
Makara Lajos — a kevéssé 
ismert kiváló sebésztanár 

Az 1872-ben egyetemi rangra emelt kolozsvári 
Kir. Orvossebészeti Tanintézet (véle a Karolina
kórház) első ny. r. sebész tanára Brandt József a 
Semmelweis-életrajzokból rokonszenvvel ismerős 
Franz Schuch tanítványa volt. Tőle, az éternarkó
zis bécsi bevezetőjétől tanult operálni, Semmel
weis kései honfitárs-kollégájának azonban para
dox módon éppen az aszepszis-antiszepszis nem 
volt erős oldala. Azt utóda, a Kovács-tanítvány 
Makara Lajos valósította meg maradéktalanul. 

Apja, Makara György azonos azzal a pápai 
járásorvossal, aki az 1847/48-as Orvosi Tár szor
galmas levelezője volt, a bíráló más véleményű, 
de sohasem támadó és támadható ellenzéki pózá
ban. A szaksajtó szerepét a gőzhajó és a vasútéhoz 
hasonlítja, megfeddésében részesül az Orvosi Tár, 
mert „sem küllemén, sem belterén nem mutat ha
ladást". Ezért nem tud versenyre kelni előfizető
szerzés terén (a honi előfizetők közt) a külföldi 
lapokkal. Kifogásolja az orvosok célszerűtlen el
osztását a vidék rovására, továbbá, hogy a kar csak 
az 1831-ben tapasztalatokat szerzett kollégákat al
kalmazta kolera-orvosnak. Helyesebbnek tartotta 
volna hozzájuk fiatalokat is beosztani. Észrevéte
leinek készséges leközlése ama kritikus időben azt 
bizonyítja, hogy nem a sértődött vidékit látták 
személyében. 

Makara György később Veszprém megyei fő
orvosként a Poór Imre szerkesztette Gyógyászat 
szerző-levelező érdékköréhez tartozott. Az 1861-es 
évfolyam 33. számának Ügyeink c. rovatában azt 
írja: „az orvos mint törvényesen elismert testület
nek szabályosan fölavatott tagja" állami alkalma
zott legyen, ezért nem bízható „a tehetősebb bete
gek gyarló jószívűségére", A Gyógyászatban egy 



országos orvosi testület létrehozását javasolta, 
nemcsak segélyző szándékkal, de az orvosetika őr
zésére. Az egyesület 1863-ban 1000 orvostudort, 
1200 sebészt, 500 gyógyszerészt és 300 állatorvost 
számlálhatott volna. 

Részint önmagáért, méginkább a familiáris in
díttatásért ismertetett pápai lakosú Veszprém me
gyei főorvos és Lóskay Mária házasságából szüle
tett Makara Lajos 1862. március 20-án. Gimnáziu
mi tanulmányait a soproni bencéseknél, az orvos
kart Pesten járta. Oklevélszerzés után a kister
metű, kiemelkedő szellemi képességű fiatal orvos 
Lenhossék József kórbonctani segéde lett. Ö azon
ban a boncasztal mellől a műtőbe vágyott, így két 
év után az I. számú Sebészeti Klinikára került, 
ahol kórbonctani múltjával rövidesen Kovács pro
fesszor egyik első számú emberét tisztelték benne. 

Klinikai kinevezése a bakteriológia koronás 
korszakára esett. Koch legnagyobb felfedezése után 
minden valamirevaló kutató nem kevesebbet mint 
a vérbaj és a rák kórokozó mikroorganizmusát 
akarta megtalálni. Egymást érték-erősítették-eá-
folták a közlemények, mindenki talált valamit, de 
a syphilisé 1906-ig, a carcinoma „kórokozójának 
felfedezése" azóta is várat magára. A venerológia 
porondján csörtéző német—francia bakteriológiai 
párbajról Marschalkó Tamás adott az Orvosi Heti
lap olvasóinak avatott tollú tudósítást, ugyanezt 
tette (de nemcsak német—francia, hanem inter
kontinentális méretekre szélesítve) Kovács prof. 
megbízásából Makara, György „A rák kóroktanára 
vonatkozó vizsgálatok" Gyógyászat-beli ismerteté
sével. A nyirokcsomókban levő cc-át tét eket a tbc 
fertőző analógiájával magyarázták. Neves nagysá
gok Berlintől (Schill) Rio de Janeiróig (Domingos 
Freire) vitatkoztak a prioritáson a megválaszolat
lan kérdőjelek árnyékában. A tudományos (ellen-) 
közvélemény három dologra nem kapott magyará
zatot. Először: nem tudtak a „felfedezők" egysé
gesen egy kórokozót megjelölni. Másodszor: csak 
a kifekélyesedett carcinomákban sikerült (külön
böző) baktériumokat találni. Harmadszor: magá
ban a daganatsejtekben nem észleltek mikroorga
nizmusokat. Anno 1888 így nézett ki a rák bakte
riológiai kóroktana. 

Makara az utánvizsgálatokból megállapította, 
hogy a frissen kivágott zárt daganatok táptalajra 
oltva sterilek maradnak. A fertőződés tehát má
sodlagos. A tudományos „inter multos litigan-
t e s . . ."• esetében Makara a kívülálló harmadik, 
nem nevető, de okosan érvelő. Szó szerint idézzük 
összegezését: „Az árképletekben, nevezetesen a 
carcinomák és sarcomákban az eddig rendelkezé
sünkre álló segédeszközök mellett specifikus mik-
roorganismus mutatható k i . . . megjegyzem, hogy 
a rák fertőző természete mellett felhozott érvek 
engem nem igen győznek meg annak valódiságá
ról". Természetesen nem egyedül látta így. Sokat 
sejtető az alábbi megállapítása: „bennem legalább 
ezen gondolatokat érlelték meg a górcsői készít
mények, melyeket egy emlőrák kiirtása után né
hány hét múlva gyanúsan pirosodni kezdő bőr
részletből kiegészítettem,- hogy az ép szövetekbe 
befurakodó ráksejtek, melyek a nyirkedények né
melyikét kitöltötték, legnagyobbrészt oly megosz

lási alakokkal mutatkoztak, mint ezt csak a fejlő
dő ébrényi hámszöveteknél látjuk ily fokban". 

A rákszakértőként kezdő Makara rövidesen a 
Gyógyászat egyik reprezentáns cikkírója lett. A 
lap iránti megkülönböztetett elkötelezettséget egy
részt édesapjától örökölte, másrészt a tulajdonos 
ekkor már intézeti főnöke, Kovács tanár volt. A 
szerkesztő-kiadó a sebész Schachter Miksa, Maka
ra úttörő vizsgálója volt a iatrogén ártalmaknak. 
A klinikai kórtermek porából (minél zsúfoltabb, 
annál több) Staphylöcoccus pyoegenes aureus és 
albus törzset tenyésztett ki. Megtiltatta a műtőben 
már a műtét előtti félórában a felesleges járkálást. 
Ellenőrizte a csíraszámokat, fertőtleníttetett, java
solta bizonyos esetekben preventíve a „sebűrök 
alagcsövezését". 

Az orvoskar 1890-ben nagy feladattal bízta 
meg. Berlinben a helyszínen kellett megismerni a 
nagy reményre jogosító, de keserű kiábrándulást 
okozó Koch-tuberkulin terápiás hatásosságát. 
Bergmann sebészeti klinikáján és a Charité Frán-
tzel vezette sebészeti osztályán láthatta a 0,5%-os 
phenollal tartósított barna anyagszéria hátbőr alá 
történő fecskendezését. Maga Bergmann sem volt 
(enyhe említéssel) elragadtatva a terápiás effek
tustól. Inkább diagnosztikai lehetőséget gyanított 
benne. Makara berlini tudósítása szerint „Koch 
neve elég garancia arra, hogy az általa leírt tények 
felett ne kételkedjünk, de a betegség alattomos és 
makacs természete int, hogy a következtetésekkel 
óvatosak legyünk". 

Gyógyászatbeli beszámolójával párhuzamosan 
jött Báron Jónás és Stiller Bertalan tanár ismer
tetése a pesti izraelita kórházban szerzett tuber-
kulin tapasztalatokról, hasonlóan kérdéses ered
ménnyel. 

Makara Lajos 1892-fcen már a klinika egyik 
prominens sebésze. Öt bízta meg Kopács a 24 éves 
praxisa utáni első kloroform-halál esetének leköz-
lésére, mert az — úgymond — nem elhallgatást, 
de okulási okból a legnagyobb publicitást igényeli. 

Az orvosegyesület 1896. február 15-i ülésén a 
fiatal sebész már fontos szakreferens. Nagy össze
foglalást tartott a gastro-jejunostomia indikációi
ról. Nem helyeselte a nagy tekintélyű Doyen ra
dikális elvét, mert a gastro-jejunostomiánál szer
zett Kovács-klinikai tapasztalatok nem kedvezőb
bek. Az alábbi javaslatokat sorolta fel: pylorus-
rák, heges pylorus-stenosis, súlyos összenövések 
okozta passage-zavar. Egyéb esetleges indikációk: 
a gyomor mechanikus működésének elégtelensége, 
állandó hypersecretio (hányás stb.), kiújuló feké
lyek, heges gyomorfekély. Nem a radikális, hanem 
a racionális sebészetet tartja ideálisnak, a sebész 
és a belgyógyász egymásra utaltságát. 

Az 1899-es Gyógyászatban a narkózisról és a 
helyi érzéstelenítésről ért ékezik (Schleich-féle ko-
kainos, Braun-féle eucainos, Oberst-féle vezeté-
ses). A Tauszk Ferenc szerkesztésében megjelent 
klinikai diagnosztika-sorozat sebészeti fejezetét 
Makara írta. Önálló könyve 1905-ben jelent meg, 
címe: „A végtagok sebészeti bántalmainak gyógyí- / ^ \ ^ 
tása". Ekkor már magántanár, közkórházi rendé- ^ P f 
lőorvos, s az Orvosi Hetilapnak (is) kazuisztikai _ ü 
közlője. A traumás bántalmaktól az érbetegsége- 2495 



kig, a sterilizáló víz lúgosításától a kombinált éter 
—kloroform narkózisig tárgyalja a leggyakorla-
tibb teendőket. A könyv 5. oldalán írja: „Az utó
kezelés terén, különösen régente, sok mulasztás 
történt. Csak amióta a munkás-balesetbiztosítás 
révén kiderült, hogy a sérülések gyógytartama 
korántsem oly rövid, az eredmények sem oly fé
nyesek, mint azt a tankönyvekből olvastuk: kez
denek nagyobb figyelmet fordítani a sérülések 
utókezelésére". 

A könyv megjelenése előtti esztendőben vo
nult nyugalomba Brandt József sebésztanár, utód
jának a kolozsvári kar kitűnő érzékkel 1905-ben 
Makara Lajost hívta meg. Kinevezése minőségi 
változást, operatív fellendülést hozott a sebészeti 
klinika életében. Szigorúan megvalósította az 
aszepszis-antiszepszis elvét, az Erdélyi Múzeumi 
Egylet állandó előadót nyert benne. A Magyar Se
bészeti Társaság 1907-ben tartott első nagygyűlé
sén ő referált a Bier-féle passzív hiperémiás 
gyógykezelésről a sebészetben. A gümős ízületi 
bántalmaknál kísérletezett vele, nem megnyugtató 
eredményekkel. Az Orvosi Hetilap 1905—1910 kö
zött rengeteg kazuisztikai közlésének biztosított 
nyilvánosságot. Irt a röntgenográfiáról az idegen
testek eltávolításának a szolgálatában, előadást 
tartott a Strauss-féle rektoromanoszkópia fontos
ságáról a végbél-ec korai felismerésében. Nagy 
szakértője volt az anus prae készítésének. Lekö
zölt sikeres lépkiirtást, végzett gennymellnél tho-
rakoplasztikát, nyitott meg rekeszizom alatti tá-
lyogot, végzett arcidegvarrást, orrplasztikát, klini
kai szinten mindazt, ami egy közkórházban is elő
adódhat. A kistermetű, kevés beszédű ember tíz 
évig állott a kolozsvári sebészet élén. Tanári ki
válóságáról az egykor még őt hallgató élő nagy 
öregeink (Issekutz, Haynal, Miskolczy) személyes 
visszaemlékezései tanúskodnak. 

1915-ben a halál nemcsak a harctereken vá
gott széles rendet. A kolozsvári tanárok közül 
meghalt a kitűnő venerológus Marschalkó Tamás, 
két rövid őszi hónap múlva követte a vele egyidős 
Makara Lajos. Aláírás nélküli nekrológgal a Gyó
gyászat búcsúztatta. A legfőbb sebészeti őrhelyek 
örökre elhagyását ő kezdte meg, Schachter Miksa 
folytatta és Herczel Manó fejezte be 1918-ban. 

Fegyverek mögött kényszerült lezajlani egy chi-
rurgus nemzedékváltás a mozgó-álló, majd össze
omló frontokról visszaözönlött sebesültek szaka
datlan ellátása közepette. 

Szállási Árpád dr. 


