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Kartörténetünk tud alig publikáló tanszéktulajdo
nosokról (Stáhly Ignácz, Schordann Zsigmond) és 
voltak fontosakat író katedra nélküliek. Ilyennek 
számít Navratil Imre, aki orr-gégészként az első 
hazai szakkönyveket írta, s a kissebészetet művel
ve nagy sebészeket (Hültl Hümér, Manninger Vil
mos) nevelt. 

Amikor orvossá avatták, 1858-ban, a magyar 
medicina már biztatóan bontakozik. Üj évfolyamba 
fordult az Orvosi Hetilap, s a Budapesti Kir. Or
vosegyesület ez évi előadássorozatának elején és 
végén kiemelkedő jelentőségű beszámolók hangzot
tak el. A január 2., valamint a 23. napi összejöve
telen Semmelweis referált A gyermekágyi láz kór-
oktanáról, amelyet május 16-án még kiegészített. 
A szenvedéllyel töltött tan fordított ballisztikus 
pályát futott be, újra követni ismert dolgok ismét
lése lenne. 

November 13-án pedig az egyesület új tagja, 



GÉGBÍJAJOK; 

a Pestre vezényelt Czermák tanár mutatta be a 
gőg-tükröt, vagyis a gégetükrözést mint a vizuális 
diagnosztika nagy lehetőségét. Előzményei-körül
ményei szintén ismertek. Elképzelhető a hatás, mi
dőn bemutatta a jelenlevőknek a saját gégéje tü
körképét. A szemtanú Navratil szerint Czermák 
hosszú percekig állotta nyelvcsap- és garatrezzenés 
nélkül a belecsodálkozást. Később bemutatókörútra 
indult külhoni városokba, hasonló és egyértelmű 
sikerrel. 

Navratil tehát ott volt a nagy demonstráción, 
és ahogy vallotta, ennek az élménynek köszönheti 
laryngológus mivoltát. 

Családi nevéből és szalóki előnevéből ítélve 
felvidéki eredetű, ő maga már Pesten született 
1834-ben. Középiskolái és az orvosi kar elvégzése 
után 1858-ban avatták orvosdoktorrá, egy évvel ké
sőbb szemész- és szülészmesterré. Czermák bizta
tására kezdett foglalkozni gége tükrözéssel. Amikor 
a kitűnő fiziológus egy rosszul értelmezett általá
nosítás miatt elhagyta a pesti egyetemet, az expe
rimentális élettant Balogh Kálmánra, a tükrözést 
Navratil Imrére hagyta. A kezdő laryngológus köz
ben megszerezte a műtőorvosi oklevelet, mivel a 
szakma manuálisnak is ígérkezett. 

A hazai indítást külföldi folytatás követte, ta
nulmányi útjáról hazatérve 1865/66-ban a gégetük-
részetből magántanárrá habilitálták. Fontos éve 
volt ez a kisszakmák polgárjogának. Ekkor nyert 
magántanári rangot Barna Ignác a fogászatból, 
Láng Gusztáv a kórszövettanból és húgyelemzés-
ből. Navratil az Orvosi Hetilap 1865-ös évfolyamá
ban beszámolt a gégetükrészetről, majd megjele
nik uo. A gégebajok helyi gyógykezelése gégetük
rözés által. A magyar orvosok és természettudósok 

Pozsonyban tartott XI. vándorgyűlésén elhangzott 
tőle A gégebajok helyi gyógykezelése gégetükör 
mellett. A tükrözéstől tehát egyelőre nem kanya
rodott el, teljes mértékig nagykorúsítani akarta. A 
nagyobb nyomaték kedvéért 1866-ban kiadta A gé
gebajok c. közel hatszáz oldalas könyvét, a hazai 
gégészeti szakirodalom e széles nyitányát, mivel a 
felsorolt 69 forrásműben magyar nyelvű egyálta
lán nem szerepel. 

A ma is mutatós kiállítású könyv bevezetőjé
ben büszkén említi a szerző, hogy munkája bő
vebb a tübingeni Bruns és a berlini Rühle nagy
hírű műveinél, mert azokban nem található a gége-
tükrészeti technika leírása. A bonctani ábrákat ki
sebb-nagyobb módosításokkal Luschka és Billroth 
könyveiből vette át. A történelmi rész a pompei 
ásatásoknál talált cső alakú üveges készülék ismer
tetésével kezdődik, amely Celsus VII. könyvének 
12. fejezete szerint szájtükör-alkalmatosság lett 
volna. Onnét Levret doktor segítségével egyenest 
a XIX. századba ugrik, Senn, Bozzini, Babington 
és Warden előmunkálatait érintve már csak egy 
lendület, hogy a londoni napfény, egy tükör és a 
Philos. Magaziné Journal of Science segítségével 
képzeletben a híres spanyol énekes, Manuel Garda 
torkába pillanthassunk. Megemlíti Türck és Czer
mák prioritási vitáját, természetesen az utóbbi ja
vára, noha a francia halhatatlanok akadémiája 
megosztott díjjal salamoni döntést hozott. Felidézi 
a gége-görvélyes kisleány esetét, akin Balassa ta
nár az utolsó pillanatban végzett életmentő légcső
metszést, Czermák tükre pedig megmutatta a baj 
valódi okát és viasz szálacsokkal igyekeztek átjár
hatóvá tenni a szűkületét. Később tágító készülé
ket szerkesztett, de nevét nem ez őrizte meg. Utal 
Mandl munkásságára, aki Párizsban a látott részek 
mekkoraságának meghatározására mértéket (mic-
rometer) állított fel... ti. magára a tükörlapra 
mérték-fokozatot vájatott. Hasonlót készített Merkl 
Lipcsében. A fiziológiai fejezetben A hangszerv 
müszerkezete, valamint A hang zenészeti sajátságai 
c. részek valóságos kis hang-élettani, zenefizikai 
tanulmányok. A könyv kórtani fejezete, különösen 
a diftériás toroklob, a croup ismertetése szinte drá
mai. A szülők sokat reméltek- az új találmánytól, 
de a tükröző orvos legfeljebb a levált hártyákat 
tudta eltávolítani hajlított gégecsipesz segítségével, 
s a hűdésnél sztrichnin injekciókat adott. Más volt 
a helyzet az idegentestek eltávolításakor. Navratil 
bejárt a pesti szegénygyermek kórházba (az igaz
gatója Bókai János volt), ha a kis páciensektől aspi
rált szilvamagot és dióbelet kellett eltávolítani lég
csőmetszés útján. A felnőttek közül leginkább az 
énekesek látogatták, a gégészre leginkább rászo
rulók. A larynx-tbc-ben szenvedők, akiket Hen-
le költői szavaival örö?c lázban elsorvasztanak a 
nyomor befelé sírt könnyei (ti. a gümők), a helyi 
kezeléstől nem sokat remélhettek. A könyv gyógy
tani része sokat foglalkozik a mutatós inhaláló ké
szülékekkel. A porlasztásra szánt anyagok: timsó, 
konyhasó, csersav és réz aqua ceres nigras oldata, 
benne pár csepp belladonnás tinktúra. És termé
szetesen a budai kénes gyógyvizek. A kéz követi a 
szemet elve alapján operációs instrumentumok: 
speciális ollók, csipeszek, csavarhurkok, polipfogók 



és polipotómok ábrái sorakoznak a szépen megírt 
szöveg között. 

Első könyvének megjelenése évében bízták rá 
a Rókus Kórház (hazánkban az első) orr-gégészeti 
rendelését. További dolgozatait az Orvosi Hetilap, 
a Berliner Klinische Wochenschrift, a Wiener, med. 
Wochenschrift közölte, mely utóbbi a dualizmus 
első éveiben a bécsi Med. Chirurg. Rundschau szo
kásától eltérően magyar szerzőket is befogadott. 

A gégebajok sikere 1867-ben az Orrtükrészet 
c. füzet megjelentetésére ösztönözte. A rhinosco-
piának is Czermák ötlete adott lendületet, a mes
terséges fény segítségével lehetővé vált a hortyok 
(orrüregek) tükrözése. Ez a füzet szerény terjedel
mű, lényegében A gégebajok kiegészítője. 

Ugyanebben az esztendőben jelent meg a Se
bészeti műtéttana. 

A Rókus Kórház gégebetegeiről az első kimu
tatást 1868-ban adta ki, a következő füzete a Gége
sebészeti adatok 11 műtéti esetet ismertet, ábráit 
Thanhoffer Lajos készítette, aki akkor az élettanon 
volt tanársegéd. Az eltávolított gége-habarczokat 
(polipusokat) szövettanilag Balogh Kálmán tanár 
vizsgálta meg. A könyv meghatározza a gégemet
széssel járó műtétek javallatait; például ha a hang
szalag alatt van a kiirtandó képlet, ha heveny ful-
ladozási tünetek lépnek fel, ha gégetükör nem al
kalmazható (gyermekek vagy elmebetegek eseté
ben), ha valaki egyáltalán nem bírja a tükrözést. 

A szakma fejlődéstörténetére többször vissza
tér, így az 1873. március 7-i természettudományi 
estélyen méltatta a gégetükör történetét és jelen
tőségét. 

A Rókusban nemcsak orr-gégészként, de se
bészként is tevékenykedett. Lefordította és átdol
gozta K. Emmert különös sebészeti tankönyvét, 
amelyet a magyar orvosi könyvkiadó társulat két 
kötetben adott ki. 

1872/73-ban rk. tanári címet kapott. Midőn 
Horváth György, a Rókushoz tartozó barakk-kór
ház sebész főorvosa 1874-ben elhalálozott, a helyé
re előbb Réczey, majd Navratil Imre került. .1878-
tól a II. sebészeti osztály főorvosa, ugyanakkor az 
orr-gégészeti betegeket is ellátta. 

A gégebetegségek története c. könyve (1887) 
elsősorban a torokgyík írásos emlékeire utal. Az 
egyiptomi csapások közül a legszörnyebb, az első
szülöttek megfőjtása állítólag diftériajárvány lett 
volna. Idézi Hippokratész harmadik könyvének a 
Cycnanche faucium c. részét, amely a croup leírása. 
Navratil könyvében a Rembertus Dodonaeus ley-
deni tanár említette 1565-ös angina járvány szintén 
diftéria volt, a holland orvos Morgagni előtt két
száz évvel felboncolta a peripneumonia szövőd
ményben elpusztult betegeket. Az 158l-es amster
dami kiadású Medicinalium observationum exemp-
la rara c. mű XVIII. fejezetében ez a leírás meg
található. Navratil is küteges hagy máznak tartja 
a Kolozsvári Jordán Tamás által leírt XVI. századi 
járványt, amelyet később Győry Tibor identifikált 
a Morbus Hungaricus c. könyvében. A Czermák-
féle tükrözéssel kezdődő legújabb fejezet már egy
szer A gégebajok elején megjelent. Kiegészítette 
az elmúlt húsz év fontos felfedezéseivel mint pél
dául a Koch-bacillus; a Löffler-féle baktérium még 

természetesen nem található benne. Honfitársairól 
sem feledkezett meg, a rhinoscleroma gégére kiter
jedt esetét 'Kaposi és Géber Ede írták le először. 

A Rókus Kórház főorvosaként előbb a has, 
majd fokozatosan felfelé haladva a mellkas, a 
nyak, végül a fej sebészetével foglalkozott. Irt az 
agytályogokról, a traumás eredetű Jackson-féle 
epilepszia sebészi kezeléséről az Orvosi Hetilap ha
sábjain. A Beitrag zur Hirnchirurgie c. monográ
fiája Stuttgartban jelent meg, több magyar és né
met nyelvű kísérletet közölt a gége beidegzéséről. 
Foglalkozott a trepanatio jelentőségével, az ideg-
zsába (trigeminus neuralgia) műtéti lehetőségeivel. 
A Rókusból közölt 1895—97 közötti kimutatások 
már Hültl Hümér és Rosenberg Alajos közreműkö
désével készültek. 

Mikor 1902-ben a sebészeti klinika kiköltözött 
a Rókus anyakórházból, az ottmaradt I. sz. sebé
szeti osztályon Réczey Imrét Navratil követte (1. 
Hollán Henrik: A Rókus Kórház története). Nem 
sokáig, mert magas kora miatt 1905-ben nyugdí
jazták. A helyére Herczel Manót nevezték ki, 1905 
—1908 között azonban még ellátta a gégebeteg 
fiókosztályt. Hetvennégy évesen, 1908-ban végleg 
nyugalomba vonult. Keserű öregségben volt része, 
sorra temette el kortársait, sőt 1918-ban a nála kö
zel 30 esztendővel fiatalabb utódot, Herczel Manót, 
akit egy évvel élt túl. 

Hosszú pályafutása többrendbeli úttörő, pon
tosabban honosító szerepet biztosított neki, külö
nösen a gégészet és agysebészet területén. Nem 
volt feltaláló alkat, de fogékony az újra, ahol ha
mar otthon érezte magát. Sem tanszékvezető, de 
tanítványai katedrára is kerültek. írásai a fejlődés 
törvénye szerint hamar elavultak, de a magyar 
gégészet történetét az ő nevével kell kezdeni. 

Szállási Árpád 


