első nagygyűlés tisztikarát.

Az első tudományos ülést június hó 1-jén reggel pontban 9 órakor tartjuk meg.

A Magyar Sebésztársaság előkészítő bizottságának megbízásából:

Manninger Vilmos dr., Dollinger Gyula dr.,

az előkészítő bizottság titkára az előkészítő bizottság elnöke

A Társaság első elnökévé az előkészítő bizottság elnökét, a budapesti I. sz. Sebészeti Klinika 

igazgatóját,  a  neves  egyetemi  professzort,  Dollinger  Gyulát  választották,  így ő tarthatta  a 

Magyar Nemzeti Múzeum nagytermében megrendezett I. nagygyűlés nyitó előadását.

Ott ültek a díszemelvényen az akkori vezető állami tisztségviselők is reprezentálva azt a 

nagyrabecsülést, amelyet a magyar sebészet kiváló képviselői addig kivívtak. A társaság 316 

tagja  közül  alig  hiányzott  valaki.  Dollinger  elnök  nyitóbeszédében  többek  között  ezeket 

mondta:”...  Tudományt  és lelkesedést keresünk ezen összejöveteleken, ezt a kettőt  akarjuk 



innen  magunkkal  hazavinni.  Tudást,  amelyet  szenvedő  embertársaink,  betegeink  javára 

fordítunk és lelkesedést, amely örömöt és erőt ad szakmánk fejlesztésére, előbb vitelére és a 

reánk háruló felelősségteljes nagy munka elviselésére...”

Érdekes,  hogy  Dollinger  professzor  a  „80  esztendő  életemből”  című,  1929-ben 

megjelent önéletírásában nem tesz említést a társasági elnökségről. Azt kihangsúlyozta, hogy 

a Budapesti  Kir. Orvosszövetség az aranydiplomájának átvételekor Balassa Emlékéremmel 

tüntette  ki,  majd  saját  szavaival:  „A  bécsi  csász.  és  kir.  Orvosegyesület  és  a  berlini 

Orvosegyesület tiszteletbeli tagjukká, a német orthopediai egyesület tiszteletbeli elnökévé, a 

párizsi  sebészek  és  az  amerikai  testegyenészek  egyesülete  levelező  tagjává  választott,  a 

francia sebészek szövetsége és a düsseldorfi orvosi akadémia pedig vendégelőadójául hívott 

meg”.  Viszont  az  1907.  évre  csak  annyiban  emlékezik,  hogy „Ő Felsége  magyar  udvari 

tanácsossá  nevezett  ki”.  Bizonyára  itt  már  az  életkor  szelektív  emlékezete  is  működött. 

Lektora  nem  lehetett  ilyen  jellegű  könyvnek,  hogy  emlékeztesse  egy  ilyen  fontos 

momentumra: Ő volt a Magyar Sebésztársaság első elnöke.

Az első nagygyűlésen, 1907-ben szinte az egész ország sebésztársadalma képviseltette 

magát,  természetesen  minden  fővárosi  nobilitás,  a  vidéki  főorvosok  közül  pedig  –  abc-

sorrendben – Tordáról Borbély Samu, Szegedről Boros József, Sátoraljaújhelyről Chudovszky 

Móricz,  Debrencenből  Csikos  Sándor,  Nagyváradról  Fischer  Imre  és  Fráter  Imre, 

Esztergomból  Gönczy  Béla,  Székelyudvarhelyről  Imreh  Domokos,  Szabadkáról  Sántha 

György, Pozsonyból Schmid Hugó, Kaposvárról Szigeti Gyula Sándor, Szekszárdról Tanárky 

Árpád, s természetesen a Kolozsvári Egyetemről a neves professzorok. A fővárost – sok más 

tudós mellett – a sebészeken kívül a belgyógyász Korányi Sándor és a fogász Árkövy József  

képviselte.

Az  első  napon  már  kitűnő  előadások  hangzottak  el,  Tauffer  Vilmos  a  modern 

antiszepszisről,  Hültl  Hümér  az  operált  betegek  korai  felkeltéséről,  a  marosvásárhelyi  id. 

Hints Elek pedig a végtagok endoneurális fájdalommentesítéséről értekezett. Ez a pár előadás 

a  színvonalat  érzékelteti.  A  nagygyűlés  három  napig  tartott,  valamennyi  előadást  nem 

feladatunk ismertetni.  Külön érdekesség,  hogy az epekőbetegség sebészeti  gyógyításáról a 

fővárosi Pólya Jenő és a vidéki Chudovszky Móricz közösen tartottak referátumot. A siker 

egyértelmű  volt,  a  következő  év  elnökévé  Réczey  tanárt,  jegyzőjévé  Verebélÿ  Tibort 

választották.

A  Budapesti  Orvosi  Ujság  is  megjegyezte,  hogy  a  Magyar  Sebésztársaság  első 

nagygyűlése a vidéki sebészet rendkívüli érdeklődése mellett került megrendezésre, s ezzel 

elérte  célját,  hogy  „a  sebész  kartársakat,  főleg  a  vidékieket,  entensivebb  tudományos 



működésre serkentse, s hogy érdeklődésüket a sebészet napirenden lévő nagy kérdései iránt 

felkeltse”. Kicsit meglepő, hogy a Magyar Nőorvos Társaság tíz évvel korábban alakult meg, 

mint a Magyar Sebésztársaság.

Meg  kell  említeni,  hogy  az  ’Orvosi  Hetilap’-pal  konkuráló  ’Gyógyászat’ hasábjain 

hasonló  beszámolót  nem  találunk.  A ’Gyógyászat’-ot  szerkesztő  Schächter  Miksa  sebész 

szerkesztői  magatartása  egyébként  azzal  magyarázható,  hogy  hű  akart  maradni  egykori 

rebellis  főnöke,  Kovács  József  professzor  szelleméhez,  aki  már  évtizedekkel  korábban 

messzemenően elhatárolódott  az ’Orvosi Hetilap’-tól  és aki állandó viszálykodásban állt  a 

sebészekkel.

A Sebésztársaság megalakulásából elvileg az következett volna, hogy a Budapesti kir. 

Orvosegyesület  Sebészeti  Szakosztálya  beolvad  a  Társaságba,  de  nem  ez  történt.  A 

szakosztály 1914-ig folyamatosan munkálkodott, újjáalakítására 1937 januárjában került sor 

Bakay  Lajos  elnök,  Hültl  Hümér  és  Mutschenbacher  Tivadar  alelnökök  vezetésével.  A 

Magyar Sebésztársaság – nagygyűléseit kivéve – rendezvényeit többnyire az Orvosegyesület 

helyiségeiben rendezte, azokban az években is, amikor az Orvosegyesület önálló Sebészeti 

Szakosztálya nem működött.

Ez utóbbi külön folytatta tovább a működését, az Orvosi Hetilap erről is folyamatosan 

tudósított.  Hogy  volt-e  a  két  szervezet  között  valamilyen  vita,  az  nem  derül  ki  a 

tudósításokból.  Az viszont ellenőrizhető,  hogy az Orvosi Hetilap a második nagygyűlésről 

még  tudósított,  de  a  harmadikról  már  nem,  míg  a  Sebészeti  Szakosztály  gyűléséről 

rendszeresen,  egészen  az  1922-ben  bekövetkezett  szerkesztői  váltásig.  Az  utólagos 

magyarázat erre talán az lehet, hogy a Magyar Sebésztársaság évente csak egy nagygyűlést 

tartott, ennél többet az akkori – pláne téli közlekedési viszonyok között – nem is tehetett, míg 

az Orvosegyesület  Sebészeti  Szakosztálya a fővárosban havonta összejöhetett,  ahogy azt a 

beszámolók tanúsítják. Az I. világháború után a helyzet annyiban változott meg, hogy a vidéki 

egyetemi városokban is megalakultak a helyi orvosi egyesületek, hiszen orvosi kar jött létre 

Debrecenben,  Pécsett  és  Szegeden,  ahol  már  a  vidéki  sebészek  is  megfelelő  szakmai 

fórumhoz  jutottak.  Munkásságukról  az  Orvosi  Hetilap  a  budapesti  történésekkel  együtt 

folyamatosan beszámolt, amelynek folytán a Magyar Sebésztársaság teljesen „önállósult”, és 

munkálkodásának eredménye a nagygyűlések vaskos köteteiből nyomon követhető. Hasonló 

volt a helyzet a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűléseinél is, bár azok fő 

célja – ahogyan arra már utaltunk – a tudománynépszerűsítés volt.

Az 1908. évi második elnök természetesen Réczey Imre, a II. számú sebészeti klinika 

tanszékvezetője lett. Tanítványai szintén a szakma élvonalába kerültek, elég Verebélÿ Tibor és 



a debreceni Hüttl professzor, a jeles főorvosok közül az ortopéd Horváth Mihály, az érsebész 

Fáykiss Ferenc,  a szombathelyi  Pető Ernő, a fül-orr-gégész Lénárt  Zoltán és Réthy Aurél 

személyére utalnunk.

Hogy milyen kiváló tudós volt ő, azt igazolja a tiszteletére kiadott 1912-es emlékkötet,  

amelynek szerzői között olyan nevekkel találkozunk, mint Kuzmik Pál, Verebélÿ Tibor, Hüttl 

Tivadar, valamennyien iskolateremtő tanszékvezetők lettek.

Az  1909.  évi,  azaz  harmadik  nagygyűlés  elnökévé  a  kolozsvári  Makara  György 

professzor került megválasztásra. Tanítványai közül Gyergyai Árpádot, és a későbbi szegedi 

tanszékvezető Vidakovits Kamillót kell megemlítenünk.

Terveik  szerint  1907-től  kezdődően  minden  évben  kívántak  nagygyűlést  tartani,  ezt 

azonban a gazdasági viszonyok illetve a háborús évek nem mindig tették lehetővé. 1909-ben 

pl.  nem volt  nagygyűlés,  s  ugyanígy  1915-től  1920-ig  szintén  nem gyűltek  össze  közös 

tanácskozásra a sebészeti szakma művelői. Elmaradt az 1928-as nagygyűlés, továbbá az 1941-

es, s a háború éveiben, 1943–44-ben szintén nem tartottak összejövetelt. Minden elnök egy 

éven  át  viselte  ezt  a  posztot,  kivételt  képez  Bakay  Lajos,  aki  1923-ban  és  1942-ben  is 

társasági elnök, s ezzel együtt a nagygyűlés elnöke volt.

A Magyar  Sebésztársaság  fennmaradt  jegyzőkönyveinek  tanúsága  szerint  a  Társaság 

éves programját az Igazgatótanács év eleji ülésén dolgozták ki, az év közepén a közgyűlési 

tisztújítást  és  a  nagygyűlést  készítették  elő.  Előírták,  hogy  nem  engedhető  meg  a 

nagygyűléseken szövegek felolvasása, az előadások idótartamát pedi előre megszabhatta az 

elnök.  A gyűlések  anyagát  szép  kiállítású  kötetekben,  afféle  évkönyvekben  adták  közre, 

többnyire  a  kultuszminiszter  támogatásával.  A Társaság  tagjai  tagdíjat  fizettek,  de  több 

alkalommal is szóba kerültek az elmaradások. 1927-ben határoztak arról, hogy az addigi őszi 

nagyggyűlési időpontot tegyék át a pünkösdi hétre.

1927-ben külön rákbizottság alakult,  elismervén, hogy lényegében 1906 óta működik 

ilyen bizottság az Orvosegyesületen belül, az utóbbi működése azonban nem volt folyamatos. 

A Társaságon belül Dollinger lett annak az elnöke, 1935-ben Manninger vette át az elnökséget 

–  ekkor  jelent  meg  ’A rák  ábécéje’ c.  kötete,  s  miután  Bakay a  Nemzetközi  Rákellenes 

Bizottságnak tagja volt, őt kérték fel 1939-től a magyar bizottság vezetésére. Az utóbbi két 

professzor  munkásságának  köszönhető,  hogy a  Társaság  tagjainak  segítségével  létrejött  a 

„Magyar Országos Rákellenes Szövetség” (MORESz).

A Magyar Sebésztársaság nagygyűléseit többnyire Budapesten, néhányat azonban vidéki 

helyszíneken tartottak. 1938-ban Debrecen, 1940-ben Sopron volt a nagygyűlés helyszíne.



A 1909-es budapesti nemzetközi orvoskongresszus sebészeti szekciója

Az 1909-es esztendő a Sebésztársaság életében is meghatározó esemény lett.  Ekkor került 

Budapesten  megrendezésre  a  XVI.  Nemzetközi  Orvosi  Kongresszus,  amelyen  a  kor 

legnevesebb orvosai közül több százan vettek részt, tartottak előadást, a magyarok is német, 

francia  vagy  angol  nyelven.  Ennek  páratlanul  gazdag  anyagát  Grósz  Emil  professzor 

szerkesztette 21 kötetbe. Ezekből a VII. tónus különösen vaskosra, több mint 1000 oldalasra 

kerekedett.  Ez a kötet foglalkozik a sebészettel.  Az előadók száma 97 volt,  az előadásoké 

valamivel több, mert pl. a nagy francia Doyen három előadást is tartott, a virtuóz operatőr 

előadásai  közül  a  craniectomiának  legújabb  technikájáról  tartott  kötötte  le  leginkább  az 

érdeklődők figyelmét. Örömmel fedezhető fel az akkor már egyre ismertebb W. H. Cushing 

neve. Természetesen a hypophysis funkciójáról és acromegaliában annak részleges kiirtásáról 

tartott érdekfeszítő ismertetést. Bécset többek között J. Schnitzler professzor képviselte 2000 

appendicitis-műtét tapasztalatainak ismertetésével. Strassburg egyeteméről érkezett Alexander 

Lichtenberg,  aki  a  hashártyagyulladásnál  az infúzió jelentőségével  foglalkozott.  Japánt  Ito 

professzor képviselte, a speciális nippon sebészeti problémák ismertetésével.

Feltűnő Prága, Bukarest és Belgrád hivatalos képviseletének hiánya, amelynek akkor 

már aktuális politikai okai voltak. Mondvacsinált érvekkel hárították el a meghívásukat, és 

ezügyben  a  császárváros  koordinációs  szerepének  szándékáról  sem  tudunk.  Résztvevő-

megfigyelő még csak-csak akadt a névsorban, de előadó nem. Pedig nyelvi kifogásokra nem 

hivatkozhattak, elvégre a magyarok sem adtak elő az anyanyelvükön, tehát ez nem lehetett 

magyarázat.  A kongresszus  mégis  a  magyar  sebészek,  azon  belül  a  nem régóta  működő 

társaság sikere (is) volt.

Érdekes, hogy a három magyar tanszékvezető nem jelentett be előadást, a „teret” inkább 

átengedték a fiataloknak. Alapy Henrik a gyermekek ileusának diagnóziásról és terápiájáról 

tartott angol nyelvű referátumot (ez esetben a választott nyelv az érdekes, mert a kontinens 

tudományos medicináját akkor a német és a francia dominálta). Az akkor már évtizedek óta 

Amerikában élő Gerster Árpád professzor is megtisztelte a kongresszust a peritonitis legújabb 

kezelési technikájáról tartott referátumával. Hültl Hümér, a „sebészkés Paganinije” kedvenc 

területéről,  a  pylorektomiáról  tartott  előadást.  Kuzmik  Pál  a  varicositas  kirurgiai 

megoldásaival foglalkozott. Manninger Vilmos természetesen az asepsis problmájával rukkolt 

elő,  melynek  történetét  már  hat  évvel  korábban  már  megírta  (műve  ma  is  használható 

orvostörténeti  alapmunka).  Verebélÿ  Tibor  a  hyphomykosis  és  a  postoperatív  tetánia 

kérdésével foglalkozott.



Orvostörténeti gyűjtemények

A Magyar  Sebésztársaság  1911-ben  Makara  Lajos  indítványára  elhatározta  egy  sebészeti 

múzeum  felállítását,  a  tárgyak  gyűjtése  megkezdődött,  amelyről  az  1911-es  nagygyűlés 

programbeszédei kapcsán részletesen is beszámolunk. Az Orvosegyesület 1922-ben megvált 

orvostörténeti gyűjteményétől, akárcsak a sebészek társasága, mert anyagi nehézségeik nem 

tették lehetővé e gyűjtemények saját gondozását, és mindkét nagy gyűjtést a Népegészségügyi 

Minisztérium számára engedék át „átmenetileg letétként”.

Manninger Vilmos küzreműködésével 1926-ra készült  el  az Orvosi Múzeum, s a Társaság 

jegyzőkönyvei  szerint  annak  ünnepélyes  megnyitását  az  akkori  nagygyűléssel  egyidőben 

tartották.

Sebészet az 1926-os országos természettudományi kongresszuson

1926  januárjába  rendezték  meg  Budapesten  a  Természet-,  Orvos-,  Műszaki-  és 

Mezőgazdaságtudományi  Országos  Kongresszust,  amelynek orvostudományi  szakosztályán 

belül  Verebélÿ  Tibor  előadást  tartott  „A sebészet  múltja  és  további  fejlődésének feltételei 

hazánkban” címmel. Előadásában elmondta, hogy az 1925 szeptemberében 12. alkalommal 

megrendezett  sebészi  nagygyűléseken  tartott  „összefoglaló  referátumok,  előadások  és 

bemutatások magas szintjéből azt a benyomást kell nyernünk, hogy a magyar sebészet ma már 

tényleg – mint azt valaha Balassa mondta – nemcsak kiállja a versenyt a külfölddel, de önálló 

és eredeti működése által az alkotásnak és gyarapításnak szerepére is tarthat némi igényt”.

A sebészet múltját is röviden vázoló előadását e gondolatokkal összegezte: „a tudományos 

sebészi munka művelésére hazánkban megvan a lehetőség. Az egyes intézeteknek az eddigi 

keretekben való fenntartása, a vázolt irányban fejlesztése, feltételei annak, hogy a tudományos 

munkában mi magyar sebészek el ne maradjunk. A sebésznemzedékben a kedv és képesség ez 

irányban  csorbát  nem  szenvedett.  Az  államhatalom  feladata,  hogy  a  megfelelő  anyagi 

támogatással az ily irányú munka lehetőségét támogassa.”

Történeti visszapillantás: 30 éves a sebésztársaság

Manninger  az 1936-os  évforduló  kapcsán összegezte  azokat  a  vitakérdéseket,  amelyek az 

általános sebészet témakörébe tartoztak, s ezzel kapcsolatosan a következő megállapításokat 



tette:1 „Aki figyelmesen végignéz a tárgyak során, annak fel kell tűnjék, mennyire áthajlik a 

sebészet érdeklődése ahhoz a határterülethez, amely a belorvostantól elválasztja. (...) Feltűnik, 

mennyire  inkább  affelé  a  gondolatkör  felé  hajlik  a  sebészek  figyelme,  amelyet  talán 

legmegfelelőbben  kórélettannak  nevezett  el  Krehl.  Készakarva  kerülöm  a  ma 

Németországban  jelszóvá  lett  ’biológia’ szót,  nemcsak  a  félreértés  kerülése  miatt.  Az  a 

tárgykör, amelyről itt  szó van, az alkalmazott biológiának csak egyik fejezete, és ahogy a 

kórélettan nem vegytan,  úgy ez nem is  biológia.  Hogy azonban a biológiás gondolkodás, 

helyesebben  kóréletttan,  mennyire  nélkülözhetetlen  segítője  lett  a  sebészetnek,  mi  sem 

bizonyítja jobban annál a káprázatos előadásnál, amelyet mint ünnepi referátumot a német 

sebésztársaság hetvenötéves díszülésén a múlt évben Clairmont tartott. (...)

Ha a sebészet fejlődésmenetének tükrében nézzük a felvetett kérdéseket, két korszakra 

oszthatjuk  e  vitakérdéseket.  Az  első  tart  húsz  évig.  Ez  alatt  az  idő  alatt  rendszeresen 

végigtárgyalta társaságunk az újonnan elfoglalt terület összes szerveinek sebészetét. Has és 

mellkas  volt  az  a  terület,  amelyen  nemcsak  legszebb  eredményeit  érte  el  az  újjászületett 

sebészet, hanem amelyen – a belorvosokkal karöltve – termékennyé vált az az ugar, amely 

1906-ig jóformán kizárólag a belorvosok tulajdona volt.

1927-től azok a különleges szakmák tárgyai lépnek az érdeklődés előterébe, amelyek a 

mindinkább  terjedő  specializálódás  folytán  lassanként  leszakadtak  az  általános  sebészet 

testéről. Ezek: az orthopaedia, urológia, orr-, gégészet, idegsebészet, stomatológia stb.”

A  sebészet  és  a  rokonszakmák  kapcsolatáról  így  ír:  „A  Magyar  Sebésztársaság 

vezetőinek bölcsességét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy kezdettől fogva kereste s meg 

is találta az együttműködés lehetőségét a rokonszakmákkal. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 

mint az, hogy kitűzött vitakérdései között alig akad egy is, amely csak a technika, a rutin, a 

szűklátókörű specializmus területére csábított volna.”

A Társaság  működésének fontos  történeti  forrása ez  az  emlékkönyv,  akárcsak  az  az 

iratanyag, amelyet Benes Lajos klimikai adjunktus, 1942 és 1944 között a Társaság jegyzője, 

illetve  titkára  őrzött  meg  számunkra.  Benes  dr.  külföldsre  menekítette  a  Társaság  két 

világháború  közötti  jegyzőkönyveit,  aemlyeket  a  90.  évforduló  alkalmából,  1996-ban 

visszajuttatott Budapestre a MATESZ elnökéhez, aki ezeket az értékes jegyzőkönyvekete a 

Semmelweis Egyetem gyűjteményében helyeztette el.2

1  Lásd részletesebben: A Magyar Sebésztársaság 30 éve. Bp., 1937. MST. 55 p.
2  Lásd részletesebben: Kós Rudolf: Adatok a Magyar Sebésztársaság két háború közötti működéséről a most 

megkerült jegyzőkönyvek alapján. = Orvostörténeti Közlemények 166–169 (1999) pp. 209–213.



Sebészeti bibliográfia

A XXV. Nagygyűlés tiszteletére 1939-ben jelent meg Novák Ernő bibliográfiája, amely egy 

példásan  pontos  könyvészeti  összeállítás,  az  1908  és  1938  közötti  magyar  sebészeti 

irodalomról, de a sebészeti szakkönyvekről a század első nyolc évéből is ad áttekintést. Az 

éppen  800  oldalas  munka  nemcsak  szerzői,  hanem  tematikai  szempontból  is  könnyen 

áttekinthető és használható. Minden operatív szakma szakcikkeinek és szakkönyveinek címei 

szakmai csoportosításban megtalálhatók benne, de ezen túlmenően kitér a sportorvoslás, az 

orvosképzés, az orvostörténelem, a szótárak, az ipari balesetek és a felvilágosító közelmények 

számbavételére is. Nem szólva a feldolgozott folyóiratok jegyzékéről, amelyből kitűnik, hogy 

a  szerző  268  különböző  periodikát  nézett  át,  s  azokból  kigyűjtötte  a  sebészeti  témájú 

közlemények címeit. Nem tudni, hány példányban készült, de a műtéti szakmákon kívül az 

orvostörténészeknek  is  nélkülözhetetlen  kézikönyv.  A  kötet  összeállítója  írja  a  munka 

előszavában:  „A magyar  sebészeti  irodalom összegyűjtésének kérdése égetővé vált.  Ki  ne 

tapasztalta  volna  azt  az  állandó  félreértésekre  alkalmat  adó  lehetetlen  helyzetet,  hogy  a 

külföldi irodalom, s a magyar szerzők külföldön megjelent munkái könnyen hozzáférhetők, 

viszont a tulajdonképpeni magyar irodalom csak véletlenek folytán, vagy pedig senkitől sem 

követelhető óriási munka árán volt hozzáférhető.”

A kiadás költségeit a Magyar Sebésztársaság fedezte.

Sebészprofesszoraink a Magyar Sebésztársaság megalakulásától 1945-ig

A XIX–XX.  századfordulón  sorra  épültek  az  új  kórházak,  a  régieket  korszerűsítették,  és 

modern  műtők  létesítésével  szinte  mindenütt  a  sebészet  lett  a  „húzóágazat”.  Az 

aneszteziológia, az aszepszis-antiszepszis és a műtéti technika triászának tökéletesítésével a 

nagyobb operációkat már csak kórházakban végezték, ezért nem meglepő, hogy a kórházak 

kb. 80%-ában a sebész főorvosok egyben a kórházigazgatók is.

A  Magyar  Sebésztársaság  munkájának  legfőbb  irányítói  az  egyetemek 

sebészprofesszorai, az egyetemi magántanárok és a neves kórházi főorvosok voltak, közülük 

kerültek ki a Társaság elnökei, titkárai és az egyes nagygyűlések programadó előadásainak 

vezérszónokai.  Ők  publikálták  az  alapvető  sebészeti  munkákat,  és  a  szakfolyóiratokban 

nagyszámú  közleménynél  találkozhatunk  a  nevükkel,  s  a  nemzetközi  fórumokon  is  ők 

képviselték a sebészeti szakmát.



Budapesten a Tudományegyetem orvosi karán az I. számú Sebészeti Tanszéket 1919-ig 

Dollinger Gyula vezette, utóda Verebélÿ Tibor lett. A II. számú Sebészeti Tanszéken 1913-ig 

volt a professzor Réczey Imre, utóda Kuzmik Pál lett, akit 1926-ban a Pécsről felkerült Bakay 

Lajos követett. A III. számú Sebészeti Tanszéket 1914-ben hozták létre, ezt az első néhány 

évben Verebélÿ Tibor vezette, aki – mint említettük – 1919-ben átvette az I. számú Sebészeti 

Tanszék irányítását,  régi  helyén néhány éven át  nem volt  kinevezett  professzor,  1926-ban 

Ádám  Lajost  nevezték  ki  erre  a  posztra.  A sebészeti  műtéttan  előadó  tanárai  Dollinger,  

Réczey, Kuzmik és 1917–19 között Holzwarth Jenő voltak.

A II.  sz.  Sebészeti  Klinikáról  1892–1903  között  három  vaskos  kötet  jelent  meg  a 

kirurgia tárgyköréből. Olyan jeles szerzők tollából, mint a későbbi professzor Kuzmik Pál, a 

kitűnő Borszéky Károly, vagy vidékre került főorvosok közül a sátoraljaújhelyi Chudovszky 

Móricz és az esztergomi Gönczy Béla.

Az I. sz. Sebészeti Klinikáról, Dollinger Gyula professzor szerkesztésében 1901-től egy 

jóval  rangosabb  szerzőgárda  publikált,  elég  Illyés  Géza,  Holzwarth  Jenő,  Kopits  Jenő, 

Manninger Vilmos, Pólya Jenő és Winternitz Arnold személyére utalnunk. Hihetetlenül rangos 

névsor, a Dollinger-iskola büszkeségei. Herczel Mór tanár a Rókus kórházban emelte magas 

szintre a hasi sebészetet.

Debrecenben 1921-től 1944-ig Hüttl  Tivadar vezette a Sebészeti  Klinikát,  aki kitűnő 

sebészeti  iskolát  teremtett.  Az  1944–45-ös  tanévben  Loessl  János  vette  át  a  Klinika 

irányítását, majd 1950-ben létrehoztak egy második sebészeti klinikát is (ez utóbbi lett a II. sz. 

Sebészeti Klinika).

Kolozsváron Makara Lajos volt  a professzor.(1919-ig), Szegeden Vidakovits Kamilló 

lett a lényegében Kolozsvárról átkerült egyetem Sebészeti Klinikájának az igazgatója 1921-

ben,  s  irányította  az  intézményt  1945-ig.  (Itt  a  második  klinika  1951-ben  jött  létre.)  Az 

intézmény 1921-től 1928/29-ig ’Sebészeti Klinika és Műtő-Intézet’ néven működött, 1929/30-

tól pedig Sebészeti Klinika névvel.

Pécsett 1924/26-ban Bakay Lajos volt a Sebészeti Klinika igazgatója, de tegyük hozzá, 

hogy  őt  már  1914-ben  kinevezték  az  egyetem  elődintézménye,  a  pozsonyi  egyetem 

professzorává, amely azután Budapestre került, ahol a Szent István Kórházban szervezte meg 

Bakay a Kar sebészeti klinikáját, s hasonló klinikát hozott létre Pécsen 1924-ben. 1926-tólk 

Budapesten volt professzor, utóda Neuber Ernő lett, aki 1944-ig vezette a klinikát.

A felsorolt tudósok többsége a Magyar Sebésztársaságban is vezető tisztséget vállalt.



A sebészet szakkönyvei a Magyar Sebésztársaság megalakulása utáni évtizedekben

Ha átlapozzuk a  Novák-féle  bibliográfiát,  abból  kitűnik,  hogy nagyszámú önálló,  magyar 

szerző által írt sebészeti szakmunka jelent meg a század első négy évtizedében. Ezek közül – 

a teljesség igénye nélkül – kiemeljük Hültl Hümér 1910-ben megjelent ’A bélelzáródásról. 

Ileus’ c. munkáját. Az igazán nagy formátumú munka a Manninger Vilmos – Verebélÿ Tibor 

szerzőpárosnak a kétkötetes, 1910–11-ben kiadott ’A sebészet tankönyve’. Pólya Jenő 1928-

ban ’A gyakorló orvos sebészete’ címmel adott közre szakmunkát. Manninger Vilmos ’A rák 

ABC-je’ című,  kevéssé  ismert,  de  nagyon  fontos  1935-ben  megjelent  könyve  szorosan 

kapcsolódik a Rákszövetség munkájához is. A legátfogóbb munka Verebélÿ Tibor professzoré, 

aki egy négykötetes szakkönyvet állított össze 1930 és 1934 között ’Sebészklinikai előadások’ 

címmel,  s  ez  tekinthető  a  kor  szakmai  alapművének.  Bugyi  István  ’A sebészorvos’ című 

kötete  1939-ben  látott  napvilágot,  amely  szemléletében  nemcsak  a  sebészeti 

beavatkozásokkal, hanem az elő- és utókezeléssel is foglalkozik.

Újabb sebészi emlékkönyvek

Igazi  iskolateremtő volt  Verebélÿ  Tibor,  akinek a  tanársága  20.  évfordulójára  készült  egy 

vaskos kötet a háború előestéjén, 1939 őszén. A szerzők: Czeyda-Pommersheim Ferenc, Hüttl 

Tivadar,  Loessl  János  (később  Debrecenben  tanszékvezető),  Neuber  Ernő  (Pécsett  lett 

egyetemi  tanár),  Novák  Ernő  (rövidesen  kolozsvári  professzor),  valamint  a  katedrai  utód 

Matolay György. De professzorok lettek még: a röntgenológus Ratkóczy Nándor, Schmidt 

Lajos (Pécs) és Rubányi Pál (Budapest). Ennyi professzort kevesen neveltek nálunk.

A  vidékiek  közül  Hüttl  Tivadar  debreceni  sebészprofesszorról  készült  egy  kötet, 

tanszékvezetése  20.  évfordulójára,  1941-ben.  Meglepően  vaskos  tónus,  csak  10%-kal 

vékonyabb, mint Verebélÿ Tiboré. Ismertebb szerzői tanítványok: Jáki Gyula (később szegedi 

tanszékvezető),  Kudász  József  (a  hazai  szívsebészet  megalapítója),  Loessl  János  (szintén 

tanszékvezető),  Noszkay Aurél (urológus professzor), Póka László (később pécsi egyetemi 

tanár), Pap Károly (debreceni ortopéd tanszékvezető), Rencz Antal (radiológus professzor) és 

Szeleczky Gyula (ugyancsak debreceni tanszékvezető). Tehát az utóbbi nemcsak méretében 

méltó az előbbihez. A Hüttl-könyv tartalmának különösen a sokszínűsége feltűnő. Urológus, 

ortopéd, általános sebész, szívsebész egyaránt akad közöttük.  Ehhez az iskolához tartozott 

még Péterffy Pál, a későbbi kolozsvári sebészfőorvos is.



A nem tanszékvezető tanárok emlékkönyvei közül érdemes kiemelni az 1943-as kiadású 

Manninger  Vilmos-kötetet.  Olyan  tanítványszerzőkkel,  mint  Bugyi  István  és  Vidakovits 

Kamilló.

Ha emlékkönyvet  nem is,  de legalább emlékszámot  kapott  megkésve Herczel  Manó 

tanár  is  (az  V.  Sebésztársasági  Nagygyűlés  elnöke),  az  Archivum Chirurgucum 1948.  évi 

kötetében.  Igaz,  tanszéke  nem volt,  de  az  azzal  felérő  osztályán  a  Szent  Rókus  Kórház 

sebészetének  élén  ő  és  iskolája  teremtette  meg  a  korszerű  hasi  sebészetet  hazánkban.  A 

Rubányi Pál és Zoltán László szerkesztésében megjelent kötetben olyan sebészek tisztelegtek 

egy-egy  tanulmánnyal  emléke  előtt,  mint  Bugyi  István,  Czeyda-Pommersheim  Ferenc, 

Horváth Boldizsár, Loessl János, a hazai vértranszfúziót megteremtő Kubányi Endre, Milkó 

Vilmos, Molnár Béla és Schmidt Lajos. „Herczel Manó és kora” címmel Makai Endre tollából 

kitűnő sebésztörténeti bevezető jelent meg ebben a kötetben. Legjobb tanítványa volt Pólya 

Jenő, aki sajnos ebbe a számba már nem írhatott megemlékezést egykori mesteréről.

A  Magyar  Orvosok  Tudományos  Egyesületének  Szövetsége  (MOTESz)  1931-ben 

alakult meg, és működött 1942-ig, ennek egyik tagszervezete lett a Magyar Sebésztársaság. A 

MOTESz valamennyi tagszervezete minden év májusa utolsó hetében beszámolt működéséről 

(ezt a rendezvényt nevezték Magyar Orvosi Nagyhétnek), amely egy összefoglaló évkönyv 

formájában  jelent  meg,  amelyekben  a  belgyógyászattól  a  reumatológián  át  az  urológiáig 

minden szakma képviseltette magát, így természetesen a sebészet is.3

Sebészet az orvosi periodikákban

A Sebésztársaság kötetei mellett szinte minden szakfórum közölt műtéti cikkeket, az ’Orvosi 

Hetilap’  és  a  ’Gyógyászat’  kezdettől,  majd  1928-ban  megindult  az  Orvosi  Hetilap 

mellékleteként az ’Orvosi Gyakorlat Kérdései’, amelynek egyik szerkesztője 1928 és 1935 

között a belgyógyász Gerlóczy Géza mellett a sebész Milkó Vilmos volt, majd 1936–44-ben 

ez utóbbi  egyedül  állította  össze.  A sebészet,  az  urológia,  az ortopédia és  a  fogászat  egy 

fejezetbe tartozott, de a háború kitörése után – érthető okokból – szaporodtak a hadisebészeti 

cikkek. Ugyanez vonatkozik a Vámossy Zoltán szerkesztésében 1940–44 között megjelent 

’Orvosi Közlemények’ meglehetősen vaskos köteteire is.

Kiemelendő még az ’Orvosképzés’, amelyet noha két sebészprofesszor, Grósz Emil és 

3  A kiadványok egységes címe: A Magyar Orvosi Nagyhét … ülésszakának jegyzőkönyve, amely az Orvosi 
Hetilap mellékleteként jelent meg. Ezek a jegyzőkönyvek közlik pl. a Magyar Sebész Társaság 
nagygyűléseinek tömör jegyzőkönyveit, s azon belül az elnöki megnyitók szövegeit. 



Scholtz  Kornél  alapított,  rendszeresen  közölt  sebészeti  cikkeket,  sőt  ebben  jelent  meg 

Verebélÿ Tibornak a nagyobb lélegzetű sebészettörténeti összefoglalója (1938)4, Bakay Lajos 

professzort pedig különszám köszöntötte (1939).

Petri Gábor összegzése az 1914 és 1945 közötti korszak hazai sebészetéről5

„Az első háborút követően harmadára zsugorodott, gazdasági és politikai bajokkal küszködő 

ország nem tudott gondoskodni tehetségeiről, sőt olykor nem is akart. Ezekben az években 

sok  kitűnő  tehetség  kényszerült  külföldre  a  szellemtudományok,  de  különösen  a 

természettudományok  és  az  orvostudomány  területéről,  és  nem  kevésből  vált  elismert 

nemzetközi kiválóság.  Tán még a legkevésbé a sebészekre vonatkozik ez, akik úgy-ahogy 

csak megmaradtak itthon. Azt azonban, hogy Pólya, Manninger, Winternitz sokkal többre volt 

képes, mint aminek a kifejtésére alkalma volt, senki sem tagadhatta.” (...)

„Azok a magyar sebészek, akik tudásuk teljességét, tudományos és közéleti súlyukat a 

két világháború közti időben érték el, és mint iskolaalapítók döntően befolyásolták ennek az 

időszaknak  a  sebészetét,  az  előző  pionír-korszak  közvetlen  örökösei  és  kiteljesítői. 

Munkásságuk az elődökének közvetlen, mintegy organikus folytatása.” (...)

„Ezeknek az éveknek a magyar sebészete nemcsak egyenes, hanem méltó folytatása volt 

a megelőző hősi korszaknak, mely bővelkedett a tehetségekben, és a produktív, jövőt formáló 

férfiakban.  Az  elődökhöz  képest  kétségtelenül  sok  újat  hozott  és  a  sebészet  általános 

színvonalának emelésével  jelentőset  alkotott.  A magyar  sebészet  ebben az időben elérte  a 

magas  nemzetközi  mércét,  de  a  világméretű  fejlődéshez  képest  újat  nem  hozott.  Ezt  a 

megállapítást  elismerésnek szántuk, nem elmarasztalásnak, mert tehetségekben ugyan nem 

volt hiány, de ennél többre jutni az adott körülmények között nem lehetett.” (...) Az 1914 és 

1945  között  munkálkodó  kiváló  hazai  „sebészek  között  egyetlen  egy  sem  volt,  akit  ma 

’szakbarbár’-nak neveznénk. Valamennyien széles látókörű, sokoldalúan művelt, világlátott, a 

szépért rajongó, olykor a művészetnek egy vagy több ágát maguk is művelő emberek voltak. 

Nemcsak kiváló művelői szakuknak, hanem emberek a javából, és hibáikkal együtt – vagy 

azok  ellenére  –  jellemek,  egyéniségek.  Ahogyan  Emerson  írta:  ’Minden  nagy  ember 

unicum’.”

4  Verebélÿ Tibor: A sebészet haladása ötven év alatt. = Orvosképzés – Sebészet 28 (1938) No. 2. pp. 149–163.
5  A szerző 1979-ben tartott előadásának néhány gondolata, annak teljes szövege abban az évben az 

Orvosképzés hasábjain jelent meg.



FÜGGELÉK

A Magyar Sebésztársaság 1907 és 1942 között megtartott nagygyűléseinek vitakérdései 
és főelőadói (referensei), az elnökök nevének megjelölésével

I. nagygyűlés
1907 – BUDAPEST

Elnök: Dollinger Gyula – Budapest

Az appendicitis sebészi kezelésének néhány fontosabb kérdése – Herczel Manó
A Bier-féle hyperämiás gyógyítás – Lumnitzer József, Makara Lajos
A féregnyúlványlob – Schmid Hugó

II. nagygyűlés
1908. BUDAPEST

Elnök: Réczey Imre (Budapest)

Az általános és helybeli érzéstelenítés – Borszéky Károly, Chudovszky Móric
Az epeutak sebészete – Pólya Jenő

III. nagygyűlés
1910. BUDAPEST

Elnök: Makara Lajos (Kolozsvár)

Az ileus kezelése – Hültl Hümér, Martiny Kálmán
A végtagok friss csonttöréseinek gyógyítási  módjai és a műtéti  beavatkozások indicatioi – 
Holzwarth Jenő, Sándor István

IV. nagygyűlés
1911. BUDAPEST

Elnök: Ludvik Endre (Budapest)

A diabetes sebészi vonatkozásai – Benedikt Henrik belgyógyász, Szigethy Gy. Sándor
A medencebeli gennyedésekről – Bäcker József nőgyógyógyász
A sérvek gyökeres gyógyítása – Fáykiss Ferenc, Borbély Samu, Winternitz Arnold

V. nagygyűlés
1912. BUDAPEST

Elnök: Herczel Manó (Budapest)

A tüdő és mellkas sebészete – Korányi Sándor belgyógyász, Dollinger Gyula, Alapy Henrik
A gyomor és duodenumfekély sebészi kezelése – Müller Kálmán belgyógyász, Réczey Imre, 



Borszéky Károly
A hugykövek sebészete – Illyés Géza, Steiner Pál

VI. nagygyűlés
1913. BUDAPEST

Elnök: Chudovszky Móric (Sátoraljaújhely)

A koponyasérülések sebészete – Bakay Lajos, Hirsch Hugó nőgyógyógyász, Reuter Kamilló 
ideggyógyógyász
A pancreas sebészete – Bence Gyula belgyógyász, Pólya Jenő, Róna Dezső

VII. nagygyűlés
1914. BUDAPEST

Elnök: Kuzmik Pál (Budapest)

A végbél sebészeti megbetegedései – Herczel Manó, Vidakovits Kamilló, Alapy Henrik
A szövetek  és  szervek  átültetése  –  Gergő  Imre,  Klekner  Károly,  Pekár  Mihály  élettan, 
Verebélÿ Tibor

VIII. nagygyűlés
1921. BUDAPEST

Elnök: Haberern J. Pál (Budapest)

A végtagok complikált és elhanyagolt töréseinek sebészeti kezelése – Dollinger Gyula
A prostata sebészete – Illyés Géza, Rihmer Béla

IX. nagygyűlés
1922. BUDAPEST

Elnök: Verebélÿ Tibor (Budapest)

A belső secretios mirigyek sebészi vonatkozásairól – Bálint Rezső belgyógyász, Manninger 
Vilmos
Peritonitis – Kuzmik Pál, Hültl Hümér
Kórboncolástani áttekintés a központi idegrendszer daganatairól – Buday Kálmán kórboncnok

X. nagygyűlés
1923. BUDAPEST

Elnök: Bakay Lajos (Pécs)

A helybeli gennyesztő sebfertőzés gyógyítása – Vidakovits Kamilló
A női septikus megbetegesésről és azok modern kezeléséről – Lovrich József nőgyógyász
Az általános gennyedéses fertőzések kezelése – Hüttl Tivadar
A lép pathológiája sebészeti vonatkozásaiban – Entz Béla kórboncnok
A lép sebészete – Verebélÿ Tibor



XI. nagygyűlés
1924. BUDAPEST

Elnök: Manninger Vilmos (Budapest)

A pleura  sebészete  – Johan Béla kórboncnok,  Molnár  Elek  belgyógyász,  Klekner  Károly, 
Elischer Gyula
A helybeli érzéstelenítés – Király Jenő, Frigyesi József nőgyógyógyász
Az oesophagus  sebészetéről  –  Fischer  Aladár,  Bókay János  gyermekgyógyógyász,  Bakay 
Lajos

XII. nagygyűlés
1925. BUDAPEST

Elnök: Vidakovits Kamilló (Szeged)

A csontvelő sebészeti megbetegedései – Orsós Ferenc kórboncnok, Koós Aurél
Az állcsontok sebészete – Szabó József fogász, Ertl János
A vastagbél sebészi megbetegedései – Ángyán János, Genersich Antal

XIII. nagygyűlés
1926. BUDAPEST

Elnök: Bartha Gábor (Budapest)
Az epehólyag és epeutak sebészete – Schütz János belgyógyász, Borszéky Károly
A proteinanyagok élettani hatása és a velük való kezelés értéke sebészeti betegségekben – 
Rusznyák István belgyógyász, Novák Miklós

XIV. nagygyűlés
1927. BUDAPEST

Elnök: Szigethy Gy. Sándor (Kaposvár)

A constitutio szerepe a sebészetben – Verebélÿ Tibor
A vérátömlesztés – Kubányi Endre
A csontok,  izületek és mirigyek gümőkórja – Parassin József,  Horváth Mihály,  Genersich 
Antal

XV. nagygyűlés
1929. BUDAPEST

Elnök: Hültl Hümér (Budapest)

A betegek műtéti előkészítése és utókezelése – Bakay Lajos
A fájdalomról – Schaffer Károly ideggyógyász, Neuber Ernő
A vesegyulladás és sebészi gyógyítása – Elfer Aladár belgyógyász, Illyés Géza



XVI. nagygyűlés
1930. BUDAPEST

Elnök: Hüttl Tivadar (Debrecen)

Újabb érzéstelenítő szerek és eljárások – Hudovernig Dezső, Scheitz László
A szemüreg  és  az  orr  melléküregeinek  sebészete  –  Verebélÿ  Tibor,  Imre  József  szemész, 
Safranek János gégész

XVII. nagygyűlés
1931. BUDAPEST

Elnök: Winternitz Arnold (Budapest)

A thrombosis és embolia kérdése – Zalka Ödön kórboncnok, Gerlóczy Géza belgyógyász, 
Kubányi Endre, Szathmáry Zoltán nőgyógyász
A  gyomorfekély  kezelésének  eredményei  –  Entz  Béla  kórboncnok,  Szinnyei  József 
belgyógyász, Hüttl Tivadar
Az álizületek kórtana – Verebélÿ Tibor
Az intracranialis vérzésekről – Minich Károly törvényszéki orvos, Bakay Lajos
A hugykövek – Illyés Géza, Rihmer Béla, Koós Aurél
A gégedaganatok sebészete – Lénárt Zoltán gégész
A rosszindulatú daganatok sugaras kezelése – Ratkóczy Nándor röntgenorvos, Büben Iván 
nőgyógyász

XVIII. nagygyűlés
1932. BUDAPEST

Elnök: Neuber Ernő (Pécs)

A száj és garat daganatainak sebészete – Novák Miklós, Szabó József fogász, Rhorer László 
röntgenorvos
A végtagok csonttöréseinek gyógyítása – Elischer Ernő, Horváth Boldizsár
A tüdőtuberculosis sebészi kezelése – Elischer Ernő, Horváth Boldizsár
A  septicus  megbetegedések  kezelése  –  Gerlóczy  Géza  belgyógyász,  Scipiades  Elemér 
nőgyógyász, Klimkó Dezső
A tüdőtuberculosis sebészi kezelése – Ángyán János belgyógyász, Winternitz Arnold

XIX. nagygyűlés
1933. BUDAPEST

Elnök: Alapy Henrik (Budapest)

A csontdaganatok – Verebélÿ Tibor, Puhr Lajos
A bélelzáródás – Bakay Lajos, Molnár Béla
A has sérüléseiről – Gellért Elemér
A gerinc chronikus megbetegedései – Kopits Imre, Bilkei Papp Lajos



XX. nagygyűlés
1934. BUDAPEST

Elnök: Genersich Antal (Hódmezővásárhely)

A műtéti asepsis kérdése – Gajzágó Dezső, Mutschenbacher Tivadar, Petz Aladár
A májműködés sebészeti jelentősége – Hetényi Géza belgyógyász, Láng Imre
A kéz sérülései és heveny fertőzései – Matolay György, Schmidt Lajos

XXI. nagygyűlés
1935. BUDAPEST

Elnök: Mutschenbacher Tivadar (Budapest)

A pancreas kór- és gyógytana – Verebélÿ Tibor, Schaffler József belgyógyász
A sympathicus idegrendszer sebészete – Bakay Lajos

XXII. nagygyűlés
1936. BUDAPEST

Elnök: Petz Aladár (Győr)

A gerincvelő sebészete – Somogyi István ideggyógyász, Winternitz Arnold
A gerinc sebészete – Kopits Jenő

XXIII. nagygyűlés
1937. BUDAPEST

Elnök: Illyés Géza (Budapest)

A vizeletkiürítés akadályai a hólyag nyílásának elváltozásainál – Kaló Andor, Melly Béla
A hashártyaösszenövések – Klimkó Dezső, Matolay György, Burger Károly nőgyógyász

XXIV. nagygyűlés
1938. DEBRECEN

Elnök: Korompay Károly (Nyíregyháza)

A pajzsmirigy kórtanának sebészi vonatkozásai – Entz Béla kórboncnok, Neuber Ernő
Drainage és tamponade – Went István élettan, Czirer László

XXV. nagygyűlés
1939. BUDAPEST

Elnök: Elischer Ernő (Budapest)

Az emlő daganatai – Borsos-Nachtnebel Ödön kórboncnok, Jáki Gyula
A sportsérülések – Nagypataki Gyula



XXVI. nagygyűlés
1940. SOPRON

Elnök: Király Jenő (Sopron)

Sebgyógyulás-sebfertőzés – Novák Ernő
Sebgyógyulás-sebfertőzés a harctéren – Lippay-Almássy Artur
A végbél sebészi betegségei – Vidakovits Kamilló

XXVII. nagygyűlés
1942. BUDAPEST

Elnök: Bakay Lajos (Budapest)

Általános háborús tapasztalatok



A Magyar Sebésztársaság elnökei6

1907–1942

Dollinger Gyula 1907
Réczey Imre 1908
Makara Lajos 1910
Ludvik Endre 1911
Herczel Manó 1912
Chudovszky Móricz 1913
Kuzmik Pál 1914
1915-től 1920-ig nem volt Nagygyűlés.
Háberem J. Pál 1921
Verebélÿ Tibor 1922
Bakay Lajos 1923
Manninger Vilmos 1924
Vidakovits Kamilló 1925
Bartha Gábor 1926
Szigethy Gyula Sándor 1927
Hültl Hümér 1929
Hültl Tivadar 1930
Winternitz Arnold 1931
Neuber Ernő 1932
Alapy Henrik 1933
Genersich Antal 1934
Mutschenbacher Tivadar 1935
Petz Aladár 1936
Illyés Géza 1937
Korompay Károly 1938
Elischer Ernő 1939
Király Jenő 1940
Bakay Lajos 1942
1943-tól 1948-ig nem volt Nagygyűlés.

A Magyar Sebésztársaság titkárai
1907–1942

Manninger Vilmos (1907–1913)
Holzwarth Jenő (1914)
Manninger Vilmos (1921–1923)
Neuber Ernő (1924–1926)
Manninger Vilmos (1927–1933)
Elischer Ernő (1934–1938)
Novák Ernő (1939–1942)

6  1907-től 1942-ig a Nagygyűlések elnökei egyben a Társaság elnöki tisztét is betöltötték
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