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Pesten a sebészeti tanszék 1880-ban történt ketté
választása kellemes dilemma elé állította a medi
kusokat. Választhattak a Kovács József vezetése 
alatti I. számú és a II. számú, Lumniczer-katedra 
között. A két professzor alkatilag ég és föld, de 
szakmailag nem. Kovács ragyogó operatőr, ugyan
akkor konzervatív sebész és rabiátus-diktatorikus 
direktor. Lumniczer szelídebb egyéniség, fogéko
nyabb az új iránt, több önállóságot engedő. Ezek 
elsősorban intézeti belügyek. Lumniczer azonban 
kevésbé szeszélyes (ennélfogva veszélyes) vizsgáz
tató, innét a javára szolgáló aránytalan választási 
eltolódás. Kovács vitathatatlan szaktekintély. Pél
dául a bécsi prof. J. Schnitzler szerkesztésében 
megjelent Praktischen Heilkunde kötetnek ő az 
egyetlen magyar társszerzője. Legádázabb ellenfe
lei sem állították, hogy aulikus magatartása miatt. 

Nehéz embereknek is akadnak (talán annál 
odaadóbb) hívei, bár ez ritkán jár előnnyel. Egy 
kedvezőtlen hírben álló főnök árnyéka gyakran 
rávetül a tanítványaira. Kovács professzor legben
sőbb munkatársai, Dollinger Gyula, Schachter 
Miksa és Prochnov József voltak, becsületükre 
szolgál, hogy nem törődtek az effajta előítéletek
kel. Schachter elsősorban a Gyógyászat szerkesz
tésénél érvényesítette kivételes képességeit, Proch
nov végül tanszékkel felérő osztályt kapott, s ő 
írta tulajdonképpen az első módszeres, magyar 
nyelvű, korszerű hadisebészeti könyvet. Annak a 
sebészeti osztálynak — a Bécsi úti Margit-kórhá
zénak — volt az első. főorvosa, ahonnét Makara 
Lajos, a későbbi kolozsvári professzor és Pólya Je
nő nőttek ki. Dollinger pedig a tanszékvezető utód 
lett. 

Szinnyei szerint Prochnov a Pest megyei Vö
rösváron, azaz Pilisvörösváron született 1857. jú
lius 7-én. Nyilván valamelyik pilisi szlovák nyelvű 
faluból kerültek ősei a bécsi főútvonalon fekvő 
németajkú nagyközségbe, ezért írta a szláv hang
zású vezetéknevét németes ortográfiával (néhol w-
végződéssel). Középiskoláit Budán végezte, elvégre 
elég közel volt, majd beiratkozott az orvoskarra. 
Egyetemes orvosdoktori oklevelet 1880/81-ben szer
zett, Jendrassik Ernő, ifj. Bókai János, Csapody 
István voltak az évfolyamtársai. 

A biztos kezű, jóeszű, szűkszavú fiatal orvos 
végzés után ösztöndíjat nyert a Kovács-klinikára, 
ahol rövidesen a második tanársegéd lett. Gondol
juk meg, hogy közvetlenül Dollinger után követ
kezett, majd Dollinger magántanárrá történt habi-
litálása után ő az első tanársegéd. Publikációs pá-



lyafutasát az Orvosi Hetilap 1885. évfolyamában 
kezdte (Bélbetüremkedés esete), viszont ami igaz, 
az igaz, amikor 1866-ban Kovács professzor lett a 
rivális Gyógyászat c. lap tulajdonosa, nem nézte 
volna jó szemmel, ha Prochnov a Hetilapba ír. Et
től kezdve a főleg traumatológiai és urológiai jel
legű dolgozatait a Gyógyászat közli, s az I. sz. Se
bészeti Klinikán köt egy életre szóló barátságot 
Schachter Miksával, aki szerkesztőként . újabb-
újabb szakcikket „sajtolt ki" belőle. Nem baráti 
gesztusból, hanem a garantált minőségért. Ugyan
akkor a Deutsche med. Wochenschrift, valamint a 
British med. Journal is fórumot ad neki. 

Két momentum jelentett fontos fordulatot a 
tekintélyes fiatal sebész pályafutásában. A Gyó
gyászat 1888-ban megindította a Ferenc József-i 
béke kellős közepén a „Honvédorvos" mellékletet, 
s ettől számítva fő figyelme a lőtt sebek korszerű 
kezelésére irányult (1. Az első számú seb, koródán 
észlelt lőtt sebek, amely az Internationale klin. 
Rundschau hasábjain is megjelent). A másik Lum-
niczer halálának az éve: 1892. Ekkor hagyta ott a 
Kovács-klinikát. Talán az egyre tűrhetetlenebbé 
váló légkör, talán rejtett katedrái ambíciók miatt, v 
bár Győry nem tesz róla említést, s az egyre job
ban felfutó Dollinger mellett úgy sem lett volna 
rá esélye. Sőt Dollingert is fiatalnak találták, ezért 
fontolgató döntéssel a kar Navratil rövid helyette
sítő szerepe után Réczey Imrét nevezte ki. 

Ekkor Prochnov a Kerületi Betegsegélyező 
Pénztár főorvosa lett, s még elszántabban vetette 
magát a német nyelvű publikálásba. Főleg a Wie
ner, med. Wochenschrift és a Zentralblatt für Chi-
rurgie adott neki betűteret. Hogy Kovácstól nem 
haraggal vált el, az biztos. A professzor negyed
százados oktatói jubileumának emlékére kiadott 
Emlékkönyvben (1894) készséggel írt a Húgykő-
műtétekről, bár ez az esztendeje erősen foglalt 
volt. Ekkor habilitálták magántanárrá az „Erősza
kos sérülések" tárgyköréből. 

Az 1897-es esztendő újabb fordulatokat jelen
tett életében. Meghalt Kovács József, s ekkor már 
nem volt kérdéses, hogy az utód a legrátermettebb 
tanítvány, Dollinger Gyula lesz. Ugyanebben az 
évben nyílt meg a Szent-Margit közkórház, veze
tésével Irsai Artúr egyetemi rk. tanárt bízták meg, 
a sebészeti osztály élére Prochnov József került. 
Nagy erőfeszítéseket igényelt, amíg a primitív 
épületekből viszonylag korszerű kórház lett. A Női 
Osztályt a Semraetoeis-kultuszért oly sokat tevő 
Dirner Gusztáv vezette, a gyermekrészleget Be-
rend Miklós. 

Majd 1903-ban Prochnov átkerült a bal part
ra, a rangosabb Rókus kötelékébe, az Üj Dologházi 
fiókkórház X. sz. osztályának az élére. Nem érdek
telen megemlíteni, hogy Prochnov budai helyét 
Makara Lajos töltötte be, aki már 1906-ban a ko
lozsvári sebészet professzora lett. Makarát Pólya 
Jenő követte, akit nem kell külön bemutatnunk. 
1908-ban Nékám Lajossal egy időben sebészünk 
főorvosi rangot kapott. 1913-ban a Rókus Kórház 
Kun utcai részének fiókkórházában tizenegy osz
tály működött. A X. vezetője Prochnov József, fő
orvostársai közül érdemes párat felsorolni: Illyés 
Géza, Tóth István, Herczel Manó, Goldzieher Mik

sa, Krepuska Géza, Morelli Gusztáv, hogy csak a 
legillusztrisabb neveket említsük. 

Térjünk vissza egy rövid fejezet erejéig a ha
disebészeti úttörő munkásságára. Szűk-szerény elő
szava szerint Kovács professzor szólította fel a 
megírására, még az első íveket látta, de a meg
jelenését már nem érte meg. Főbb irodalmi for
rásai a Bergmann—Rochs-, a Delorme-, a Fischer-
és a Seydel-féle hadisebészeti könyvek voltak. Az 
ábrákat Bircher atlaszából vette. Mivel ő háború
ban részt nem vett (a boszniai okkupáció idején 
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még javában medikus volt), könyvéhez a katonai 
szakértő Csáp Miklós honvéd törzsorvos volt. 

A mű külön tárgyalja a lőtt sebeket, amelye
ket puska, karabély, forgópisztoly vagy ágyú lö
vedékei okoznak. Valóságos kis ballisztikai beve
zetőt és fegyverismertetést ad. Abban az időben a 
német—osztrák csapatoknál a Mannlicher puskák, 
a franciáknál a Lebel típusú, az angol hadsereg
ben a Lee Merford, az oroszoknál az 189l-es min
tájú, a törököknél a Mauserek voltak használat
ban. Valamennyiük közel azonos lövedékmérettel, 
kezdősebességgel, áthatolóerővel és hordtávolság-
gal. Nagyon érdekes (Röntgen előtt!), hogy a mély
be hatoló golyókat kutaszok mellett már a Thomp-
son-íéle ,,exploratív mikrophon" segítségével ke
resték, a hanghullámok neméből következtettek 
azoknak mélységére. Ismerteti a Gartner-féle mág-



neses golyókeresést, a Szénásy—Schachter-íéle go
lyófogót. Nem győzi eléggé hangsúlyozni beavat
kozásoknál az aszepszis fontosságát, a Fürbringer-
féle kézfertőtlenítés alapvető voltát, fertőzés' ese
tén az antiszepszist 3—5%-os karbololdattal, jodo-
form-porral stb. Haslövéseknél az opiátok alkal
mazását. 

Szinte mindenféle beavatkozást ismertet. Pél
dául lábfej eltávolításnál a Syme-íéle műtéttel 
szemben előnyben részesíti Pirogov módszerét, 
mert a sarokcsontok meghagyásával a láb hosz-
szabb-használhatóbb marad. A hadisebészeti mű
téttan mellett nagy teret szentel a tábori egészség
ügyi szolgálat megszervezésének (segélyhely, kötö
zőhely, mozgó ápolda, állandó barakk, kórház) 
szervezeti felépítésére. Például egy zászlóaljhoz 
egy tizedes vezetésével 4—4 sebesültszállító oszt
ható be, ezredi szinten őrmester a parancsnok. A 
létszám természetesen a helyzetnek megfelelően 
változtatható. Sebesültszállításkor a legegyszerűbb 
a két fegyverből és egy köpenyből összetákolt al
kalmi hordágy, a rendes hordágy, az öszvérhátra 
szerelhető hordszék (cacolet) és hordágy (litiére). 
Aztán a létrás szekerek és vonatok átalakítása se
besültszállításra vagy az egyszemélyes Michaelis-
féle tiroli háti hordszék. Mindez csak szerény sum
mája a kitűnő könyvnek. Nagy haszonnal forgat
hatták a katonaorvosok. 

Nagy organizátora volt A Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók vándorgyűléseinek. A XVIII-as 
millenniumi kötetben Kátai Gábor és Chyzer Kor
nél után ő is írt egy történeti összefoglalót. Az 
1905-ös kolozsvárinak ő volt a titkára, a korábbi 
nagyváradi ülésen az I. sz. sebészeti „kóroda" Ba
lassa által kezdeményezett húgykőgyűjtemény 
alapján azok képződését ismertette. Az ötszáz da
rabból álló kollekció főleg húgysavas sók (Na, Ca, 
Am), oxálsavas Ca, urát, oxalát, foszfát kombiná
ciókból adódott. Ismerteti az életkor szerinti elosz-
tódást, statisztikája alapján az urát—oxalát—fosz
fát összetétel a leggyakoribb (28%) és leginkább a 
11—20 év közötti életkorban, öregkorban szinte 
nem fordul elő. Illusztrációkként szép csiszolt mik
roszkópos kristályok láthatók, leggyakoribbak a 
galambtojás nagyságú kövek. Aztán táblázatba 
foglalja a megye szerinti előfordulást, Pest megyé
vel az élen. Érdekes megállapítása, hogy a nagy 
folyók mentén gyakoribbak a kövek. Mindezeket 
nem mai kritikával kell fogadnunk, derék munka 
volt ez a maga korában. 

A Szent Margit közkórház 10. évfordulójára 
kiadott kötetben mint úttörő főorvos, a helybeli 
érzéstelenítésről tartott előadást: a Schleich-íéle 
infiltrációs eljárásról, amit előnyben részesített a 
narkózissal szemben. Talán ez még a Kovács-hatás 
maradványa, aki közismerten nem pártfogolta az 
„aether-mámort". Prochnov a Sehleich-féle oldatot 
(tropacocain, tonocain), valamint a budapesti Rich-
ter-cég által előállított tonogénes eucain B keve
réket kedvelte. Használta sérvműtéteknél, amputá-
cióknál, laparotomiáknál stb., az infiltráció mint
egy megkönnyítette a szöveti szétválasztást. Az el
ső világháborúban könyvével a fronton, szikéjével 
a hátországban vett részt. 

1917-ben elveszítette legjobb barátját, Schach-
ter Miksát. A Gyógyászat Emlékszámában ő és 
Verebély méltatták a sebész Schachtert. Ekkorra 
már hatvanéves, megfáradt ember, de fáradhatat
lan sebész. írásra, pihenésre, közéleti szereplésre 
nincs ideje, a nyilvánosságot egyébként sem sze
rette. 

1922. január 12-én ment el csendesen a 65. 
életévében. Ő a Gyógyászat halottja volt, Lévy 
Lajos búcsúztatta. Ugyanebben az évfolyamban 
ugyancsak Lévy tisztelgett a volt évfolyamtárs, a 
nagy orvossá nőtt Jendrassik Ernő koporsója előtt 
is. Stiller Bertalan (aki 1837-ben született) szintén 
ebben az évben ment el. Prochnov elárvult osztá
lyát Ádám Lajos vette át. Aki Makara, Pólya elő
de, s akinek Ádám lett az utóda, nem lehetett 
akárki. Akit Kovács és Schachter annyira szere
tett. Aki az első módszeres hadisebészeti könyvet 
megírta. Akit ezért nem szabad teljesen elfelejte-
n ü n k ' Szállási Árpád 


