
Temesváry Rezsó 
A ssázadforduló magyar szülész-nőgyógyászai fon
tos ikerszülésnél bábáskodtak. A kissé kínosan va
júdó Semmelweis-kultuszénál és a korszerű hazai 
gynekológia megteremtésénél. Az előbbinél Győry 
Tibor, az utóbbinál Tauffer Vilmos a vezető, de 
voltak szép számmal asszisztálok is. Elischer Gyu
la, Dirner Gusztáv, Szahó Dénes, (Kézmárszky 
1902-ben meghalt), Tóth István és Temesváry Re
zső. Az utóbbi többek között a Semmelweis-emíék 
végrehajtó bizottságának a jegyzője volt. 

Temesváry Rezső Bécsben született 1864-ben, 
a diplomáját (Szinnyei szerint) 1887-ben Budapes
ten szerezte. Pályafutása a Kézmárszky-klinikán 
indult, Backer Józseffel sokat foglalkoztak a gyer
mekágyas anyák problémáival. Így például az Or
vosi Hetilap 1889. évfolyamában grafikonokkal, 
összehasonlító érlökésgörbékkel mutatták be a pul
zus viselkedését szülés előtt, alatt és után. 

Írásaikból kiderült, hogy elég gyakori volt ak
kor még a gyermekágyi láz, amelyet Schröder, 
Spiegelberg és Kézmárszky 38,2 Celsius-fokig „fel
szívódási láznak", azaz fiziológiásnak tartottak. 
Temesváryék megállapítása szerint a szülés előtti 
szaporább érverés a szülés beálltától fokozatosan 
ritkul, majd normalizálódik. A lochia mennyisége 
és minősége szintén összefüggést mutatott a pul
zusszámmal, tekintettel Karewsky akkori kísérle
teire, aki szerint még a subfebrilitásos nők folyá
sa is állatokba oltva szepszist okoz. 

Vizsgálták a méhinvolúciót, amely többször 
szülteknél gyorsabb, 8 nap alatt a magassága át
lag 6, a szélessége 4 cm-t fogy, míg eléri a normá
lis szintet. Beigazoltnak látták német szerzők azon 
állítását, hogy a szoptatós anyák méhének invoká
ciója hamarabb következik be, mivel a bimbók 
rendszeres izgatása idegi úton azt kedvezően be
folyásolja. 

Georges Apostoli francia nőgyógyász ezekben 
az években kezdte alkalmazni a galvánáramos ke
zelést az idült nőgyógyászati betegségeknél. Te
mesváry hazánkban az elsők között, kedvező ered
ményt észlelve, próbálta ki a Hirschmann-, ül. 
Aiffe-féle készüléket parametritis, ovaro-salpingi-
tis, ül. egyéb gynekológiai bajoknál. Foglalkozott 
a balneoterápiával is. 

Gyakorló orvosként nagy érdeklődéssel for
dult a népi gyógyászat felé, ennek többször idé
zett eredménye az 1899-ben megjelent Előítéletek, 
népszokások és babonás eljárások a szülészet kö
rében Magyarországon c. könyve, amely Berde 
művétől (A magyar nép dermatológiája, Bp. 1940) 
kezdve a legutóbb kiadott Népi gyógyítás Magyar
országon c. orvostörténeti kiadványig valamennyi 
ilyen tárgyú közleménynek egyik alapvető forrás
műve. Könyvét részben a Dirner Gusztáv szer
kesztette Bába-Kalauz kérdőíve útján, részben a 
saját tapasztalati feljegyzései alapján állította ösz-
sze. Mintegy 12 ezer adat állott a rendelkezésére 
az ország különböző részeiből. Az adatrögzítéseken 
túl nemes értéke, hogy nem a butaság, babona
ság bűnlajstromát akarta összeállítani, hanem egy
részt sajnálatos elmaradottságunk egészségügyi 
megnyilvánulásait, másrészt a népi találékonyság 
olykor hasznos eredményeit, olykor költői megfo
galmazásait. Az első havi vérzés szeplőelmulasztó 
hatását a népi hiedelemben pár évvel ezelőtt még 
e sorok írója is hallotta az egyik fővároshoz közeli 
faluban. 

Sokat foglalkozik nagy szívügyével, az abor
tusz elleni küzdelemmel. Mély megdöbbenéssel és 
szomorúsággal vettem ki a kérdéseimre kapott vá
laszokból azon tényt, hogy a magzatelhajtás széles 
ez országban a legkiterjedtebb mértékben gyako
roltatik — írja az anticonceptionalis eljárások c. 
fejezetben, s felhívja a figyelmet annak közgazda
sági, közerkölcsiségi és egészségügyi veszélyeire. 
Az abortusz kérdésről egyébként is sokat írt. Di-
scher Ferenc, Schultz Henrik, Kubinyi Pál és a 
saját adataira támaszkodva megállapította annak 
emelkedő voltát. Míg például 1880-ban 1000 élve 
szülöttre. 17 vetélés jutott, addig 1901-ben 107. 
Persze ezek csak a tudott esetek, a valóságban 
valószínűleg jóval több fordult elő. 

Visszatérve könyvére, a legszellemesebb és 
legtalálóbb kifejezéseket a coitus interruptusról 
jegyzett fel. Például Baranyában; szánt, de nem 
vet; Háromszékben bent csépel, kívül szór; Bihar
ban ne járj a szobában, hanem maradj a pitvar
ban stb. Az abortív szerek száma szinte felsorol-
hatatlan. A beszedett lőportól kezdve (amely úgy 
kilöki a magzatot mint a puskacsőből a golyót) a 
lúdtollon keresztül a méhnyakra rakott piócákig 
szinte kimeríthetetlen a találékonyság a művi.ve
télésre. . 



Ugyancsak érdekes a gyermek nemét befolyá
solni törekvés bizonyos vidékeken. Például a so-
káeoknál ha fiút akarnak, csizmában kell az ak
tust elvégezni, Székelyföldön a férj fején sapka 
legyen, Pest megyében a leendő anya mindig a 
jobb oldalára fekve aludjék stb. Ha. lányt akar
nak, a nőnek coitus után rövid időre fel kell 
ülnie. 

Persze a könyvének sokkal több a keserű mint 
a humoros oldala. Ez a szomorú kicsengés szegőd
tette Temesváry Rezsőt az anya védelem nehéz 
ügye mellé. 1901-ben megírta A tejelválasztás és 
szoptatás élet- és kórtanának kézikönyve című mű
vét, melyet a Budapesti Kir. Orvosegyesület Ba-
lassa-pályadíjjal jutalmazott. A vaskos mű (közel 
ezer oldal) a Fehér Kereszt Egyesület nőgyógyá
szati intézetében szerzett tízéves tapasztalatainak 
és nagy irodalmi tájékozottságának a summája. A 
tejmirigyek fejlődéstanától a lelki befolyásokig és 
a nikotin káros hatásáig mindenről olvasható ben
ne, nemkevésbé a szoptatás higiéniájáig és etno
gráfiájáig; a XI. fejezetben a földkerekség szinte 
minden népének szoptatási szokásai megtalálha
tók, művészi képekkel színezve. 

Az 1902-ben megindult Gynekologia c. szak
lapnak (az Orvosi Hetilap egyik mellékletének) 
Tóth István mellett Temesváry Rezső volt az egyik 
szerkesztője, 1903-ban a Szülészeti propaedeutikq 
tárgyköréből magántanárrá habilitálták. 1908-ban 
külföldi tanulmányutat tett a csecsemő- és nővé-
delem kinti megismerésére. Közben elkészítette a 
magyar gynekologia bibliográfiáját és repertóriu
mát, írt a női betegségek baleseti megítéléséről 
(1908), az anyavédelemről (19.10), majd 1918-ban a 
Stefánia-szövetségen belül a szociálisabb anyavé
delmi törekvésekről. A magyar orvosok és termé
szetvizsgálók XXXII. vándorgyűlésén (Kolozsvár, 
1903) Diaetás eljárások a terhesség alatt címmel 
tartott előadást, különös tekintettel a túl testes 
vagy túl sovány gravidákra, ill. a szoptatási kész
ség fejlesztésére. 

Weiss Manfréd gyáros 1906-ban komoly össze
get áldozott egy gyermekágyas otthon létesítésére, 
a jótékonysági intézményt 1910-ben nyitották meg, 
felvette az adakozó elhunyt feleségének a nevét. 
A Weiss Alice Gyermekágyas Otthon szülész fő
orvosa Temesváry Rezső lett, 32 ággyal indult, 
majd a harmincas évekre megduplázódott. Az első 
világháború alatt anyagiak hiányában szünetelni 
kényszerült, de Pedlow kapitány közbenjárására 
holland segítséggel ismét felvételképes lett az in
tézet. Itt kezdődött el Magyarországon a rendsze
res terhességi tanácsadás, 4 szigorló orvos foglal
koztatására volt lehetőségük, Temesváry tanár itt 
adta elő a szülészeti propedeutikát. 

Ebben a főképp szegény sorsú szülő nők ré
szére felállított otthonban osztottak hazánkban 
először ingyenes babakelengyét. Az intézet 1931-
től nőgyógyászati osztállyal is bővült. Az otthon
ban 1910—1934 közötti negyedszázadban közel 
20 00Ó szülést vezettek le, kb. 25%-ban végeztek 
episiotomiát, ill. gátvarrást, fogóműtétet a világ
irodalmi átlagos 4%-kal szemben csak 1%-ban vé-, 
geztek, a perinatális mortalitás alacsonyabb volt 
az országos átlagnál. Az intézet történetét Temes-
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váry a Gyógyászat 1936-os évfolyamában ismer
tette. 

Nemcsak a népi gyógyászat, de az orvostörté
net iránt is vonzódott. Különösen a Maimonidész-
ről szóló cikke, a Semmelweis-serlegbeszéde em
lítésre méltó, mindkettő a Gyógyászat hasábjain 
jelent meg (1935, 1933). 

1897-től ő volt a Kir. Orvosegyesület Könyv
tárának a könyvtárosa. Előtte a cédulakatalógust 
Réczey Imre, a betűrendes katalogizálást Török 
Lajos végezte el. Lényegesen gazdagodott a könyv
tár Hirschler Ignác ajándékával, Temesváry a bib
liotéka disszertációs szakát szervezte meg. A 
könyvtár történetét szintén megírta a Gyógyászat 
1937-es évfolyamában. 

Ez volt az utolsó írásbeli jelentkezése. Aztán 
elveszett szem elől, halálának időpontijáról és kö
rülményeiről .eddig nem sikerült tudomást szerez
ni. E megemlékezést olvasva talán valaki majd 
pótolja a levelezési rovatban. Szállási Árpád 


