
Szállási Árpád

Az urológia magyarországi útja 1945-ig

Urológiai betegségek természetesen mindig léteztek, de a húgy- és ivarszervi kórképek önálló 

gyógyító tudománnyá csak a 19. század első felében váltak. Elsőként Franciaországban, ahol 

az egészségügyi  reform hosszú idő után a műtéti  szakmákat újra a medicinába integrálta, 

ennek  keretében  az  urológia  is  intézetet,  majd  tanszéket  kapott.  Azt  megelőzően  főleg  a 

különböző kövek eltávolítását nem orvosok, hanem ún. lithotómusok, azaz gyakorlott kőzúzó 

mesterek  végezték,  Magyary-Kossa  Gyula  pl.  a  nagy orvostörténeti  művében  több  ilyen, 

vásárokat  is  járó személyről tesz említést.1 Hasonlóan a  foghúzókhoz,  de tőlük eltérően a 

kőzúzást  és  eltávolítást  mégsem  végezhették  „cirkuszi  mutatványként”.  Egy  klinika 

történetéhez  hozzátartozik  annak  előtörténete  is,  azon  alkotóelemek  összegyűjtése, 

amelyekből az új intézet szükségszerűen megépült.2

„Az urológiának önálló szakma és tantárgyként való rendszeresítésében hazánkat csak 

Franciaország előzte meg.”3 

Annak a Franciaországnak a példáját követtük, amely három héttel később a trianoni 

döntéssel  sújtott  bennünket,  majd  vesztes  országként  a  nemzetközi  sebészeti  és  urológiai 

társaságból is kizártak. Szomorúan intő példája az aktuál-politika és az attól teljesen független 

orvostudomány  összekeverésének.  Amint  látni  fogjuk,  a  magyar  urológia  gyökerei  gall 

földből  erednek.  A húgykőmorzsolás  szakszerű  végzése  a  francia  Jean  Civiale  professzor 

nevéhez fűződik, akinek Párizsban az 1820-as években már igen illusztris magyar paciensei is 

voltak.  Köztük  pl.  a  Németországban  dolgozó  Zách  János  Ferenc  csillagász,4 aki  olyan 

óriásokkal  dolgozott  együtt,  mint  a  matematikus  Gauss,  vagy  a  filozófus-asztronómus 

Laplace.

1  Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. 4. köt. Bp., 1940. MOKT. pp. 154–155.
2  Az urológia 1945 előtti  történetéhez kapcsolódó alapkutatások dr.  Szállási  Árpád  T 043545 sz.  OTKA 

kutatásának részét képezik (– a szerk. megj.)
3  Győry Tibor: Az orvostudományi kar története 1770–1935. Bp., 1936. Kir. Egyet. Ny. p. 762. 
4  Vargha Domokosné: Zách János Ferenc csillagász. 1754–1832. „…bennem még mindig ’igaz magyar’ szív 

dobog”. Piliscsaba, 2003. MATI. 288 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 42.) (A Konkoly 
Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet kiadványai 7.)



 A 19. századi kezdetek

Ha  a  hazai  urológiai  tárgyú  írásokat  próbáljuk  meg  összeszedni,  akkor  a  Győry-féle 

bibliográfia  szerint  egy  részét  a  sebészet,  a  másikat  a  nemibetegségek  fejezetében  kell 

keresnünk.5 Mai szemmel azt hihetnénk, hogy a kőbetegségek és azok műtéti ismertetései a 

kirurgia keretében keresendők, míg a gyulladások bajok inkább a venerológiában

A valóság azonban nem ezt mutatja, mert pl. éppen Antal Gézának a híres „húgyszervi 

sebészete” a Morbi venerei cím alatt található. Persze itt is akadnak kivételek, mert Schoepf-

Merei  Ágostnak  a  nehézvizelésről  szóló  disszertációja  az  alkalmazott  kór-  és  gyógytan 

keretébe tartozik.6 Tudjuk, a zseniális gyermekgyógyászunk Itáliában végezte a medicinát, és 

Pavia igen közel volt  Párizshoz. Schoepf-Merei tehát még ezen a területen is „úttörőnek” 

számít. Ugyanerről a témáról írta orvosi értekezését Schmalkovits Mihály is, akiből nem lett 

gyakorló urológus. E kis szakma bécsi meghonosításában magyarok is szerepet játszottak. A 

Bács megyei születésű Riso Sándornak itt jelent meg 1833-ban a ’Dissertatio inaug. medica 

de  urolithis’ című munkája,  de  sokkal  ismertebb margitai  Ivanchich  Viktor,  aki  1834-ben 

végzett Pesten, majd 1835. évre Párizsba ment, ahol főleg urológiával foglalkozott, Szinnyei 

szerint  „1836-ban  Pestre  tért  vissza  s  1838-ban  Bécsben  telepedett  le,  hol  kizárólag  a 

húgycsőkór  orvoslására  adta  magát  és  csakhamar  ezen betegségben az  első  műtők között 

szerepelt”.7 Az 1842-ben megjelent ’Kritische Beleuchtung der Blasensteinzertrümmerung’ 

német nyelvterületen az első munka, amely a húgykőmorzsolással foglalkozik, magyarul csak 

1893-ban hagyta el a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat nyomdáját.8 

Az urolithiasisról  szóló  első pesti  disszertáció 1836-ban jelent  meg Gutmann József 

nagyváradi  doktorandusz  tollából,  amely  sokat  ígérő,  de  szerzőjének  az  1848/49-es 

szabadságharcban nyoma veszett. Az első magyar nyelvű urológiai munka címe még latin: 

’De lithotripsia’,  magyarul ’A hudhólyagkő-morzsolásról’,9 szerzője Réczey Imre sen.,  aki 

később sebészként ténykedett  és Antal Gézával együtt  szerzett  magántanári  habilitációt.  A 

bőséges  történelmi  bevezetőben  Civiale  és  Felix  mellett  Leroy  d’Etoille,  Heurteloupe  és 

Fournier,  azaz  főleg  francia  szerzőkre  hivatkozik.  Leroy d’Etoille  a  „lithotripsia”,  Civiale 

viszont  a  „lithotritia”  terminus  technikust  használta.  A legjobb  műszereket  Heurteloupe 

szerkesztette, de szerzőnk hivatkozik az arab Abul-Kaszim kőtörő módszerére, fémkatétereket 

5  Győry Tibor: Magyarország orvosi bibliographiája 1472–1899. Bp., 1900. Athenaeum. 252 p.
6  Schoepf-Merei, August: Dissertatio inaug. de ischiuria. pavia, 1832. 
7  Szinnyei József: Magyar írók élete és művei. 5. köt. Bp., 1897. Hornyánszky. p. 207. 
8  Ivánchich Vcitor: A kőmorzsolásról. Ford.: Korotnai Árpád. Bp., 1893. MOKT.
9  Réczey Imre, id.: A húdhólyagkőmorzsolás. Pest, 1837. 



pedig  a  pompei  ásatásoknál  is  találtak.  A kőtörés  lehet  „kivájással”,  „elreszeléssel”  és 

„öszvemorzsolással”. A lithotripsia első klinikai fellendülése mégis Balassa János professzor 

nevéhez és iskolájához köthető, ahogy azt Perjés Gábor ’Az urológia fejlődése a XIX–XX. 

század  fordulóján’  című  tanulmányában  kifejti.10 Réczey  disszertációja  után  éppen  két 

évtizeddel,  az  1857-től  megjelenő Orvosi  Hetilap  legelső  számában  szinte  „vezércikként” 

jelent  meg  Balassa  tanárnak  ’A húgykövekről  hazánkban’ című,  három  részes  sorozata, 

méghozzá amerikai felkérésre. Híres kémikusunk, Nendtvich Károly ekkor látogatta meg a 

Louis-ville városi Medical College-t, s annak igazgatója kérte a magyarországi kimutatásokat. 

Balassa már ekkor tudott Bilharz tanárnak az egyiptomi kutatásairól. Egyik változat szerint a 

róla elnevezett Nilus-i féreg volna az oka a hólyagkövek ottani gyakoriságának. Nyomait a 

múmiákban  is  megtalálták.  Balassa  kimutatásai  szerint  nálunk  inkább  a  szegény 

néprétegekben  fordul  elő,  elsősorban  oxálsavas,  húgykősavas  és  kevert  formában. 

Statisztikáiból kiderül, hogy mind a kőmorzsolásnál, mind a hólyagmetszésnél kb. 10%-os a 

mortalitás.  Az  arányokat  akkor  még  másképp  ítélték  meg.  Sikeresen  zárta  a  hólyag-

hüvelysipolyt,  foglalkozott  a  húgycsőszűkület  kórtanával,  annak  bougie-val  történő 

tágításával, ahogy az összegyűjtött műveiben megtalálhatók.11

Balassa  tanítványa  és  tanszéki  utóda  Kovács  József  (1832–1897),  1868-tól  1883-ig 

többször írt az Orvosi Hetilapban „a hólyaghüvelysipoly” zárásáról, a „húgyvezér” (ureter) 

képzéséről, a húgykövekről, majd 1883-tól „átpártolt” a konkurens Gyógyászathoz, ahol főleg 

a saját  műtéti  módszereit  ismertette.  Aztán 1887-től,  midőn e lapnak tulajdonosa lett,  egy 

évfolyamba  összesen  harminckét  közleményt  írt  folytatásokban  a  saját  kőműtéteiről  és 

eseteiről.  Főleg  Civiale,  Herteuloup  és  Balassa  munkásságát  méltatta.  Ő  elsősorban  a 

gátmetszést részesítette előnyben, a szeméremcsont fölötti metszéssel (sectio alta) szemben, 

arra  hivatkozva,  hogy a vizelet  általában steril  és nem fertőzi  be a sebet.  A hólyagot  ún. 

„szücsöltéssel”  zárta.  Munkatársai  szerint  gyorsan  és  megbízhatóan  operált,  az  véle  való 

állandó  vita  a  nehéz  alaptermészetéből  adódott.  Mérföldkövet  jelentett  a  diagnosztikában 

1879., amikor a német Nitze professzor a bécsi Leiter műszerésszel és Benecke optikussal 

együtt megszerkesztették a cystoscopot. Ennek használatával Kovács professzornál még nem 

találkozunk. 

Antal Gézának az 1888-ban megjelent kitűnő könyvében viszont igen, amely részletesen 

foglalkozik a hólyagtükrözéssel.12 Szerzőnk Haken, Grünfeld és Redel nevét is említi, ezek 
10  Perjés Gábor: Az urológia fejlődése a XIX–XX. század fordulóján. = Orvosi Hetilap 116 (1975) No. 32. pp.  

1889–1892.
11  Balassa János: Összegyűjtött kisebb művei. Szerk.: Janny Gyula. Bp., 1875. MOKT. 
12  Antal Géza: A húgyszervi bántalmak sebészi kór- és gyógytana. Bp., 1888. MOKT. 



kevésbé ismertek a mai olvasó előtt. Antal Géza személye azért is fontos, mert őt habilitálták 

1876-ban elsőként magántanárrá az urológia tárgyköréből,  „ivarszervek sebészi bántalmai” 

címmel.  Majd  1883-ban  rk.  tanári  titulust  nyer,  1884-től  a  Szent  Rókus  Kórház  III. 

fiókkórházában  20  ágyas  osztályt  kapott,  ilyen  minőségben  a  legelsőt  Magyarországon. 

Sajnos igen fiatalon, 1889-ben hunyt el, előtte azonban megjelent a már említett műve. Ő volt  

az első, mai értelemben vett hazai urológusunk. Az osztályhoz saját műtőt is kapott, szükség 

esetén nőbetegeket a gynaekológiai részen is elhelyezhetett.

Könyve első részének hét előadásában tárgyalja a húgycső, a második fejezet kilenc 

előadásában pedig a hólyag bántalmait. A kőmorzsolástól az idegen testeken át a különböző 

daganatokig.  Az  utolsó  előadásban  ismerteti  a  prosztata-megnagyobbodást.  A  vizelés 

mechanikus akadályának ezen elhárítása akkor még nem volt megoldott. Csak a húgycsövön 

bevezetett ún. „harapókészülékkel”, vagy a Bottini-féle „galvanocausticus kacs” segítségével. 

A leginkább elfogadott a Thompson-féle digitális exploráció a gáton ejtett nyíláson keresztül, 

ám ezt Antal csak elméleti lehetőségként ismerte. Nem fogadja el Klebs azon állítását, hogy a 

hólyag  karcinomája  mindig  a  prosztatából  indul  ki.  Bizonyára  nagy  szerepe  van  a 

gyulladásoknak, noha gyakoribb a kötőszöveti, mint a laphámrák. Azt írja, „magam 1885-ben 

carcinoma  miatt  végeztem  hólyagcsonkolást  gyógyulással”.  Magyarországon  először.  A 

könyvben található szép ábrával illusztrálja.

Nevéhez  fűződik  a  cystophotographia  bevezetése  is.  A  vizeletvizsgálatot  a  kassai 

születésű, Bécsben dolgozó Ultzmann Róbert laboratóriumi módszere szerint végezte, akinek 

egyik munkáját  Széll  Lajos  fordította  magyarra és 1875-ben jelent  meg a Magyar  Orvosi 

Könyvkiadó Társulat gondozásában.13 Főorvosi utóda az a Farkas László lett, akiről a Farkas-

fecskendőt  elnevezték.  Balogh  Ferenc  urológia-történeti  eszmefuttatása  szerint  „Korányi 

Sándor 1897-ben fejlesztette ki a krioszkopiát”,14 ám a korabeli dokumentumok szerint ez 

évekkel  korábbra tehető.  Babics  Antal  szerint  1893-tól  kezdte felismerni  a  vér-  és  vizelet 

fagyáspontcsökkenésének vesediagnosztikai jelentőségét,15 még édesapja intézetében, miután 

„az  idegrendszer  kór-  és  gyógytana”  tárgyköréből  magántanárrá  habilitálták.  Érdekes 

párhuzam, hogy Illyés Géza ugyanekkor végzett és került a Kétli (Kétly) Károly16 vezette II. 

sz. Belgyógyászati Klinikára. Az első vesepatológiai közleménye a Magyar Orvosi Archívum 

13  Ultzmann Róbert: Utmutatás a húgyvizsgálatra, különös tekintettel a húgykészülékek bántalmaira. Ford.:  
Széll Lajos. Bp., 1875. MOKT. 

14  Balogh Ferenc: A magyar urológia fejlődése a két világháború között. = Orvostörténeti Közlemények 101 
(1983) pp. 71–81. 

15  Babics Antal: Illyés Géza. Bp., 1972. MTA. p. 13. 
16  Kétli Károly 1913-ban nemesi címet kapott, csurgói előnévvel, nevét ettől kezdve többnyire „Kétly”-nek 

írta.



1894. évi kötetében jelent meg, a címe ’Vizsgálatok a vizeletválasztó rendszer működésére 

vonatkozólag  ép-  és  kóros  viszonyok  között’.  A jövő  kitűnő  belgyógyásza  hét  pontban, 

matematikai  képletekkel  illusztrálva  foglalta  össze  eredményeit;  a  vizelet  fagypontjának 

változását a vesebajok diagnosztikájában. Ezzel a kérdéssel először a szerző szerint a német 

Dresser foglalkozott, de a pontos módszert Korányi dolgozta ki. 

Ezért  meglepő,  hogy  Antal  Géza  egyik  tanítványa:  Novotny  Lajos  ’A húgyszervek 

betegségeinek felismerése’ című, 1895-ös kiadású könyvében a krioszkópia fejezetnél nem 

említi  Korányi  nevét.17 Erre  elfogadható  magyarázatot  nem tudunk  adni.  Pedig  a  könyv 

gyakorló orvosok és orvostanhallgatók számára készült és jól mutatja be az Antal Géza műve 

óta eltelt hét esztendőnek az urológiai fejlődését, az endoszkópia tökéletesítését. Nitze után 

olyan neveket említ, mint a német Fürstenheim és az orosz Tarnovszky. Bemutatja az Antal 

Géza-féle  aero-endoszkópot,  amelynek  segítségével  „a  húgycső  a  bulbusig  áttekinthető”. 

Továbbá  a  Feleki  (Feleky)  Hugó-féle18 optikai  lencserendszert,  a  vizeletvizsgálat  „három 

poharas módszerét”.19 Ezt a felemás helyzetet érezhette Korányi is, mert 1896-ban kiadta ’Az 

állati  folyadékok  osmosis-nyomásának  élettani  viszonyaira  és  kóros  eltéréseire  vonatkozó 

vizsgálatok’  címmel,20 amelyben  kihangsúlyozza  „a  betegvizsgálat  egy  új  módszerének 

alapvonalait”. A bőséges irodalmi hivatkozásból is kiderül, hogy a legelső krioszkópiai tárgyú 

munkája a Magyar Orvosi Archívum említett évfolyamában jelent meg. Ha már a Magyar 

Orvosi Archívum 1894. évi köteténél tartunk, a Korányi Sándoré mellett megjelent Feleki 

(Feleky) Hugónak a ’Vizsgálatok a nagyító húgycsőtükrömmel (megaloskop urethrale)’ című 

közleménye. Húgycsőtükrére Novotny Lajos is utal. Az endoszkópia és a húgycsőbántalom 

mindvégig  érdeklődése  homlokterében  maradt,  elképzelhetjük,  mekkora  gond  lehetett  az 

antibiotikumok előtti korban.21 Német nyelvterülete pedig Hamburger prof. írta 1886-ban.22 

Az ’Éhezés befolyása a vizelet fagypontjára és konyhasótartalmára’ vonatkozó dolgozata az 

Orvosi Hetilap 1894. évfolyamában jelent meg. 

Ezek után aztán végképp nem világos, hogy a Bókay Árpád23 – Kétli (Kétly) Károly – 

17  Novotny Lajos: A húgyszervek betegségeinek felismerése. Bp., 1895. Dobrowsky–Franke. 
18  Feleki Hugó 1910-ben nemesi címet kapott, lovasberényi előnévvel, ettől kezdve nevét többnyire „Feleky”-

nek írta.
19  Lásd részletesebben: Vértes László: Feleky Hugó urológus. Bp., 1998. INKO.  
20  Korányi Sándor: Az állati folyadékok élettani viszonyaira és kóros eltéréseire vonatkozó vizsgálatok. Bp., 

1896. Pallas. 
21  Feleki Hugó: Az ivar- és húgyszervek blenorrhoeás megbetegedéseinek és az ezekhez csatlakozó bántalmak 

kór- és gyógytana. Bp., 1894. Singer–Wolfner.
22  Hamburger, L.: Über die durch Salz- und Rohrzuckerlösungen bewirten Veränderungen der Blutkörpchen. = 

Archiv f. Anat. und Phys. 1886. p. 476. 
23  Bókai Árpád 1896-ban nemesi címet kapott, ettől kezdve nevét „Bókay”-nak írta, egyes helyeken „bókai 

Bókay”-nak.



Korányi  Frigyes  trió  szerkesztésében  megjelent  hatkötetes  nagy  belgyógyászati  szintézis 

1899-es kiadású ötödik kötetében a krioszkópiáról miért  nem Korányi Sándor ír,  hanem a 

biokémikus  Plósz  Pál  professzor,  a  magyar  szerző  nevének  említése  nélkül.24 Pedig  a 

nefrológia  patológiai  részét  Korányi  Sándor  ismertette.  Korányi  Sándor  első  munkáival 

egyidős Feleki (Feleky) Hugónak ’Az ivar- és húgyszervek blenorrhoeás megbetegedéseinek 

és az ezekhez csatlakozó bántalmak kór- és gyógytana’, barokkosan cirkalmas című könyve. 

Szerzője Antal Géza után másodikként 1898-ban szerzett magántanári habilitációt az urológiai 

tárgyköréből.  Majd  kinevezést  nyert  a  Szövetség  Utcai  Poliklinika  főorvosává.  Ő  lett  a 

Budapesti  Kir.  Orvosegyesület  Dermatológiai  és  Urológiai  Szakosztályának  első  elnöke. 

Mivel a két kisszakma akkor még nem különült el egymástól. Az 1900. esztendő nemcsak a 

naptárban, de az urológiában is korforduló. 

 A 20. század első évtizede

1900-ban jelent meg a fiatal Illyés Gézának egy francia folyóiratban ’Az ureter-catheterezés a 

vesediagnosztika  egy  pár  újabb  módszerének  szolgálatában’ című  tanulmánya.  Ekkor  a 

Dollinger Gyula vezette II. sz. Sebészeti Klinika műtőnövendéke. 

Az  I.  Sebészeti  Klinikát  Réczey  Imre  professzor  vezette,  az  első  magyar  nyelvű 

„kőmorzsoló” munka szerzőjének a fia. Ezt a beavatkozást „családi alapon” végezte, ahogy 

azt az 1900-ban megjelent munkája tanúsítja.25 Ő már a Beniquet-féle lithotriptort alkalmazta, 

amely  csavar  segítségével  morzsolta  szét  a  követ,  majd  a  törmeléket  egy  szivattyú 

segítségével  a  katéteren  át  eltávolította.  Műtéteknél  a  sectio  alta-t  preferálta,  noha  mai 

szemmel elképesztően magas volt a mortalitás. Az angol Fergusson tanáré pl. 11%, míg a 

Kovács Józsefé „csak” 8,3%. A perineális beavatkozásnál valamivel jobb volt a helyzet, de 

így  csak  apróbb  köveket  sikerült  kioperálni.26 Közismert,  hogy  a  Tauffer-klinikán  egy 

nőgyógyászati  műtétnél  megsérült  az  egyik  ureter.  Ez  a  „baleset”  adta  az  ötletet  a  vesék 

működésének  külön  vizsgálatára,  majd  az  endoszkópia  fejlődésével  ezt  a  katéterezés  is 

lehetővé tette.

Közben a röntgensugár  felfedezésével  szintén új  fejezet  nyílt  a vesediagnosztikában. 

24  Bókay Árpád – Kétli Károly – Korányi Frigyes: A belgyógyászat kézikönyve. 5. köt. Bp., 1899. Stampfel. 
25  Réczey Imre, ifj.: Jegyzetek az általános sebészetből és a klinikai sebészet köréből. – – tanár úrnak 1898.  

évben tartott előadásai nyomán és engedélyével írta Balás Dezső szig. orvos. Bp., 1900. Mai Henrik. 257 p.
26  1899-ben jelent meg az Orvosi Hetilap hasábjain ’A cystoscop alkalmazásának jelen állásáról a sebészetben’ 

című közleménye. 



1901-ben  jelent  meg  Illyés  Gézának  ’Az  ureterezés  és  a  radiographia’,  továbbá  ’A vese 

higítóképességéről  a  functionalis  diagnosztiak  szolgálatában’  című  cikke,  ugyancsak  az 

Orvosi  Hetilap  hasábjain.  Ez  utóbbiban  már  egyértelműen  fogalmaz:  „Pontos  vizsgálati 

módszer a vér és vizelet fagypontsüllyedésének meghatározása, az úgynevezett cryoskopia, 

melyet  Korányi  tanár  tanulmányai  alapján  ismerünk.  Mikor  a  vérből  a  vese  a  vizeletet 

kiválasztja, hatalmas osmosis nyomáskülönbséget hoz létre a két folyadék között, vagyis a 

moleculáris concentratió az egyikben nagyobb, a másikban kisebb lesz, melyet számokban is 

kifejezhetünk úgy, hogy a két folyadék fagypontját megállapítjuk.” Vagyis a hazai krioszkópia 

Korányit megillető prioritását nem a belgyógyászok, hanem az urológus-sebész Illyés Géza 

rögzítette írásban először,27 aki ’Az uretercatheterezés és radiographia’ c. dolgozatát előbb a 

Magyar  orvosok  és  természetvizsgálók  1901.  augusztus  20–24-én  Bártfán  tartott 

vándorgyűlésén  adta  elő.  E  tárgykörből  –  ahogy  írja  –  eddig  csak  Chicagóban  és 

Németországban  jelent  meg  egy-egy közlemény.  A Hetilapban  megjelent  két  Rtg-felvétel 

szépen mutatja a vesében lévő követ, amelyet Dollinger professzor sikeresen távolított el. A 

sebészeti  urológia  bölcsője  tehát  a  Dollinger-klinikán  ringott.  (A  képeket  korábban  a 

Budapesti Kir. Orvosegyesület évi rendes ülésén is bemutatta.) Ahogy Babics Antal írja: „itt 

vetette  fel  először  a  világon  azt  az  elképzelést,  hogy  a  vese  üregrendszerét  esetleg  az 

uretercatheteren át befecskendezett bismuthum subnitricum szuszpensióval láthatóvá lehetne 

tenni”. Ezt annak idején P. A. Narrath professzor is megerősítette. 

A  ’Sebészeti  módszerek  és  klinikai  kimutatás’  1901-ben  kiadott  első  kötetének 

lenyűgöző a szerzői névsora. Illyés mellett a nagy sebész triász: Manninger Vilmos–Pólya 

Jenő–Winternitz Arnold, akik később elkerültek a Dollinger-klinika kötelékéből. Veseműtétek, 

hólyag, hímvessző és prosztata-műtétek, here, mellékhere, ondózsinór. Külön a haematuria, a 

tbc., a bubo inguinalis. A vesemegbetegedések kórismézénél legtöbb esetünkben a Korányi-

féle  fagyasztási  eljárást  vizsgáltuk,  mert  ez  valamennyi  között  a  legegyszerűbb, 

legkönnyebben  kivihető  és  a  legpontosabb  eredményeket  adja.  Az  összefoglalás  szépen 

áttekinthető,  hű  képet  ad  az  urológia  önállósulásának  kezdetéről.  Bizonyítva,  hogy  ez 

elsősorban Illyés Géza nevéhez kötődik.

A következő évben megjelent ’A húgyivarszervek sebészi bántalmai’ c. füzete, 1900–

1905  között  ő  vezette  az  I.  sz.  Sebészeti  Klinika  urológiai  ambulanciáját.  1904-ben  „a 

sebészeti urológia, különös tekintettel a vizsgálati módszerekre” tárgyköréből magántanárrá 

minősítették. Az ő habilitációjában szerepel először az „urológia” megjelölés, így pro forma is 

27  Illyés Géza: Az urether-catheterezés vesediagnostikai egy pár módszerének szolgálatában. = Orvosi Hetilap 
45 (1901) pp. 531–534. 



a  magyar  urológia  első  önálló,  tudományos  képviselője.  A Dollinger  Gyula  szerkesztette 

’Sebészeti módszerek és klinikai kimutatás’ II. és III. kötetében28 már Illyés Géza az urológia 

szerkesztője és az egyik szerzője. Témaköre volt ’A hasfalak sebészi bántalmai’, sérülésektől 

a sérveken át a daganatok műtéti megoldásáig, majd ’A húgyivarszervek sebészi bántalmai’, 

illetve a gyulladások, a sipolyok és tályogok, amelyek azért nem számítanak sebészetieknek. 

Közben  a  mellékvesékről  szólót  Zimmermann  tanársegéd  szerezte,  de  a  többit  Illyés.  A 

prosztata-fejezetben  28  esetbemutatás,  prosztata-eltávolítás  Bottini-módszerrel,  vagy 

Walcher-féle epicystotomia útján. A harmadik kötetben már „csak” az urológiai részt bízták 

rá.  Tárgyalási  beosztása  sorrendben  a  következő:  1.  A vese  betegségei,  2.  Az  urachus 

betegségei,  3.  A hólyag,  hímvessző,  húgycső  és  dülmirigy  betegségei,  4.  A herezacskó, 

burkok, here, mellékhere és az ondózsinór betegségei, és itt ismét nemcsak a sebészi, hanem 

az egyéb bántalmakról is szó van.

A Szent  János Kórházban is  volt  egy osztály,  Bakó Sándor vezetésével,  de az főleg 

venerológiai betegeket látott el. A Szent Rókus Kórház Urológiai és bujakóros osztályát 115 

ággyal Farkas László főorvos vezette az 1913-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig. 

Az Orvosi  Hetilaphoz tudományos mellékletek is  tartoztak.  Ilyen Illyés  Gézának ’A 

belgyógyászati  vesemegbetegedések sebészeti  kezeléséről’ c.  műve,  amely az özv.  Gárdos 

Jánosné-féle alapítványból jutalmazott pályamunkaként jelent meg. A nagyméretű, 27 oldalon 

tárgyalt  összefoglaló a kor vesepatológiájának áttekintése. Amelyből aztán kiderül,  hogy a 

szerző  nemcsak  a  műtőasztal  mellett  mozgott  otthonosan.  Meglepőek  az  állatkísérletei. 

Végzett Ascoli-féle nefrektomiát nyulaknál, az abból nyert „nephrolysin” segítségével idézett 

elő  albuminuriát,  amelyből  aztán  az  állat  általában  meggyógyult.  Az  ilyen  formátumú 

dolgozataival  méltán  számított  Korányi  Sándor  partnerének.  Majd  1905-től  kinevezték  a 

Poliklinika urológus főorvosává. Írt a hipernefromáról és a róla elnevezett segédmetszésről, 

28 Illyés az I–IV. köt. munkálataiban vett részt: 
I. köt.: Sebészeti módszerek. Bemutatva a budapesti m. kir. tudomány-egyetemi I-ső számú sebészeti  

klinikájának  1897/99.  és  1899/1900.  évi  beteganyagán.  Szerk.:  Dollinger  Gyula.  Mesterük  vezetésével  és 
közreműködésével írták: Illyés Géza, Kaczvinszky János, Zimmermann Károly, Holzwarth Jenő, Kopits Jenő, 
Manninger Vilmos, Piaum József, Pólya Jenő, Rácz István, Vinternitz M. Arnold. Bp., 1901.  

II.  köt.:  Sebészeti  módszerek.  Az  1900/901.  1901/903.  és  1902/1903.  évi  beteganyagáról.  Szerk.: 
Dollinger Gyula. Mesterük vezetésével és közreműködésével írták: Illyés Géza, Zimmermann Károly, Gerő Leó,  
Holzwarth Jenő, Milkó Vilmos, Navratil Dezső. Bp., 1903. 

III. köt.: Sebészeti módszerek. „A Bpesti kir. magy. tudomány-egyetem I. számú sebészeti klinikájának 
évkönyve, az 1903/1904. tanítási évről” címmel. Szerk.: Dollinger Gyula. Irták: Zimmermann Károly, Holzwarth 
Jenő, Illyés Géza, Gergő Imre, Mihalkovics Elemér, Navratil Dezső, Paléta Viktor, Paunz Sándor, Remenár Elek, 
Steiner Pál. Bp., 1904. 

IV.  köt.:  Sebészeti  módszerek.  Az  1904/1905.  tanítási  évről.  Szerk.:  Dollinger  Gyula.  Irták: 
Zimmermann Károly,  Holzwarth Jenő, Illyés Géza, Gergő Imre, Mihálkovics Elemér, Navratil  Dezső, Paléta 
Viktor, Remennár Elek, Steiner Pál, Szily Pál, Gellért Elemér, Lobmayer Géza. Bp., 1905. 



amely jól megközelíthetővé tette a nagyobb méretű vesetumorokat. A kor nagy problémája 

volt a vese-tbc, ezzel szintén nagyon sokat foglalkozott. Kihangsúlyozta annak népbetegség 

jellegét.  A külföldi  megbecsülések  sem  maradtak  el.  A Francia  Akadémia  1908-ban,  az 

Amerikai Urológus Sebésztársaság 1910-ben választotta tagjai sorába.

Nemzetközi Orvosi Kongresszus Budapesten 1909-ben

A 20. század hazai medicinájának talán legjelentősebb eseménye az 1909-ben Budapesten 

tartott  XVI.  Nemzetközi  Orvosi  Kongresszus,  amelyre  érdemes  egy  kissé  részletesebben 

kitérni, mert nagy szerepet játszott az urológia elismerésében. Megnyitására augusztus 29-én 

került  sor  a  Vigadó  szecessziós  épületének  gyönyörű  nagytermében.  Az  uralkodót  József 

főherceg, a kormányt Apponyi Albert gróf, a kart Korányi Frigyes báró képviselte. Majd a 

főtitkári  szerepet  betöltő  Grósz  Emil  professzor  emelkedett  szólásra,  aki  a  rendezvény 

„menettervét”  ismertette.  Összesen  21  szakosztályba  osztották  be  az  előadásokat,  s 

ugyanannyi  kötetben jelentek meg az elhangzott  szövegek. A beszámoló szerint külföldről 

1995 résztvevő jött,  hazulról megjelentek száma 1346, így összesen 3432-en képviselték a 

korszerű  tudományt.  Kétszer  annyian,  mint  a  legutóbb  Lisszabonban.  A  legnépesebb 

küldöttség érthetően Németországból, illetve Franciaországból jött, de Ausztriát, Amerikát és 

Oroszországot szintén 200 fölötti személy reprezentálta.

Argentinától  Uruguayig  –  ábécé  sorrendben  –  30  országból  utaztak  ide,  még  a 

szomszédos  Romániából  is,  noha  előtte  az  állítólagos  diszkrimináció  miatt  bojkottal 

fenyegetőztek.  Szerencsére  győzött  a  józan  ész,  és  Babes  professzorék  megjelentek.  A 

különböző küldöttségek nevében azóta történelmivé vált szaktekintélyek mondtak köszönetet. 

Elég  a  francia  Landouzy,  az  olasz Baccelli,  a  japán bakteriológus Kitasato,  a  nagy angol 

belgyógyász W. Osler és a Semmelweis Ignácról kitűnő könyvet író brit  William Sinclair, 

valamint  a  németalföldi  kardiológus  Wenkebach  professzorokra  utalnunk.  Tiszteletbeli 

elnökök sorában találhatók: Fourier, Waldeyer, Eiselsberg és Th. Kocher. A névsor önmaga 

helyett  szól.  A megnyitó  nap  délutánján  leleplezték  a  Sándor  téren  Fodor  Józsefnek  a 

közadakozásból finanszírozott mellszobrát. Külön érdekesség volt, hogy a Nemzeti Múzeum 

dísztermében az eszperantista orvosok tartottak találkozót. Az addigi, majd későbbi Nobel-

díjasok közül a következők jöttek el: Ch. Laveran, Th. Kocher, J. Bordet, K. Landsteiner,  

Bárány Róbert, Ch. Eijkman, J. von Wagner-Jauregg. Nem akármilyen lista.



Mind az össz-medicina, mind a szakág szempontjából azért érdemes vele foglalkozni, 

mert  a  21-ből  a  14.  szekció  kizárólag  az  urológiával  foglalkozik,  és  Torday  Ferenc 

szerkesztésében külön kötetben jelent meg. A szekcióban félszáz előadás hangzott el, főleg 

külföldiektől.  A hazaiak  közül  természetesen  Illyés  Gézáé  a  főszerep,  két  német  nyelvű 

előadása  hangzott  el,  egyik  a  vesetbc-ről,  a  másik  a  vesekőben  végzendő  pyelotomiáról, 

Farkas  László  a  hólyagsérülések  műtéti  ellátásáról  értekezett.  A külföldiek  közül  olyan 

előadókról  olvashatunk,  mint  a  francia  Loumeau,  Luys  és  Tuffier,  a  német  Kümmel  és 

Lichtenstern,  az  angol  Lewis  vagy  az  olasz  Giordano.  Ez  a  szekció  is  előrevetítette  az 

urológia  tanszéki  önállósulásának  szükségességét,  de  sajnos  ezt  is,  mint  annyi  mindent, 

késleltette a négy évig tartó első világháború.

Az Orvosi Hetilap ’Urologiai Szemle’ melléklete

Ami a rendszeres publikálás önállósulását illeti, Illyés már 1908–1909-ben megjelentette az 

’Urologiai  Szemle’ című  mellékletet  az  Orvosi  Hetilapnál,  majd  a  szervezői-szerkesztői 

szerepet 1910-től Feleky Hugó vette át. A Budapest Orvosi Újság urológiai mellékletének első 

számában  mindjárt  ilyen  írások  láttak  napvilágot,  mint  Alexander  Béla  tollából  ’Az 

uréterkövekkel  összetéveszthető  medenczemeszesedésekről’,  Boros  Ernőtől  ’Az  urológiai 

gyakorlat  köréből’,  Feleky  Hugótól  ’Az  orthocystoskopiáról’,  Remete  Jenőtől  a 

’Hólyagpapilloma operált  esete’,  Unterberg Hugótól  a  ’Nephroureteroektomiák veseureter-

tuberculosisnál’. Feleky Hugó könyve, ’A húgycső betegségeinek uretroskopiai kórjelzése és 

orvoslása’  1916-ban  jelent  meg29 (1910-től  nemességet  kapott,  ezért  a  nevét  Feleky 

változatban  írta!)  Az  1917.  évben  adta  ki  Nékám  Lajos  venerológiai  kormánybiztos  ’A 

nemibetegségek  gyógykezelése’  című  összeállítását,  amelynek  négy  fejezetét  Feleky 

magántanár, poliklinikai főorvos írta.

A másik  fontos  periodika,  a  Budapesti  Orvosi  Újság 1920-tól  szerényebb  méretben 

jelent meg, az urológiai rész felelőse változatlanul Feleky. A decemberi számban ’A férfi nemi 

funkcióinak zavarai ellen használatos therápiáról’ értekezett.  Hasonló hangnemben, mint a 

szexuális neuraszténia esetében, de itt már a pszicho- és organoterápia szintén hangsúlyt kap, 

egyik sem kizárólagos jelleggel.

A Budapesti Orvosi Újság a továbbiakban is hoz urológiai tárgyú írásokat. (pl. 1925. év 

29  Feleky Hugó: A húgycső betegségeinek uretroskopiai kórjelzése és orvoslása. Bp., 1916. Universitas. 



36.  számában.)  Ekkor  hivatkozik  először  Feleky  Hugó  a  nála  fiatalabb  Illyés  Géza 

professzorra,  aki  szerint  „a  prostathypertrophia  létrejöttében  családi  dispositio  is  szerepet 

játszik”. Az utókor kissé megborzad, milyen próbálkozások voltak akkor a megnagyobbodott 

dülmirigy „elsorvasztására”.

Ilyenek:  a  röntgenbesugárzás,  az  elektrolízis,  a  kétoldali  vasectomia  és  a  kétoldali 

kasztráció  jött  szóba,  „ha  a  daganatok  terjedelme  és  elhelyeződése  minden  más  terápia 

célravezetését kilátástalanná teszi”.

Az Urológiai Klinika megalakulása 1920-ban

Az Illyés-iskola jelentősége

Illyés  1914-ben egy.  rk.  tanári  címet  kapott,  itt  kezdett  kialakulni  a  híres  Illyés-iskola.  A 

világháború  alatt  megfordult  az  olasz  hadszíntéren,  majd  1917-től  ismét  a  Szent  Rókus 

urológia élén található. Már betöltötte a 47. életévét. A Tanácsköztársaság alatt szerepet nem 

vállalt. 

Bizarr  idő az 1920-as esztendő,  amely az országot  a  mélypontra  sodorta.  A régebbi 

kolozsvári  és  az új  pozsonyi  egyetem menekülni  kényszerült,  így a  háborúvesztéssel  járó 

gazdasági  katasztrófában  előbb  a  fővárosba  összezsúfolódott  intézetek  elhelyezése  volt  a 

legfőbb gond, mégis a Tudományegyetem Orvosi Karán „a tanártestület az 1920. május 11-i 

kari ülésből kifolyólag felterjesztést tett, melyben Illyés Géza c. rk. tanárnak az urológia ny. r. 

tanárává való kinevezését, valamint azt javasolta, kerestessék meg a székesfőváros tanácsa 

arra nézve, hogy az Illyés vezetése alatt álló közkórház klinikai jelleggel ruháztassék fel. A 

szeptemberi kari ülésen Illyés Géza már mint az urológiának kinevezett ny. r. tanára jelent 

meg, melynek az általános sebészettől és venerológiától elkülönített művelését és tanítását az 

egyidejűleg meginduló tanévvel meg is kezdte.”30

Az újonnan indult klinika első kiadványa az ’Urologiai jegyzetek’, amelyet két kötetben 

Bajusz  Mihály  és  ifj.  Schulcz  Ágost  állított  össze  és  1921-ben  adta  ki  a  Szent  István 

Társulat,31 nagy hangsúlyt helyezve férfiaknál a katéter bevezetésére. 
30  Illyés főbb kötetei: Az urológia tankönyve (Bp., 1906); Vesesebészet (Bp., 1909); A vesekőről (Bp., 1912),  

Tapasztalatok a vesesebészet köréből (Bp., 1913), Urologia (Bp., 1931), Surgical Urology (I–II. London, 
1940.).

31  Illyés Géza: Urologiai jegyzetek. 1–2. köt. Előadásai alapján összeáll.: Bajusz Mihály, Schultz Ágost. Bp., 



A  későbbi  utód,  Babics  Antal  1929-ben  került  az  intézetébe.  Illyés  a  következő 

esztendőben a mindennapi munka mellett megírta az első olyan hazai tankönyvet, amelynek 

címében az urológia szó már szerepel.32 Babics szerint „Magyar nyelvű tankönyvet írni nem 

volt könnyű és mindenképpen felelősségteljes vállalkozásnak tetszett”. Hosszú időre ellátta a 

magyar  szakemberek  igényét  és  „felvevőképességét”.  Gördülékeny  stílusa  miatt  ma  is 

élvezetes olvasmány. A harmincas évek elején a Klinika vezetése mellett felügyelő tanára volt 

a Bakay Lajos-vezette II. sz. Sebészeti Klinikának, valamint magánrendelést folytatott a híres 

Pajor-szanatóriumban (Vas utca 17.), ahol 74 szobában 150 ágy fogadta a nyilván tehetősebb 

betegeket.

Szabad legyen  itt  lejegyezni  egy,  talán  nem érdektelen  személyes  élményt,  amely a 

kitűnő urológus operatőr nevéhez kötődik.

A hetvenes évek közepén Benedek István irányításával készítettünk egy orvoséletrajzi 

lexikont,  amely  soha  nem jelent  meg.  Arra  viszont  jó  volt,  hogy  a  kor  nagy  öregjeivel 

(Issekutz,  Haynal,  Johan,  Kettesy,  Környey)  a  címszók  ürügyén  „elbeszélgessen”  az 

orvostörténész. Issekutz akadémikus mesélte el a következőket: annak idején 1919-ben a két 

Bókay,  a  farmakológus  Árpád  és  a  gyermekgyógyász  János  szinte  egyszerre  lett  kitéve 

prosztataműtétnek. Bókay Árpád professzort az akkor még ifjú sebész vője, Verebély Tibor 

operálta  meg,  akit  éppen  akkor  neveztek  ki  Dollinger  Gyula  utódjává,  míg  a 

gyermekgyógyászt Illyés Géza. A kórlapokat nem ismerjük, de Issekutz Béla szerint a két 

műtét kivitelezésének is volt szerepe abban, hogy az operáltak sorsa másképpen alakult. Ezt 

persze bizonyítani  nem lehet,  de Issekutz  prof.  akkor  éppen a  fővárosban tartózkodott  és 

mindenről  értesült.  Persze  írásban  ilyesmit  nem  adott,  miként  a  Sántha-ügyről  is  olyan 

bizalmas momentumokat mondott, amelyek egyik monográfiában sem szerepelnek. „Tudjuk, 

hogy  a  két  Bókay  műtétje  fordított  kimenetelű  is  lehetett  volna,  hiszen  minden  orvosi 

beavatkozásnak vannak bizonytalansági faktorai.” Ha mindez „csak mese”, akkor is jellemző 

a kor hangulatára és Illyés urológiai tekintélyének megítélésére.

Visszatérve a  Klinikai  életére,  az 1934. évi  kimutatás szerint  a Szent  Rókus Kórház 

urológiai befogadóképessége akkor 100 ágy volt, 8 betegszobában. A zsúfoltságra még inkább 

jellemző, hogy három külön szobában 6 ágy, az ötben viszont 94 volt, tehát majdnem 20 ágy, 

szobánként. Mai szemmel már „tömeglakás”. Az ápolt betegek száma 1238, az ápolási napoké 

30.229 volt.  Mindezeket  a  következő személyek látták el:  Illyés  Géza professzor,  Minder 

1921–1923. Szent István Társulat. 
32  Illyés Géza: Urologia gyakorló orvosok és orvostanhallgatók számára. Bp., 1931. MOKT. 



Gyula  magántanár,  mint  első  tanársegéd,  a  második  tanársegéd  Melly  Béla,  az  ún.  C. 

tanársegédek: Hermann János laboratórium-vezető, Huth Tivadar, Sas Loránd, Török Sándor. 

Díjas  gyakornokok:  Lenhof  Antal  és  Steller  László.  Az  ápolónők  száma  17  és  egyetlen 

takarítónő.  Bizony,  heriokus  munkát  végezhettek,  mert  Illyés  professzornál  mást  nem  is 

lehetett. 

Az Urológiai Klinika alapításának 15. évfordulójára Illyés és tanítványai szép kötetet 

állítottak össze. Az iskolateremtő mesternek ugyanekkor (1935) jelent meg az Orvosképzés-

ben magyar és német nyelven ’Az urológia tanításáról’ szóló értekezése. Ebben a termékeny 

évben látott  napvilágot  az Orvosi  Hetilap hasábjain a  ’Vese-hólyag és  prosztatarák esetén 

tapasztalt eredmények’ és az ’Egyes hólyagműtétek gáti drainezéséről’ írott tanulmánya. Ez 

utóbbi ’Perineal drainage for certain bladder operations’ címmel a Brit. J. Urology oldalain is 

megjelent.

Egyre  markánsabban  mutatkozott  meg  az  urológia  önállósága.  Az  1935-ös  esztendő 

folyamán  változott  az  egészségügyi  vezetés.  A  Belügyminisztériumhoz  tartozó 

Közegészségügyi Csoport irányítását Scholtz Kornél államtitkártól az igen ambíciózus Johan 

Béla  vette  át,  és  döntés  született  az  urológiai  klinikának  az  Orvostudományi  Egyetem 

területén  való  elhelyezéséről.  Az  egykori  belklinikát  1936-ban  építették  át  a  korszerű 

követelményeknek  megfelelően.  Illyés  Géza  professzort  pedig  a  Magyar  Tudományos 

Akadémia a levelező tagjai sorába választotta. Ún. kis szakmát nálunk, Magyarországon ezzel 

megtiszteltetés ért.

Illyés professzort 1936-ban az MTA levelező, 1943-ban rendes tagjai sorába választotta. 

A legnagyobb megbecsülése egy ún. kisszakmának. 

Babics  szerint  egy Lieberthal  nevű  chicagói  orvos  több  mint  két  évet  töltött  el  az 

urológiai klinikán, és hálából lefordította Illyés professzornak az ’Urológia’ c.  tankönyvét, 

majd a kéziratát megküldte a szerzőnek, aki kapcsolatba lépett a londoni Constable kiadóval. 

A címlap alján ez a kiadó szerepel a közös megegyezés alapján, de a szép kiállítású munka a 

Stephaneum Nyomdában készült. Az 1940 őszére elkészült kettő kötetet egyrészt már csak 

Olaszországon keresztül lehetett volna Angliába juttatni, ha a hajót a Földközi-tengeren el 

nem süllyesztik.  Sajnos,  ez  a  szép  munka  nem tölthette  be  azt  a  szerepet,  amelyet  neki 

szántak.33 Habent sua fata libelli. Írója közben betöltötte a 70. életévét, de még egy pótévet 

kapott. Az utódlásnál két személy jöhetett számításba: a közben magántanárságot nyert igen 

ambíciózus Babics Antal, valamint Minder Gyula. ’Az urologiai megbetegedésekben szerzett 

33  Illyés, G.: Surgical Urology. 1–2. London – Bp., 1940. Constable – Stephaneum. 



újabb tapasztalataink’ c. könyve 1941-ben jelent meg, szeretett mesterének, Illyés Gézának 

ajánlva.  Ekkor már c.  rk.  tanár  minőségben.  A könyv néhány fejezetét  munkatársai  írták. 

Gombkötő  Béla  debreceni  sebész  Minder  osztályán  sajátította  el  az  urológiát,  a 

’Prostatályogok’ és  a  ’Refluxus  vesicorenalis’ című  közleménye  ekkor  jelent  meg.  Illyés 

professzor  1941.  elején  adta  be  az  Országos  Közegészségügyi  Tanácsnak  az  urológiai 

osztályok  létesítéséről  szóló  előterjesztését.  Ez  találkozott  Johan  Béla  államtitkár 

elképzelésével.

Illyés  professzor  1949-ben  az  újjáalakult  Magyar  Tudományos  Akadémia  orvosi 

osztályának első elnöke lett. Közel a 80. életévéhez.

Illyés  utóda  az  a  1920-ban  diplomázott  Minder  Gyula  lett,  aki  korábban  Rihmer 

örökségét vette át a Szent János Kórházban 1936-ban (akkor 41 esztendős volt), s a Kórház 

urológiai osztályát 1942-ig ő vezette. Minder 1931-ben az „Urologia, különös tekintettel a 

gonorrhoeára”  tárgyköréből  habilitált  és  mindenképpen  Illyés-tanítványnak  tekinthetjük. 

Mind szakteljesítménye,  mind „szakmai rangidős” volta  alkalmassá tette  arra,  hogy Illyés 

nyugdíjazása után ő vegye át a Mester tanszékét. Ez be is következett.  

Foglalkozott  pyeloscopiával,  komplementkötési  reakciókkal,  a  hólyagdaganatok 

elektrokoagulációjával. Később elsősorban a kemoterápia (Urotropin, Vestin, szulfonamidok) 

és a cryptorchismus hormonterápia állt kutatásai középpontjában. 

Tanítványai  közül  kiemelendő  Noszkay Aurél,  aki  pályafutását  Debrecenben  kezdte, 

majd Minder tanszéki kinevezése után az örökébe lépett és töltötte be e posztot az 1974-ben 

történt  nyugdíjba  vonulásáig.  Az  1987-ben  bekövetkezett  haláláig  a  hazai  urológia 

meghatározó személyisége maradt. 

Minder Gyula szerkesztette az 1938-ban megindult ’Magyar Urológia’ című szaklapot, 

amelynek utolsó száma (Balogh Ferenc adatától eltérően) 1944 nyarán jelent meg. Minder 

időközben átkerült az Urológiai Klinikára, ahol az igazgatói tisztséget 1942 októberétől 1944 

decemberéig töltötte  be,  majd Svájcban telepedett  le  (felesége svájci  származású volt,  így 

kettős  állampolgársággal  rendelkezett).  Távozása után az Illyés-klinika megbízott  vezetője 

1945-ben Huth Tivadar volt,34 1946. február 1-jén nevezték ki a Klinika vezetőjévé Babics 

Antalt. Huth ezt követően 1948-ig Babics helyettese volt, majd kinevezték Pécsre. 

34  Balogh Ferenc: Küzdelmes, szép élet. Bp., 1998. KÖZDOK. p. 96.



Urológia más intézményekben

Az  Új Szent János Közkórház (Hieronymi út 1.) urológiai sebészeti részlegét Rihmer Béla 

vezette,  az  ágylétszám eggyel  több  volt,  mint  a  Klinikáé.  Az  adjunktus  Noszkay  Aurél. 

(Érdekes, hogy az „adjunktus” megjelölést a Klinikán nem találjuk.)

A  másik  hazai  urológiai  iskolának  tehát  a  Szent  János  Kórházban  működőket 

tekinthetjük. Megalapítója Rihmer Béla, aki 1913-ban került az osztály élére. Magántanárrá 

1911-ben  habilitálták  a  „Húgy-  és  ivarszervek  sebészete”  tárgyköréből.  A kortársai  és  az 

utókor szerint,  jelesül Balogh Ferenc szerint  „Az osztály átvételekor nagy tudományos és 

gyakorlati  tapasztalattal  rendelkezett.  Egyes  szakkérdésekben  (descendáló  pyelonephritis, 

vesetbc  és  vesedaganatok  korai  diagnózisa,  sphinctersclerosisnál  végzett  érrezekció, 

transperitonealis behatolás, stb.) tudományos és klinikai állásfoglalása még ma is helytálló.” 

Balogh  Ferenc  az  1984-ben  írt  cikkében  az  Illyés-tanítványok  népes  táborából  54 

személyt  sorol  fel,  amelyek  közül  többen:  Minder  Gyula,  Huth  Tivadar,  Babics  Antal  és 

Balogh Ferenc tanszékvezetők lettek, nephrológus Hetényi Géza viszont a Korányi Sándor – 

Illyés  Géza  kettős  munkásságának egyik  legkiválóbb folytatója.  Adler-Rácz  Antal  a  helyi 

érzéstelenítés és a gyermekurológia, Dózsa Jenő az operatív urológia terén ért el figyelemre 

méltó  eredményeket.  Sokat  foglalkozott  az  urológia  és  nőgyógyászat  határterületén  lévő 

kórképekkel,  a  ’Zeitschrift  für  Urologische Chirurgie’ igen  gyakori  szerzője.  Ne feledjük, 

hogy egyik szerkesztője a magyar származású Lichtenberg Sándor berlini professzor, akinek 

intézetében szinte minden hazai urológus megfordult.

Rihmer Béla a Szent János Kórház urológiai osztályát 1913–1936 között vezette, aki 

Balogh  Ferenc  szerint  „modern,  aktív  sebészeti  felfogású  iskolát  teremtett”.  Tanítványai: 

Dózsa  Jenő,  Sirovicza  Mihály,  Hegedűs Károly,  Noszkay Aurél,  Bochkor Béla,  Kátai  Pál 

István.  A legismertebb  és  legkiválóbb  közülük  kétségtelenül  Noszkay  Aurél,  aki  nálunk 

„bevezette a perinealis prostatectomiát, tovább eredményesen végezte a Coffey-műtéteket”. A 

magyar  származású Lichtenberg és  F.  Voelcker  szerkesztésében megjelenő ’Zeitschrift  für 

Urologische  Chirurgie’ című szaklap  szerkesztőségi  tagja  Illyés  Géza,  lapjain  találkozunk 

mind az urológiai klinika, mind a Rihmer-iskola legjobbjainak a nevével. Ezek szerint Dózsa 

Jenő a huszas évek végéig még az Illyés-klinika tagja, 1931-ben a „nőgyógyászati urológia” 

tárgyköréből magántanárrá habilitálták és kinevezést nyert a gróf Apponyi Albert Poliklinika 

urológiai osztályának élére. Az ágyszám kevés volt, de annál több a járóbeteg.



Dózsa  Jenővel  egyidőben  lett  magántanár  Minder  Gyula  is,  az  „Urologia,  különös 

tekintettel a gonorrhoeara” témakörben. Ezt a minősítést megkapta már 1916-ban Unterberg 

Hugó, 1920-ban Mező Béla, így akár vidéken is lehetett volna a kisszakmát önállósítani, de az 

ún. „tárgyi feltételek” még hiányoztak. 

Az 1913-as esztendő fontos dátum a magyar urológia történetében. Ekkor nyugdíjazták 

a  Szent Rókus Kórházban Farkas Lászlót,  a helyére Haberern J. Pál került és új  91 ágyas 

urológiai osztályt létesítettek, amelynek élére Illyés Géza nyer kinevezést. Ugyanezen évben 

jelent meg a ’Tapasztalatok a vesesebészet köréből’ című könyve is a Magyar Tudományos 

Akadémia  támogatásával.35 Hét  színes  és  tizenkét  szürke  tábla  illusztrálja  a  remekül 

megszerkesztett és könnyed stílusban megírt könyvet. 

A Szabolcs utcai Zsidókórház Urológiai fiókját Faragó Zsigmond vezette. A mindössze 

20 ágyhoz az egyetlen alorvos Scheibel Pál volt. 

A M. Kir. Budapesti 8. sz. Honvéd- és Közrendészeti Helyőrségi Kórháznak (Hungária 

körút 42–48.) Bőrgyógyászat–urológia részlege volt 90 ágyon, Boltresz Ferenc vezetésével. A 

vidéki egyetemeken a sebészek látták el az urológiai betegeket.36

Az  Országos Társadalombiztosító Intézet Központi Kórháza (Uzsoki utca 29–35.) 25 

ágyas urológiai részleggel rendelkezett,  élén Borza Jenő főorvos; a  MÁV Kórház 23 ágyas 

részlegét  Boross  Jenő  vezette,  az  Irgalmasrend ny.  jell.  Kórház  urológiai  sebészetét 

Stossmann Rudolf; mindezeket Babics professzor is felsorolta Illyés-könyvében.37 Osztálya 

volt 1934-ben a Vöröskereszt Erzsébet Kórháznak (Győri út 17.), 58 ággyal, élén Borza Jenő 

főorvos. 

A Chevra Kadisa amerikai úti Szeretetkórházának volt az igazgatója, urológus főorvosa 

és a Magyar Urológiai Társaság első titkára Farkas Ignác, aki a transurethralis resekció hazai 

alkalmazásának az úttörője volt. Tanítványai: Lengyel Imre, Zádor László, Hollerstein István, 

Róth (Palócz) István. Mező Béla, mint az István Kórház sebészeti osztályának főorvosa, a 

Mező-Boari-féle  hólyagplasztikával  szerzett  jó  nevet.  Németországból  a  fajelmélet 

térhódításával sajnos Lichtenberg Sándornak távozni kellett, Mexikóban telepedett le és 1952-

ben hunyt el. Az általa indított szaklapnak a címét is megváltoztatták, így lett ’Zeitschrift für 

Urologische Chirurgie und Gynäkologie’, amelynek névmutatójában a harmincas évek végén 

főleg Dózsa Jenő és Babics Antal nevét olvashatjuk. Dózsa tanárnak igen megfelelt az új cím, 

35  Illyés Géza: Tapasztalatok a vesesebészet köréből. Bp., 1913. Franklin. 
36  Lásd: Magyarország gyógyintézeteinek évkönyve 1934. Bp., 1934. 
37 Babics Antal: Illyés Géza. Bp., 1972. Akadémiai. 191 p. (A múlt magyar tudósai)



mert fő területe a nőgyógyászati urológia volt.

A Poliklinika, vagyis az Apponyi Klinika mindössze 5 ágyának a kitűnő Dózsa Jenő volt 

a főorvosa (ma Szövetség u.). Volt még Sebészet-urológia osztálya a  Park Szanatóriumnak 

(Aréna  út  84/b.),  a  Charité  Poliklinika magánkórházának  (Unterberg  Hugó),  a  Honsz 

Gyógyintézetnek  Bőr-  és  urológiai  részlege,  amelyet  Hegedűs  Miklós  vezetett,  a  M.  Kir. 

Posta Betegségi  Biztosító  Intézetnek,  Sirovicza  Mihály  főorvos  irányításával.  Urológiai 

ambulancia pedig minden nagyobb kórházban működött.

Az  István  Kórházban  a  sebészfőorvos  Mező  Béla  képzett  urológus  volt,  az  önálló 

urológiai osztály 1945-től működött, első főorvosa az Illyés-tanítvány Melly Béla, őt követte 

a főorvosi székben Hencz László, utóda Wabrosch Géza lett, aki – mint említettük – Noszkay 

nyugdíjba vonulása után a  Szent  János Kórház főorvosa lett.  Az István Kórházban Frang 

Dezső követte, aki később a pécsi, majd a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának lett a 

vezetője, s az István Kórházban utóda Csata Sándor lett.38 

A Magyar Urológiai Társaság megalakulása 1925-ben

Az első világháború nagyban akadályozta, de nem szakította meg a hazai urológia fejlődését. 

Mint említettük, Franciaország után hazánkban alakult meg a világ második önálló Urológiai  

Klinikája.  Sajnos  azonban ezt  is  beárnyékolta  a trianoni  békeszerződés.  Amikor 1921-ben 

újjáalakították  a  Societé  International  d’Urologie  nevű nemzetközi  urológiai  társaságot,  a 

tagjai  sorába  a  vesztes  országok  (Németország,  Ausztria,  Magyarország)  képviselőit  nem 

vették fel. Nem egyedi eset volt ez, mert pl. az akkor szerveződött Nemzetközi Orvostörténeti 

Kongresszusról  ugyanilyen  politikai  megfontolásból  maradtunk  távol.  Majd  1925-ben 

elérkezett  az  idő  az  önálló  társaság  megalakulására.  A  németek  már  1907-ben  saját 

„Gesellschaft” keretében működtek, amelyet 1920-ban ismét megindítottak, de ez eleve nem 

volt „nemzetközi” jellegű. 

Nálunk 1925-ben vált  időszerűvé az  egyre  erősödő szakmának az  önálló  társasággá 

történő tömörítése. Az egyesület első ülésére 1925. február 16-án került sor, megszavazták a 

38  Lásd részletesebben: Balázs Tamás – Ugrin László – Vértesz László: A Budapesti Fővárosi István Kórház 
történetének 100 éve. Bp., 1985.



tisztikart  és  a  választmányi  tagságot.39 Az  elnök  adott  volt  Illyés  Géza  személyében,  az 

alelnök Haberern Jonathán Pál, a titkár Farkas Ignácz, a pénztáros Boross Ernő, az ellenőr: 

Szabó Incze. Választmányi tagok: Alapy Henrik, Feleky Hugó, Mező Béla, Ráskai Dezső, 

Rihmer  Béla  és  Unterberg  Hugó.  Póttagok:  Boytha  Lajos  András  és  Remete  Jenő. 

Tiszteletbeli tagok: Korányi Sándor, prof. L. Casper (Berlin) és prof. H. Kümmel (Hamburg). 

A franciák és a kisantant ténykedése folytán beállt elszigeteltségünkön enyhített a levelező 

tagok  megválasztása.  Ezek  voltak  a  következők:  prof.  D.  Eisendraht  (Chicago),  prof.  R. 

Fronstein  (Moszkva),  prof.  V.  Blum  (Bécs),  prof.  Kolischer  (Chicago),  prof.  Ravasini 

(Trieszt), prof. H. Rubritius (Bécs), prof. O. S. Lowsley (New York), prof. F. Voelcker (Halle), 

prof.  W.  Thomson  (London),  prof.  H.  Wildbolz  (Bern),  prof.  Young  (Baltimore).  És 

természetesen a magyar származású berlini Alexander von Lichtenberg professzor. 

Az illusztris listán szívesen olvassa az utókor, főleg a két chicago-i és az egy moszkvai 

professzor  nevét,  jelezvén,  hogy  az  elszigetelés  azért  mégsem  sikerült  tökéletesen. 

Természetesen  sajnálatos  a  vezető  franciák  hiánya,  hogy  ennyire  engedtek  a  politikai 

nyomásnak.  Talán nem érdektelen megemlíteni,  hogy a nagyhatalmak (USA, Szovjetúnió, 

Németország)  képviselői  zsidó  származásúak  voltak,  akik  tudták,  mit  jelent  legyőzöttnek 

lenni. A felsorolt 127 rendes tag között elég kevés a vidéki, de elég sok a jelen (Korányi  

Sándor, Illyés Géza, Ádám Lajos, Winternitz Arnold) és legalább annyi a jövő embere: Huth 

Tivadar, Rusznyák István, Noszkay Aurél, Minder Gyula, Matolay József. Viták akadtak a 

megalakulás körül, egyesek javasolták a német társasággal való szorosabb együttműködést, 

sürgették annak törvénybe iktatását, de a többség fölöslegesnek tartotta. Az együttműködés 

akkor a közös sorsból adódott. Mások kifogásolták, hogy a megszállt területek nem lehetnek 

tagok, de később ez is megoldódott. Elhatározták, hogy havonta tartanak gyűlést, országos 

összejövetelt  viszont  évente.  Főleg  a  vidékiek  bekapcsolódásával.  Mindenre  kiterjedő 

alapszabályzatot fektettek le, ahogy azt a törvény előírta. Elhatározták, hogy minden gyűlésen 

előadásokat tartanak, ezért már 1925. február 16-án elkezdték. Annak elnöke Illyés Géza, a 

titkára Farkas Ignác lett.

Első alkalommal Faragó Zsigmond ’Idegentest a hólyagban’ címmel tartott előadást. A 

hozzászólások számából kitűnik az érdeklődés.

Második előadás: Borza Jenő: ’A vesefunctionalis vizsgálatokról, különös tekintettel a 

kryoscopiára’. Korányi Sándor érdeme főleg az előadásokból (Keve Ferenc, Kertész Tivadar) 

39  A Társaság  első  öt  évéről  lásd:  A Magyar  Urologiai  Társaság  üléseinek  lejegyzőkönyve  1925–1929. 
Összeáll.: Farkas Ignác. Bp., é. n. M. Urol. Társ. 



derül  ki.  A második tudományos Ülésre március  16-án került  sor.  Ekkor Haberern  J.  Pál 

elnökölt.

Hermann János bemutató előadásának címe: ’Pyelographias anyag tökéletesített alakja’, 

az indigokarminnal festett Bariumnatrium-oldat segítségével.

Stossmann  Rudolf  pedig  ’Kétoldali  kettős-ureter,  baloldali  vesetuberculosis  mellett’ 

ürügyén értekezett:  amely a  bal  vese eltávolítása után derült  ki.  Illyés  Géza ez esetben a 

gyűlést ’A dülmirigy-túltengés kezelésének kérdéseiről 485 eset kapcsán’ című előadásával 

tisztelte meg. Mind az operáltak száma, mind az eredmény lenyűgöző volt, nem beszélve a 

prezentálás színvonaláról. A III. tudományos ülésen (április 27.) Boross Ernő a ’Traumatikus 

eredetű  fedett  húgycsősérülésről’,  Mező  Béla  a  ’Kőokozta  ureterempyema  gümőkóros 

vesekiírtás utáni állapotát’ mutatta be. Bár a kő és a tbc együtt igen ritka. A fentiekkel csak 

érzékeltetni akartuk, milyen célt szolgáltak a tudományos ülések, de az egészet nem soroljuk 

fel. 

Az összes jegyzőkönyvet a ’Bőrgyógyászati, Urologiai és Venerologiai Szemle’ hozta le. 

Az üléseket  a  Kir.  Orvosegyesület  Semmelweis-termében tartották a  Szentkirályi  utcában. 

Noszkay  Aurél  első  előadása  ’Pneumopyelographia  zárt  hydronephrosisnál’ címen  1927. 

március 25-én hangzott el, de több ülést tartottak együtt a Gynaekologiai Szakosztállyal, ahol 

a  nőgyógyászok  közül  elsősorban  Frigyesi  József  és  Mansfeld  Ottó  nevével  találkozunk. 

Frigyesi ismertette az ureter beültetését a hólyagba, Tauffer módszere szerint.

Évente volt  a Társaság rendes közgyűlése.  Illyés beszámolt arról,  hogy az 1926. évi 

bécsi  kongresszus  egy  csoportját  meghívták  Budapestre.  A  brüsszeli  kongresszusra 

magyarokat nem hívtak meg. Sajnos, a belgák akkor franciábbak voltak a franciáknál, mert az 

első nemzetközi  orvostörténeti  kongresszust  is  Antverpen-ben tartották,  ahová nem hívtak 

meg bennünket.

A  belgák  példáját  a  spanyolok  is  követték,  noha  Ibéria  nem  vett  részt  az  első 

világháborúban.  A  társaság  munkásságáról  rendszeresen  beszámolt  a  Lichtenberg  tanár 

szerkesztésében  megjelenő  ’Zeitschrift  für  urologische  Chirurgie’,  a  tudományos 

rendezvényeken  résztvettek  a  beszámoló  szerint  amerikai,  japán,  orosz  és  portugál 

urológusok.  Megnézték  Illyés,  Verebély  és  Tóth  István  tanárok  műtéteit.  Fogadást  adtak 

tiszteletükre  a  Gellért-szállóban,  bemutatták  a  főváros  környékét  és  elkezdődhetett  a 

zártságból  való  kitörés.  A  rendezvények  hangulatán  érződött  Klebelsberg  Kunó 

kultuszminiszter szelleme.



A fiatalabbak  közül  egyre  többet  szerepelt  Noszkay Aurél,  Dózsa  Jenő,  Adler-Rácz 

Antal,  sőt  1928.  január  28-án  találkozunk  Huth  Tivadar  és  Mayer  F.  Kolos:  ’A 

vörösvértestsüllyedés  klinikai  jelentősége,  különös  tekintettel  az  urologiai  sebészi 

megbetegedésekre’ c. közös előadásával.  Huth később Pécsett lett  az urológia professzora, 

Mayer F. Kolos pedig az USA-ba kivándorolva csinált nagy karriert, miután itthon megírt egy 

igen kitűnő orvostörténeti művet is.40 A Magyar Urológiai Társaság IV. évi rendes gyűlésén 

(1928. október 29.) Illyés elnök szép tömörséggel foglalta össze az urológia rövid történetét, 

Nitze endoszkópiájától a jelenig.

A 29. tudományos ülést az Új Szent János-kórházban tartották 1929. június 3-án, ahol 

előtte Rihmer tanár a kórház átépített urológiai osztályát mutatta be.

Az 1.  előadás  Remete  Jenő:  ’Ulcus  simplex  vesicae  esete’.  Az  előadás  jelentőségét 

Rihmer tanár hozzászólása húzta alá.

A 2. előadás Radó Béla: ’Aplasia renis d. et testiculi d. dysrophia renis sin.’ Bemutatása 

korszerű festéses pyelographia nélkül lehetetlen lett volna.

A 3. előadást Noszkay Aurél tartotta, címe: ’Veseectopia és graviditas’.

Az előadásokról a ’Venerológiai Szemle’ Urológiai melléklete mellett gyakran a Feleky 

Hugó szerkesztésében megjelent ’Budapesti Orvosi Újság’ is beszámolt.

*

A szakmai társasági élet új fórumot kapott 1931-től, amikor megalakult a  Magyar Orvosok 

Tudományos Egyesületeinek Szövetsége, és évente adtak ki köteteket. Például 1934. június 2-

án az I. sz. Kórbonctani Intézetének tantermében Ráskay Dezső elnök és Dózsa Jenő titkár 

irányítása alatt tartotta meg a Társaság az évi ülését, amelyen Scheibel Pál (zsidókórház): ’A 

primaer  húgycsőrák  gyógyult  esetéről’,  Minder  Gyula  (urol.  klin.):  ’Hólyagtumort  utánzó 

praevesicalis tályog’, valamint ’Epehólyagkövet utánzó vesekő’ esetét mutatta be.

Babics Antal (urol. klin.) és Varga László ’A genoreactioról’, a sebész Pitrolffy-Szabó 

Béla a prosztata-hipertrófia szövettanáról, Faragó György (II. seb. klin.) a nefrektomia után 

megmaradt vesén végzett vizsgálatokról értekezett.

Előadást  tartott  még  Guszich  Aurél  a  gyermekágyi  szövődményes  vesetályogról, 
40  Mayer Ferenc Kolos: Az orvostudomány története. Bp., 1927. Eggenberger. 



Noszkay  Aurél  pedig  az  ’Adatok  a  csökkent  térfogatú  hólyagok  sebészeti  kezeléséhez’ 

címmel. A következő szakülésre 1935. június 1-jén került sor. Összesen tíz előadás hangzott 

el, azok rövidített jegyzőkönyvét az egyre vaskosabb évkönyv már lehozta. A titkár Dózsa 

Jenő egymaga négy előadást tartott, illetve egyet Scheibel és Mező Béla szerzőtársaként.

A Magyar Urológiai Társaság 1931–1941 között kilencszer tartott ülést, mert 1938-ban 

és  1940-ben  elmaradt.  Azon  belül  az  urológiai  osztály  1931.  június  2-án  ülésezett.  Az 

elhangzott előadásokból kettőt emelünk ki:

1. Illyés Géza: A vese- és ureterkövekről.

2. Rihmer Béla: A hólyag- és diverticulumkövekről.

A második és harmadik ülés sem volt sokkal dúsabb programú. Mint pl. a közel 200 

oldalas  ötödik  kötet,  amely  az  Orvosi  Hetilap  mellékleteként  jelent  meg.  Persze  ez  a 

terjedelem csak kis részben urológiai, minden szakma helyet kapott benne.

Az  1936-os  bécsi  nemzetközi  kongresszuson  Illyés  tartotta  felkérésre  a  bevezető 

referátumot. A Magyar Urológia Társaság június 6-án tartotta az ülését, amelyen tíz előadás 

hangzott el.

1. Scheibel Pál: Megaloureter esete. Hozzászólt Kaló Andor és Mező Béla.

2. Laczkovich Endre: Veseangiosarcoma okozta perirenális vérzés.

3. Róth Imre: Kathéterrögzítő készülék. A glansra illeszthető fémkupakkal.

4. Adler-Rácz Antal: Operált áttéti vesetályog esetek a pécsi sebésszeti klinikáról.

5. Dózsa Jenő: Rákosan elfajult hereteratoma. Castratio, sima gyógyulás.

6. Kaló Andor: az ureterfistulákról és műtéti kezelésük késői eredményeiről.

7. Findelstein László: A heredaganatokról (a II. sz. Sebészeti Klinika anyagából).

8. Pitrolffy-Szabó Béla: A heredaganatokról és műtéti kezelésük késői eredményeiről.

9. Faragó György: A húgyhólyag vertexének kóros elváltozásai. Farkas I. hozzászólása.

10.  Melly  Béla:  Sterilitás  az  urológiai  vizsgálatok  esetén.  Hozzászólt  Mező  B. 

Budapesten, ekkor az urológiai ágyak száma összesen 350. Illyés Géza ekkor tervet dolgozott 

ki  18  vidéki  kórházban  az  urológiai  részleggel  történő  kibővítésre,  röntgennel  és 

laboratóriummal együtt. Az általában 30–40 ágyas bővítést az Orsz. Közegészségügyi Tanács 

pártfogolta, de a kivitelezésre már nem került sor, csak jóval később.



Az 1937. évi társaság ülésén már Minder Gyula a titkár, Borza Jenő az elnök.

A június 2-án megtartott bemutatások:

1. Deutsch Ernő: Érdekes górcsövi képletek húgycsőváladékokban. Főleg gonorrhea.

2. Hentz László: a.) Jóindulatú vesetumor, b.) Partialis pyonephritis. Hozzászólás.

3. Minder Gyula: Gyermekeken észlelt húgycsőrupturák. Hozzászól Farkas Ignác.

4. Simonyi Attila: Vesecysták. Hozzászólt Illyés Géza és Farkas Ignác.

5.  Remete  Tibor  és  Groh  Ede:  Humán  és  bovin  typusú  tbc.  bacillusok  együttes 

előfordulása húgyivarszervi gümőkór eseteiben.

6. Szold Endre: A hólyagdaganat röntgenképéről. Cystographiás eljárások.

7. Radó Béla: Transuretralis sphincter coagulálás eredményeiről.

Hozzászólt: Farkas Ignác és Boross Ernő. Az egyik ellene, másik mellette. A kötetek azt 

bizonyítják, hogy élénk társasági életet éltek. Majd 1937 és 1941 között mindössze egy ülést 

tartottak 1939. június 7-én az Urológiai Klinika tantermében. Előadások:

1. Babics Antal: Műtéttel szövődött pankreatitis.

2. Vondra Nándor és Kolbenheyer István: A glykosuria urológiai vonatkozásai.

3. Vitakérdés: Az urológiai megbetegedéseknél előforduló veseelégtelenségről.

Referens: Babics Antal.

Felkért hozzászólók: Batizfalvy János és Gömöri Pál.

Dr. Babics Antal titkár

Dr. Minder Gyula elnök

Erről az ülésről jegyzőkönyv nem jelent meg, csak a fenti néhány soros hír.

*

Ha  átnézzük  a  korabeli  hazai  szakfórumokat:  Orvosi  Hetilap,  Gyógyászat,  Orvosképzés, 

Budapesti Orvosi Újság, urológiai tárgyú írásokat szinte mindenütt találunk. Az utolsó gyűlés, 

amelyen Illyés Géza még aktívan részt vett, 1941. május 28-án került megrendezésre. 



1. Maga a mester mutatta be az „Ureter és vesemedence bolyhos daganatát”,  amely 

végül carcinomának bizonyult. Műtét és vertebrális áttétek.

2. Minder Gyula előadásának címe: Elsődleges hólyagzárás prosztatektomia után. Ezt a 

módszert Harris ajánlotta, a vérzést csillapító tampon elhagyásával. Így kisebb a tenezmus és 

a fertőzés lehetősége. Ugyanezeket húzza alá a hozzászólásában Mező Béla és Babics Antal 

is.

3.  Hencz  László  ’A vese  sebészeti  megbetegedései  terhesség  alatt  főleg  a  pyelitis 

gravidarum, a vesegümőkór és a vesekő hármasá’-t emelte ki.

4. Vondra Nándor: ’Van-e szerepe az ureterkatether okozta sérülések a kőképződésben’ 

című előadása Babics szerint a vizelet  fiziko-chemiai egyesúlyának és a pyelum és ureter 

nyálkahártya megváltoztatásával jár.

5.  Lini  Gyula:  ’Kontrasztos  röntgenképek  klinikai  értékelése,  meggyőző 

bemutatásokkal’.

6. Józsa Adrián: ’Az ureterkő konzervatív kezelése különös tekintettel a bélfürdőkre’ c. 

előadásában  349  ureterköves  betegről  számolt  be,  közülük  csak  19%-ban  kellett  műtétet 

végezni.

Természetesen a társegyesületek ülésein is esett szó az urológiáról. A Budapesti Királyi 

Orvosegyesület  1939.  május  16-i  ülésén  pl.  Schmidt  Albin  előadása  hangzott  el: 

’Szaporodtak-e az ureterkövek és megelőzhető-e keletkezésük?’ A Közkórházi Orvostársulat 

március 26-i ülésén pedig a sulfonamidkezelés urológiai vonatkozásairól. 

A Budapesti Kir. Orvosegyesület 1941. november 21-i ülésén Minder Gyula a prosztata-

hypertrophia kezelésének újabb fejlődéséről, Noszkay annak szövettani elváltozásairól, Mező 

Béla a műtéti módozatairól beszélt. 

Mindezek hű tükrei az élénk társasági, azon belül a tudományos életnek. 

Urológia más egyetemeken

Vidéki egyetemeinken önálló urológiai tanszék még nem volt, még hosszú ideig a sebészet 

látta el ezeket a teendőket. A Debreceni Tisza István Tudományegyetem orvosi karán az ún. 

Hüttl-klinika urológusa a harmincas években Bäcker István, akinek ’A nervus sympathicus 



szerepe  a  vesesebészetben’  című  előadása  is  bizonyítja,  hogy  szívesen  használták  a 

decapsulatio-  és  denervatio-műtétek  a  reflexívek  megszakítására.  Főleg  köves  eredetű 

anuriák, olyguriák és angiospasmuson alapuló fájdalmak megszüntetésére. Az eredményhez 

azonban az idegek nélkül is jól működő veseparenchima, mert pl. Bright-kór, eclampsia és 

sublimatvese  esetében  hatástalannak  bizonyult.  Bäcker  István  az  „urológiai  sebészet” 

tárgyköréből 1933/34-ben habilitált.

Néhány évig Noszkay Aurél is  Debrecenben dolgozott,  az  1941-ben megjelent Hüttl 

Tivadar  emlékkönyvbe ő írta  ’A kiválasztásos  urographia  értéke  az  urológiai  és  sebészeti 

kórismézésben’  című  tanulmány,  de  a  közlés  idején  már  az  OTBA  budapesti 

rendelőintézetének h. főorvosa volt.41

Adler-Rácz Antal 1929–37 között Pécsett, mint urológus dolgozott. Magántanárrá 1932-

ben habilitálták, a Klinikáról a fővárosi MÁV kórházba távozott. 1944-ben már c. rk. tanár.42 

Kolozsváron a Sebészeti Műtéttani és Urológiai Klinikát 1940-től nyilvános rendkívüli 

tanárként Novák Ernő vezette, akit a következő évben nyilvános rendes tanárrá neveztek ki. 

Kolozsvárott működött Kótay Pál is,  aki ezt megelőzően 1934-től az Új Szent János 

kórházban volt  urológus,  majd  1940-ben Illyésnél  tett  szakvizsgát.  Kolozsvárra  kerülve  a 

Klimkó Dezső vezette sebészeti klinikára került tanársegédként. 1945-ben az urológiai osztály 

vezető  főorvosa  lett,  1946-tól  pedig  a  Marosvásárhelyre  átkerült  egyetem  sebészeti 

klinikájának urológiai osztályát vezette. 1948-tól az urológia tantárgy előadója volt, 1956-tól 

1986-ban bekövetkezett haláláig az urológiai osztályból önálló klinikává átalakult intézményt 

vezette, 1971-től professzori rangban. 

Novák Ernő is és Kótay Pál is az orvostörténészek által elismert komoly munkásságot 

fejtett ki, Novák nevéhez fűződik annak a nagy sebészeti bibliográfiának az összeállítása,43 

amelyben az első nagy hazai urológiai  bibliográfiai  összeállítás is  megjelent,  Kótay pedig 

számos értékes tudománytörténeti kutatást végzett, s azok eredményeit sorra publikálta.44

A magyar  egészségügyi  vezetés  tizennyolc  magyar  várost  jelölt  meg,  ahol  önálló 

urológiai  osztályt  láttak  szükségesnek  felállítani,  s  ezeket  röntgenkészülékekkel  tervezték 

ellátni, de sajnos a háborús helyzet mindezt nem tette lehetővé. 

41  Emlékkönyv Hüttl  Tivadar tanári  működésének 20.  évfordulójára 1921–1941. Debrecen,  1941.  M. Kir. 
Tisza Egyet. 

42  85 éves a sebészet egyetemünkön. POTE Emlékkönyv, Pécs, 1999.
43  Novák Ernő: A magyar sebészirodalom bibliográfiája. Bp., 1939. Magyar Sebészeti Társaság. XXV, 500 p.  

(A mű mintegy 17 ezer tételt tartalmaz)
44  Kótay Pál. In:  Gazda István (szerk.): A múlt magyar orvostörténészei. Piliscsaba – Bp.,  2002. MATI – 

SOMKL. pp. 174–176, 339–340. 



Urológia az ’Orvosi Gyakorlat Kérdései’ sorozatban

Az Orvosi  Hetilap melléklete  az ’Orvosi  Gyakorlat  Kérdései’ c.  kiadványsorozat  1928-tól 

jelent meg, Gerlóczy Géza és Milkó Vilmos szerkesztésében. Ebben a sebészet, az urológia és 

az  ortopédia  azonos  fejezet,  természetesen  a  sebészet  vezet.  Az  évi  64  közleményből 

mindössze három az urológiai  tárgyú:  Mező Bélától  a  ’Melyik  a  legjobb katheter?’,  és  a 

’Miért ne használjunk katéter-csúsztatónak olajat?’, valamint Szabó Imre tollából a ’Hogyan 

ne  kezeljünk vesetuberculosist?’ Ezek  valóban  gyakorlati  kérdések.  A következő kötetben 

Adler-Rácz cikke: ’A cystitis tuberculosa kezelése’ és ugyancsak tőle a vesekiirtás indikációi. 

Persze a röntgen-fejezetben szó esik a pyelographiáról, ami szintén e tárgykörbe tartozik.

A harmadik  mellékletben  Borza  Jenőtől  a  hólyagdiverticulumokról,  az  ’Ureterkövek 

diagnosisa  és  therapiája’,  szerzője  Ehn  Rudolf  egyet.  tanársegéd  és  Minder  Gyulától  az 

’Uroselectan és alkalmazása’. Az urológiai szakmában „áttörést” hozott az 1931-es év, ekkor 

jelent meg Illyés professzor tankönyve, s ekkor rendezték meg első alkalommal a Magyar 

Orvosi Nagyhetet.

Ekkor már nyolc közleményt adtak ki. Sorrendben a Hólyaggyulladás kezelése (Káló 

Andor),  a  hólyagneurózis  (Farkas  Ignác),  a  hólyag  szúrcsapolása  (Minder  Gy.),  a 

hólyagvérzések elkülönítő kórisméje (Minder Gyula), a húgycsőszűkületek kezelésének hibái 

(Horváh  Boldizsár),  a  húgycsővérzések  okai  és  kezelése  (Minder  Gyula),  a  vesekövek 

konzervatív  kezelése  (Minder  Gyula),  a  „veselehámozás”  indikációi  (Minder  Gyula).  Az 

eddigiekből is kitűnik, hogy Minder Gyula a legszorgalmasabban publikáló. Ez bizonyítja az 

1932. évi egyetlen cikk, a vesedaganatok korai diagnózisa. Az 1935. évfolyamban már nincs 

urológiai  cikk,  ami  azzal  magyarázható,  hogy ekkor  volt  legvastagabb  a  Magyar  Orvosi 

Nagyhét  referáló  kiadványa.45 A  következő  esztendeit  is  egyedül  ’A  vesediagnosztikai 

tévedések’ képviseli, szerzője Adler-Rácz Antal.

1936-ban Mező Bélának ’A hólyaggümőkór gyakorló orvosi gyógykezelése’,  Minder 

Gyulától a hólyagpunctio (az indikációk és kivitelezések felsorolva), Noszaky Auréltól pedig 

’A húgyutak vérzéseinek elkülönítő kórisméje’ olvasható. 1937-ben Mező Béla írt tanulmányt 

’Prostata hypertrophia kezelése transuretrális resectióval’ címmel.

1938-ban jelenik meg a ’Vesedaganatok elkülönítő kórisméje’ Noszkay Aurél OTBA h. 

45  A Magyar Orvosi nagyhét ötödik ülésszakának jegyzőkönyve. Bp., 1935. MOTESZ. 



főorvostól,  illetve  Minder  Gyula  ’Inficiált  hydronephrosis’  és  a  ’Cystopyelitisek 

chemotherapiája’ c. dolgozata. 

Noszkay Aurél az ’Orvosi Gyakorlat Kérdései’ hasábjain 1939-ben a prosztatarákról írt.

Magyar Urológia’, a szakma 1938-ban alapított folyóirata

A sebészetből  és  a  venerológiából  kivált  kisszakmának  tehát  1920-tól  már  volt  önálló 

tanszéke,  1936-tól  saját  épületegyüttese,  de  még  hiányzott  a  publikációs  fóruma.  Az 

’Urológiai Szemle’ 1908–1909 között funkcionált, mint az ’Orvosi Hetilap’ melléklete. Két 

magántanár szerkesztette: Haberern Jonathan Pál és Illyés Géza, de az évente megjelenő négy 

vékony füzet nem bizonyult tartósnak. Végre 1938 januártól jelent meg a ’Magyar Urologia’, 

mint a „Magyar Urologiai Társaság” hivatalos lapja. A főszerkesztő természetesen Illyés Géza 

professzor lett, a felelős szerkesztő és kiadó Minder Gyula magántanár, a helyettes szerkesztő 

Deutsch Imre. A 17 felsorolt főmunkatárs között megtaláljuk már Babics Antalt,  Berlinből 

pedig Lichtenberg Sándort. A vidéki egyetemek közül Debrecent Bäcker István, Pécset a már 

említett Adler-Rácz Antal képviselte, Szegedről az ilyen személy még hiányzott. Az előszóban 

Illyés szavai szerint „abban a meggyőződésben bocsájtjuk útjára ezt az új folyóiratot, hogy az 

nemcsak a szakmának, de a vele foglalkozóknak is hasznos lesz szakismereteik bővítésében s 

tudományszakunk  további  megismerésében  és  előrevitelében.”  A kéthavonként  megjelent 

kisméretű szaklap tartalmában igen gazdag és változatos. A rövid bevezető után természetesen 

Illyés professzornak ’A köves veseelégtelenségről’ szóló akadémiai székfoglaló előadásával 

indult, ismételten kiemelve benne Korányi Sándor érdemeit. Azt követte a másik „fellegvár”, 

az Új Szent János közkórház urológiai osztálya vezetőjének, Minder Gyula magántanárnak ’A 

gonorrhoeás  complementkötési  reactio  klinikai  értéke’  című  közleménye,  amely  azt 

illusztrálja, hogy az urológia még mindig nem vált el teljesen a venerológiától. 

Igazi  szaktéma  Babics  Antal  tanársegédnek  ’A  prostata  hypertrophia  kezelése 

Hombreollal’  című  írása,  ez  esetben  a  hormonkezelés  hatásosságát  tárgyalta.  A  lap 

természetesen beszámolt a társasági életről, szoros együttműködés bontakozott ki az osztrák 

urológiai társasággal, a német, a francia és angol nyelvű szaklapokból rendszeresen jelentek 

meg referátumok. A reklámszövegekben ott található a húgydesinficiens Vestin, a sedativum 

Legatin,  az  idősebb  orvosgenerációk  ma  is  élő  emlékei.  ’A phosphatkövek  létrejöttében 

szereplő bakteriumok vizeletbontó hatását’ Remete Tibor ismertette, (kemoterápeutikumokat 



akkor még nem használtak),  ’A húgyivarszervi  fertőzések rheumatológiai  vonatkozásairól’ 

Noszkay Aurél, akkor OTBA h. főorvos értekezett. Ugyanerről referált a debreceni Fornet-

klinikáról  Dzsinich  Antal  magántanár  is,  miként  Puky Pál  ortopédsebész,  valamennyien  a 

gonococcus  ezirányú  szerepét  kiemelve.  Beszámoltak  a  francia  urológiai  társaság  37. 

kongresszusáról is (1937. október 4–9.), amelyen román, görög és portugál meghívottak is 

voltak, magyar azonban sajnos nem.

Mező Béla m. tanár a belgyógyászati vesemegbetegedések sebészeti gyógykezeléséből 

főleg az 1878 óta végzett Harrison-féle decapsulációt emelte ki, a Volhard által feltételezett 

érgörcsök megszüntetésére.  Az illusztris  „vesetoklehántók”  között  Illyés  Géza  is  kedvező 

eredményekre  jutott.  Az  I.  sz.  Belklinika  urológusa  Molnár  István,  a  II.  sz.  Szülészeté 

Batizfalvy János volt.  Az Apponyi Poliklinika osztályát Dózsa Jenő magántanár vezette,  a 

német  rendezvények  szereplőinek  listájáról  már  hiányzik  Lichtenberg  Sándor  neve,  a 

diszkriminatív törvények miatt.  Közben megjelent  reklámként a  Deseptyl  nevű gyógyszer, 

főleg a coccusok és coli-fertőzések kezelésére. Az intézetek már szabadon, a körzeti orvosok 

főorvosi  engedéllyel  rendelhették.  A honvédegészségügyet  Czaykowski  Zoltán  ezredorvos 

képviselte,  főleg  venerológiai  problémák  tárgyalásával.  Egymás  után  jelentkeztek  az  új 

sulfamid-készítmények az Elektyl, a Wander gyár által előállított Nigma, Domagk érdemeit 

Zádor László méltatta (akkor még nem volt  Nobel-díjas!). A Pesti Izr. Hitközség Kórháza 

urológiai  osztályáról  Weltner  László  közölt  „érdekesebb  hólyagkő-eseteket”,  ugyanonnan 

Scheibel  Pálnak  a  ’Vesetuberculosis  és  kő’,  Deutsch  Imrének  pedig  a  magyar  urológiai 

szakirodalom feldolgozása volt a feladata, amely bizonyítja, hogy ezt a lapot nem érintette a 

„korszellem”. Az 1938. év utolsó száma az Új Szent János Kórházé volt, mindjárt az elején a 

szépen karbantartott épület képe. Ezt a számot bevezetőjében Minder Gyula a már nyugdíjba 

vonult  elődjének,  Rihmer  Béla  professzornak ajánlotta.  Az obligát  és  színvonalas  Minder 

cikkek mellett Hencz László adjunktus a női trigonitisről értekezett, és ekkor jelentkezett ifjú 

tanársegédként  a  későbbi erdélyi  urológusprofesszor,  Kótay Pál  is.  Dolgozatának címe ’A 

vörösvérsejtsüllyedés dynamikájának vizsgálata  urologiai  megbetegedésekben’.  Grafikonjai 

szépek és meggyőzőek. A magyar-német kultúrcsere egyezmény keretében dolgozott Raunert 

Margit  Lipcsében,  cikkében  a  Szent-Györgyi  által  felfedezett  C-vitamin  (Citrin) 

vérzéscsillapító  hatását  ismertette.  Kótay  Pál  orvostörténeti  érdeklődése  már  ekkor 

megmutatkozott,  záródolgozatként  ugyanis  az  első  magyar  nyelvű orvosi  könyv  urológiai 

vonatkozásait  ismertette.  Természetesen  a  Pápai  Páriz-féle  Pax  Corporist,  igazi  erdélyi 

történelmi hátterével és etnográfiai utalásaival. (A közel 400 oldalas kötet egyébként értékes 



dokumentuma a hazai urológiai szakirodalomnak is.)

Az 1939-es évfolyam Babics tanársegédnek ’A mélyen ülő ureterkövek eltávolítására 

szolgáló eljárásaink’ című, igen szemléletes röntgenfelvételekkel illusztrált dolgozattal indult, 

azt  követte  Pitrolffy-Szabó  Bélának  ’A  rosszindulatú  vesedaganatok’-ja,  az  akkor  még 

szokásos fekete-fehér szövettani ábrákkal. Illyés Gézának ebben az évfolyamban írása már 

nem jelent meg, annál inkább helyet biztosított a vidéki egyetemeknek. A szerkesztőségben 

még  nincsenek  szegediek,  de  a  szerzők  között  már  igen.  A dermato-venerológiai  klinika 

akkori igazgatója, Melczer Miklós és két kitűnő munkatársa: Venkei Tibor és Heiner Lajos, 

mivel önálló urológiai klinika ott még nem létezett. Huth Tivadar, akkori Illyés-tanítvány ’A 

contrastos urologiai röntgenvizsgálatok klinikai értékelésé’-t adta. A lap is azt tükrözi, hogy a 

Klinikát  akkor  már  Babics  irányította.  Állandóan visszatérő  téma a  gonorrhoea  sulfamid-

terápiája, pl.  a Neuber-vezette Bőr- és nemibeteg Klinikáról, miként Szegedről a Melczer-

tanítvány  Sipos  Károly  magántanáré.  A  Pécsi  Bőrklinikát  Berde  Károly  vezette,  és 

venerológiai tapasztalatairól számolt be Jobst Pál m. tanár. Debrecenben akkor Rávnay Tamás 

a  megbízott  vezető,  a  tiszántúli  eredményekről  Dóczy Gedeon m.  tanár  értekezett.  Ez  az 

évfolyam  gyakorlatilag  sulfamid-kötet,  Domagk  neve  egyre  gyakrabban  felbukkan,  új 

gyógyszer  a  Ronin.  A hormonterápia  urológiai  vonatkozásaira  Minder  Gyula  kanyarodik 

vissza, természetesen prostathypertrophia kapcsán. A proteusfertőzések helyi kezelését akkor 

rézoldattal  végezték,  Vizkelety  Gyula  pedig  új  rendszerű  retrospektív  cystoscopot 

szerkesztett. A vesefunkciós vizsgálatok újszerű megközelítését a Herzog-tanítvány Gömöri 

Pál,  akkor  még  tanársegéd  ismertette.  Már  alkalmaztak  szintetikus  herehormont  is  az 

urológiában.

A  Magyar  Orvosi  Nagyhét  Ülésszakának  Jegyzőkönyve  1938-tól  nem  hozta  az 

Urológiai  Társaság  előadásainak  szövegét.  Nyilvánvalóan  azért  nem,  mert  a  megindult 

’Magyar Urológia’ megtette helyette.

Az  1940.  évfolyam  Deutsch  Imre  bibliográfiai  összeállításával  indult,  és  új  nevek 

jelentkeztek  a  szerzők  között.  Ilyenek:  Steller  László,  Vondra  Nándor,  Simonyi  Attila  az 

urológiai  klinikáról,  Hencz László,  Zoltán Tibor  a  Minder-vezette  Új Szent  János Kórház 

Urológiai Sebészeti Osztályáról. A fentiek az Urológiai Társaság 1939. december 18-án tartott 

100. ülésén is előadást tartottak, amelynek összefoglalását Babics Antal írta meg.

Jelentkezett az I. sz. Sebészeti Klinikáról a később könyvet is írt Schmidt Albin,46 Győry 

György  pedig  a  Szent  Rókus  Közkórház  Nőbeteg  Osztályának  orvosaként  jelentkezett 

46  Schmidt Albin: A húgykőbetegség kórtana. Bp., 1941. Novák. 



publikációjával. 

Az 1940.  évi  3–4.  szám a  Mester  előtt  tisztelgett,  70.  születésnapja  alkalmából.  Az 

utókor szemében ez az önálló klinika fennállásának 20. évfordulóját is jelenti. Benne látható 

Illyés professzornak egy kevésbé ismert képe, ezúttal nem profilban, ahogy szokásos volt. A 

laudatiót  az  adjunktus  Babics  Antal  írta,  a  bevezető  cikkben  a  „rangidős”  Minder  Gyula 

magántanár ’Az urológia önállósági törekvéseinek okai’-t taglalta. Ismertetve az urológiának 

a különböző klinikumokhoz fűződő viszonyát.  Herman János magántanár az Illyés-klinika 

röntgenlaboratóriumának  (volt)  vezetője  kimutatásokkal  bizonyította  a  Rtg-diagnosztika 

jelentőségét  az  urológiai  sebészetben.  Az  ötletadó  Illyés  és  a  megvalósító  Lichtenberg 

szerepét  méltatta.  Ekkor  jelentkezett  Huth  Tivadar,  később  pécsi  professzor  ’A 

tuberculosisbacilluria mai állása’ című dolgozatával. Farkas István egyetemi tanársegéd cikke 

pedig: ’A sugaras röntgen-therapia haladásáról urológiai vonatkozásban’. Természetesen itt a 

hólyag,  a  prosztata  és  a  vese  tumorainak  sugárkezelési  kezdeményezéséről  van  szó.  A 

legbiztatóbb  eredményeket  a  prostatatumorok  kezelésében  érték  el.  Megjelenik  Gerendai 

Tibor tollából ’Az átöröklés jelentősége az urológiában’. Ez már igazi genetikai fejtegetés. 

„Az örökletes betegségek és rendellenességek átöröklésében éppen úgy érvényesek Mendel 

törvényei, mint az egészséges tulajdonságok öröklésében. Eltérés annyi, hogy a betegségek 

rendesen egy gén változásai, addig a normális tulajdonságok több géntől függenek” – írja a 

szerző.47 A  húgyhólyag  nem  mechanikus,  hanem  beidegzési  zavarán  alapuló  kiürítési 

nehézségek megszüntetésére felmerül ’A praesacralis sympathektomia az urológiában’, ahogy 

azt  Kádár  László  tanársegéd  összegezte.  A másik  fontos  probléma  az  ’Érzéstelenítés  az 

urológiában, különös tekintettel a klinikai eljárásokra’. Szerzője Rudinai-Molnár Jenő. Mivel 

az  általános  narkózis  többletmunkát  jelent  a  vízforgalomban  kiemelkedő  szerepet  játszó 

veseparenchymára,  ezért  előnyben  részesítendő  a  helyi  érzéstelenítés.  Az  eddigi 

lumbálaneszteziával szemben előtérbe került a legkevésbé veszélyes, de ugyanolyan hatásos 

epidurális  érzéstelenítés,  1%-os  novocain-adrenalis  oldattal.  Az  Illyés  által  ajánlott 

pyramidon-csőre  (benne  kevés  ópium)  nem  nyert  nagyobb  teret.  A  daganat  ígéretes 

szakembere Illyés Endre tanársegéd (nem tudunk rokonsági fokról), még mindig nagy gondot 

okoztak  a  kankó  okozta  húgycsőszűkületek  (Lenhof  Antal,  Janits  Dezső).  Annak 

kemoterápiáját ismertette Marcell István, aki később Esztergomban lett az urológiai önálló 

osztály megalapítója. Az endoszkópos gyógyeljárások haladásában az urológiában Vizkelety 

Gyula,  az  étrend az  urológiában Kolbenheyer  Zoltán  reszortja  volt.  Az enuresis  nocturna 

kezelése Aktedron adásával történt (Janits Dezső), ebben a számban a berlini Krankenhaus 
47  Gerendai Tibor: Az átöröklés jelentősége az urológiában. = Magyar Urológia, 1940. p. 108.



Westend  sebészeti  osztályát  prof.  H.  Boeminghaus  képviselte  ’Az  ureter  különböző 

szakaszainak műtéti feltárásáról’ szóló közleményével.

Az évfolyamot Noszkay Aurél zárta a Domagk-féle sulfamid-kezeléséről szóló írásával, 

de úgy látszik, az előző év Nobel-díja akkor még nem jelentett akkora szenzációt, mivel meg 

sem említik.

Az 1941. évfolyamban felvetődött a Koch-bacilluria kezelése Rubophen adásával, de a 

várakozást  az  eredmények  nem  igazolták.  Az  egyre  gyakrabban  publikáló  Lini  Gyula  a 

prostatahypertrophia hormonterápiáját  (Inhibin,  Androfort)  taglalta,  Schmidt  Albin pedig a 

here  rejtett  hormonkezelését.  Természetesen  mirigyzavarok  helyreállítására,  és  nem  a 

Woronoff-féle fiatalításra és potencianövelésre.  Deutsch Imre tovább folytatta az urológiai 

szakirodalom  feldolgozását,  Babics  pedig  a  Magyar  Urológiai  Társaság  1941.  évi 

közgyűlésének  összefoglaló  ismertetését.  A  3–4.  összevont  szám  megismertette  kellő 

illusztrációs anyaggal az Új Szent János Kórház Urológiai Osztályát. Az alaprajztól a modern 

műtőig, valamint meglepően sok szövettani ábrát. Egyre gyakoribb a kontrasztos rtg-felvétel, 

a vese-tbc problémája viszont a Rubophen-próbálkozás mellett  is vörös fonálként húzódik 

végig  a  köteten.  Gombkötő  Béla,  akkor  még  Minder-tanítványként  a  prosztatatályogokról 

értekezett, később ő lett a debreceni egyetem sebészeti klinikájának a hivatalos urológusa. A 

venerológiai  rész  változatlanul  erős,  viszont  a  háborús  viszonyok  ellenére  egyetlen 

honvédorvos,  Mártony Géza  szerepel  egyetlen  dolgozatával,  az  sem venerológiai  jellegű, 

hanem  ’Az  autonom  idegrendszer  szerepe  a  húgyutak  megbetegedésében’  címmel. 

Természetesen ő is, a katonai beosztása mellett a Minder-iskola képviselője. Ez a kötet már 

arra enged következtetni, hogy Illyés helyét Minder Gyula magántanár, közkórházi főorvos 

fogja betölteni.

A Magyar  Urológia  1942.  évfolyama  terjedelmében  már  csak  az  előzőnek  a  felére 

sikeredett.  Annak  is  jelentős  részét  foglalták  el  a  reklámhirdetések.  A felelős  szerkesztő 

Minder Gyula búcsúzott az aránylag fiatalon elhunyt Borza Jenőtől, Ágota Ferenc értekezett a 

mellékheregümőkór kóroktanáról, a sebész Bochkor Béla az appendicitis és az urológiai akut 

bajok  differenciáldiagnosztikai  nehézségeiről.  A  Magyar  Urológiai  Társaság  1941.  évi 

februári tudományos ülését Babics Antal foglalta össze. A kassai Molnár Béla, több kitűnő 

orvostörténeti  munka  szerzője  (köztük:  ’Arany  János  Karlsbadban’)  a  szintén  kassai 

Ultzmann Róbertről emlékezett meg, születése 100. évfordulóján. Ez Kassán is elhangzott, 

1942. április 1-jén. A lap a társulati ülések szövegeit,  programját rendszeresen regisztrálta. 

Noszkay Aurél igen szemléltető rtg-felvételeket közölt a húgycső szűkületeinek vizsgálatáról, 



amelyek  80%-ban  gonorrhoeás  eredetűek  voltak.  A  „sugárfogók”  segítségével  készült 

felvételek nagyon megkönnyítették a szakszerű tágítások kivitelezését. A sérülések után pedig 

a szükséges rekonstrukciós beavatkozásokat. Viszont olajos sugárfogóanyagokat (pl. jodipin-

lipidol) akut sérüléseknél nem alkalmazhattak, sem a befertőzés, sem az embólia veszélye 

miatt.  Addig állandó katétert  helyeztek be,  majd amikor a roncsolt  részek lelökődtek és a 

burjánzás  megindult,  következhettek  a  jól  lokalizált  beavatkozások,  amelyeknek  kiváló 

szakértője volt Noszkay Aurél. Ne feledjük el,  erre a háborús körülmények között is nagy 

szükség volt, lévén elsősorban nemzőképes fiatal korosztályról szó. 

Ekkor Illyés Géza már nyugdíjas, ősztől kezdve Minder Gyula az igazgató, aki lapocot 

készített a prosztataműtétekhez, főleg a vérzés megakadályozására. A Magyar Urológia utolsó 

száma 1944 nyarán jelent meg. Egyetlen szerzője akkor Noszkay Aurél, aki akkor már Minder 

utóda  a  Szent  János  közkórház  urológiai  osztályának  élén.  Az  egyetlen  számot  betöltő 

közleményének címe: ’Különböző eredetű női vizeletcsurgások (incontinentia urinae, fistula 

vesiconvaginalis,  extrophia  vesicae)  műtéti  megoldásai’.  Utána  az  urológiai  tárgyú  írások 

„szétszóródtak” a különböző szaklapokban, egészen az 1944. év végéig,  amikor a főváros 

tartós ostromával nőtt az esetek száma (főleg a sérüléseké, de a gonorrhoeás szűkületeké is), 

az urológus sebészek gőzerővel dolgoztak tovább, de publikálásra lehetőség már nem adódott. 

Nem is az volt akkor a fő gond, hanem a lehetőség szerinti intenzív működés és egyáltalán a 

túlélés, egy hosszú ideig tartó ostromállapotban, majd utána is, míg meg nem indult újra az 

élet a Klinikán, akkor már Babics Antal irányításával, mert Minder Gyula rövid, alig két- és 

féléves  igazgatás  után  Svájcba  távozott.  Bizonyára  házastársi  ráhatásra,  mert  neje  a 

kantonállamok  egyikében  született  és  a  háború  sújtotta  Európában  ott  lelték  meg 

nyugalmukat.

Urológiai publikációk az Orvosi Hetilapban 1939 után

Az 1939-es évben Adler-Rácz Antal magántanár „képviselte” az urológiát a ’Mikor és hogyan 

operáljunk ureterköveket’ című dolgozatával, amely az Orvosi Hetilap hasábjain jelent meg. 

Ő is az Illyés-iskola kiválósága. (Ebben az évben a Magyar Orvosi Nagyhétnek nem volt 

kiadványa.) 

Az  Orvosi  Hetilap 1940.  évi  kötetében  az  Illyés-klinikáról  Ágota  Ferenc  klinikai 



tanársegéd  a  prostatektomia  súlyosságáról  értekezett.  Nyilván  mert  a  Hetilapot  többen 

olvasták, mint a Magyar Urológiát, másrészt az urológusokat erről nem kellett meggyőzni. 

Vizkelety  Gyula  klinikai  gyakornok  az  állandó  hólyagmosás  és  a  hólyag  gyulladásos 

betegségeinek  kezelését  ismertette.  Kaliumhypermangan-,  Rivanol-  vagy  Hexamygdal 

oldattal,  és ennek a gyakorlati kivitele szintén nem a szűkebb szakma illetékességi körébe 

tartozott.  Az 1941. évfolyamban Minder  Gyula,  még mint  főorvos,  a  prostatahypertrophia 

„kérdésének  újabbkori  fejlődését”  tárgyalta,  valószínáleg  meggyőző  hatással,  mert  egy 

korabeli kolléga szinte minden sorát pirossal húzta alá. A másik vezető urológus Babics Antal 

pedig  a  Hetilap  „kiegészítőjének”  számító  Orvostudományi  Közlemények hasábjain 

(mindkettőt  Vámossy  Zoltán  szerkesztette)  taglalta  a  „prostata  túltengés”  (Babics  ezúttal 

„félig” magyarított) és a veseelégtelenség problémáját.

A Hetilapban az Illyés-klinikáról már egyedül a már említett Marcell István jelentkezett 

’A prostata  hypertrophia  hormonkezelése’  című  írásával.  Elég  nagy  volt  az  ortográfiai 

zűrzavar  a  szaknyelvben.  Megállapítja,  hogy  „kezdetben  a  sexualis  hormonok  gyógyító 

alkalmazása általánosságban a nemi működés csökkent, vagy zavart állapotainak rendezésére 

irányult.  A mind  szélesebb  körben  történt  vizsgálatok  a  sexualhormonok  alkalmazásának 

területét kiszélesítették. A psychés, roboráló, tonizáló, stb. hatások ismeretében a hormonok 

adagolása napról napra megalapozottabb. Ehhez járul még a hatóanyagok standardizálása is, 

mely az orvos kezében most  már mérhető,  tehát  ellenőrizhető szert  adott.”48 A következő 

évben már Minder Gyula a tanszékvezető.  Intézete a Pitrolffy-Szabó Béla tollából közli a 

’Többszörös  égetés  után  végzett  prostatatektomiák’ című  közleményét,  mert  az  urológia 

legfontosabb problémája a prosztata maradt. 

Az 1943-as évben inkább már az Orvostudományi Közlemények hasábjain jelentkeztek 

az urológusok. Babics Antalt ’A veseállományon kívüli négy ágra oszló vesemedence érdekes 

esete’  érdekelte,  röntgenfelvétellel  bemutatva.  Minder  Gyula  a  vese  fejlődési 

rendellenességeiről  egy igen imponáló közleményt,  mintha bizonyítani  akarta  volna,  hogy 

nem véletlenül került Illyés Géza intézetének élére.  Aplasiák és hypoplasiák,  duplicitások, 

rendellenes fekvésű vesék (dystopiák), rendellenes alakú vese (patkóvese), rendellenes szöveti 

szerkezetű  vesék  (cysticus  degeneratio)  egyaránt  megtalálhatók  a  részletes  ismertetésben. 

Meglepő, hogy az 1944-es évfolyamban Babics Antal az ’Áthatoló fedett vesesérülés’ című 

esetét már a III. sz. Sebészeti Klinikáról közölte. Ugyanekkor Minder Gyula az urológia újabb 

irányelveit  ismertette,  szokatlanul  hosszú  és  ismét  szépen  illusztrált  tanulmányában.  A 

48  Marcell István: A prostata hypertrophia hormonkezelése. = Orvosi Hetilap 86 (1942) pp. 561–562.



prosztata-probléma itt  is  dominál.  Minder  professzor az eszközös kezelések kockázatairól, 

Farkas István a prosztatarák műtéti és sugaras kezelésének eredményeiről, Bochkor Béla a 

prosztata hypertrophiások pollakisuriájának gyógykezeléséről írt. Az előbbi kettő a Minder-

klinikáról, az utóbbi az Adler-Rácz Antal vezette MÁV Kórház Urológiai osztályáról.
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50  Tóth  Csaba  (szerk.):  25  éves  a  Debreceni  Orvostudományi  Egyetem  Urológiai  Klinikája  1974–1999. 

Debrecen, 1999. DOTE. 155 p.
51  Lásd részletesebben: Papp Kornélia – Marton János (szerk.): Szegedi Egyetemi Almanach (1921–1996) II.  

köt. Szeged, 1997. 
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