
Herczel Manó 
A hasi sebészet meghonosítójáról 1948-ban emlék
szám jelent meg (Archívum Chirurgicum I. kötet, 
4. sz.), jelentőségét Herczel Manó és kora címmel 
Makai Endre ismertette, avatott tollát a tanítvá
nyi és történelmi hűség egymást szerencsésen ki
egészítő szándéka irányította, megállapításai ma is 
érvényesek. Azóta három gyorsuló évtized telt el, 
már az utókorát is meg lehetne írni, az utókor 
„hálájáról" azonban jobb néha szemlesütve hall
gatnunk. Herczel hatvan esztendeje halott, vajon 
mennyit tud róla a ma átlagsebésze, aki rutinszerű 
természetességgel hatol a hasüregbe? Gyanítha
tóan nem sokat. Ne tűnjék hát szentségkísértésnek 
nagy tanítványai: Pólya és Makai után felidézni 
a nagy sebészt, aki kívülesik a tanszéki történet
íráson, de a legkiválóbbak társaságában a helye. 

Herczel Manó 1862-ben született Szegeden, 
apja is orvos volt. Azon prominens és eminens en-
tellektüelek egyike, akik egyszerre harcoltak 1848 
—49-ben a nemzeti függetlenségért és az emanci
pációért. A sors magas korral ajándékozta meg, 
módjában volt figyelni-irányítani a tehetséges fiú 
pályafutását, de tisztán látta a ferenczJózsefi bol
dog békeidők illuzórikus voltát, s Pestről is na
gyon aggódott az ő szeretett Szegedjéért. 

Herczl (az apa még így írta nevét) főorvos fia 
Szegeden kezdte a gimnáziumot, a nagy árvíz kö
vetkeztében azonban az iskola is megrongálódott, 
így Üjvidéken érettségizett. Orvosi tanulmányai
ban a régi peregrinus diákok példáját követte. 
Pesten kezdte, Bécsben fejezte be 1885-ben. Köz
beeső állomások: a legfranciább német egyetem 
(Strassburg) és az elmaradhatatlan Párizs. Taná
rai közül Recklinghausen, Lücke, Fournier, Char-
cot, Péan érdemelnek elsősorban említést. Belgyó
gyászként kezdte pályafutását a bécsi Nothnagel 
intézetében. A híres fizikális diagnosztika birtoká
ban került az akkori Bécs talán legnagyobb csil
laga, Th. Billroth bűvöletébe, a sebészet ekkor már 
nem lenézett borbélymunka volt, hanem a gyógyí
tás megváltó üdvöskéje. Billroth heroikus hasi 
műtétjei lefegyverezték a vértől iszonyodó tudo
rokat, s egy kicsit divatos szakma lett, a szó ne
mes értelmében, 
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Billroth mellé bejutni illúzió volt, viszont ami
kor a nagy rezekciós Mester egyik kiváló tanítvá
nya, a heidelbergi Czerny Bécsből kér műtőnöven
déket, Nothnagel tanár a fiatal Berezel Manót 
ajánlotta. Nem vallott a választásával szégyent. A 
szegedi fiú rövidesen Czerny nehezen nélkülözhető 
munkatársa lett, 1889-ben elfogadták habilitació-
ját, maradhatott volna tovább, ö azonban 1891-
ben hazajött és fővárosunkban urológiai sebészet
tel foglalkozó magángyógyintézetet nyitott. Merész 
lépés volt ez, hiszen az ország akkori első számú 
sebésztekintélyének, Kovács József professzornak 
is ez volt a legerősebb oldala, bizonyíték rá, hogy 
prof. dr. J. Schnitzler bécsi klinikusnak az 1883-
ban megjelent Praktischen Beilkunde c. művében 
Kovács az egyetlen nem bécsi szerző, az Über 
Harnblasensteine fejezetével. 

Berezel intézete kivívta a betegek rokon-, s 
Kovács tanár ellenszenvét. Mindez nem akadályoz
ta meg abban, hogy 1892-től ne kapja meg a Szent 
István Kórház fióksebészeti osztályának rendelő
orvosi állását. A hazajövetele után benyújtott kér
vénye alapján jóval később, 1895/96-ban a „hasse
bészet" tárgyköréből magántanárrá habilitálták. 
Perük Ottó professzor még Strassburgból ismerte 
és becsülte Berezel Manót, így elsősorban neki kö
szönhető, hogy 1901-ben megkapta a rk. tanári cí
met. E sorok írója nem tartja magát illetékesnek 
nyilatkozni abban az ügyben, hogy Kovács halála 
után a tanszéki utódlásnál Berezel és Dollinger 
között ki javára kellett volna dönteni. Tény, hogy 
Dollinger elsősorban ortopéd volt, Berezel pedig 
hasi sebész. Mindketten kiválóak. Utólagos okos
kodásként megállapítható: jó lett volna egy orto

péd-tanszék felállítása Dollinger vezetésével, a se
bészet élére pedig Berezelt kinevezni. 

A hasi sebészetben lépést tartott az élvonal
beli európai klinikákkal. Ö végezte az első sikeres 
gyomorkiirtást (1901), szériában csinálta a végbél
rák Krafce-féle rezekcióját keresztcsonti anus 
praeternaturalis képzésével, gégekiirtást, hogy csak 
a legfontosabbakat említsük. Azt is Makai alapos 
ismertetéséből tudjuk, hogy az ún. darabont kor
mány miniszterelnökét, Fejérváry Gézát (akit a 
fiatal Ady is támogatott pompás publicisztikájá
val) Sonnenburg professzor javaslatára Berezel 
operálta meg sikeresen, féregnyúlvány-gyulladás
sal. A híres beteg és a neves orvos között meleg 
barátság alakult ki. 

Üttörő életművét összegező munkája először 
1900-ban jelent meg A féregnyűlványlob és annak 
sebészi kezelése címmel, amelynek második kiadá
sa címében és terjedelmében egyaránt módosult, 
1906-ban került ki a nyomdából. Ebben már a kór-
és gyógytanát is tárgyalja. Mintaszerű mű, mint
egy 400 operált esetről készített kazuisztikával ki
egészítve. Idézi Leudet tapasztalatait, aki szerint a 
processus vermiformis egymagában többször per
forál, mint a hasüreg összes többi része együtt
véve. Berezel még nem fogadja el a R. Fitz által 
ajánlott appendicitis kifejezést, szerencsésebbnek 
tartja a Küster-féle epityphlitis diagnózist. Ma
gyarban a „féregnyűlványlob" kifejezést találja a 
legszerencsésebbnek. A Sahli-féle tonsillitis-analó-
gia kellő hangsúlyt kap, azonban a kórokok között 
ma már mosolyt keltő megállapítások is akadnak, 
pl. a fiatusok visszatartása. Idézi a nagyrabecsült 
Winternitz Arnoldot, aki influenzajárványok gas-
trointestinalis szövődményében a féregnyűlvány 
körüli tályogokban gyakran talált influenzabacil-
lusokat. Nagyon lényegesnek tartja az úgynevezett 
McBurney-pont érzékenysége mellett a beteg fek-
vő helyzetében a jobb láb felhúzott voltát. A fe
hérvérsejtek száma a kórkép súlyosbodásával 
emelkedik (akkor ez még nem volt diagnosztikai 
alfa és ómega), viszont a súlyos általános tünetek 
melletti alacsony leukocitaszám mindig rossz jel 
„a szervezet reakcióképességének nagyfokú csök
kenésére vall", A fehér vérsejtszám csak pozitív 
esetben döntő, negatívban nem. Diffúz hashártya
gyulladásban a műtétet addig tartja reményteli
nek, amíg a helyi tünetek dominálnak az általános 
felett. 

Az 1904-es Budapesti Orvosi újság hasábjain 
a medencetályogok megnyitásának (akár rektális, 
akár vaginális) gyógyulása után a féregnyűlvány 
szekunder eltávolítását a nagy KocJierrel szemben 
a saját tapasztalatai alapján nem tartja szüksé
gesnek. Leírja a műtét legmodernebb technikáját 
először Sonnenburg módszerét követte, majd ké
sőbb McBurney szerint operált. Végzett sikeres 
bélrezekciókat, bélbénulásban palliativ hasfali 
végbélsipolyt, s nagyon hangsúlyozza az utókezelés 
fontosságát: köztük a szívtámogatást, a stimulán
sokat és a konyhasós infúziókat. A saját statiszti
kai adatait összehasonlítja Kümmel, Sprengel, 
Sonnenburg, Tuffiers König, Czerny adataival, a 
gyógyulási arány állja a versenyt az illusztris kül
földi szerzőkével. Lényeg a korai operáció, amely-



lyel szinte nullára lehet csökkenteni a veszteséget, 
tályognál átlag 15%, diffúz peritonitisznél . közel 
70%~os a halálozási arányszám. A kazuisztikai 
rész felér egy izgalmas olvasmánnyal, illusztris 
konziliáriusai voltak <st belgyógyászati eseteknél a 
két Korányi, Stűler Bertalan, a gyermekgyógyá
szoknál Bókay János junior személyében. A bon
colásokat általában Perük, majd Genersich tanár 
végezte. 

Navratü Imre c. ny. r. tanár 1905-ben nyug
állományba vonult a Rókus Kórház I. sz. sebészeti 
osztályának éléről, helyébe Herczel Manót nevez
ték ki. Müller Kálmán kórházigazgatóval és Ko
rányi Sándor egyetemi tanárral közösen 1906-ban 
a Magyar Vöröskereszt keretében ápolónő egye
sületet szerveztek, majd 1908-ban, a balkáni há
ború kitörésekor Herczel főorvos irányítása alatt 
képezték az önkéntes ápolónőket a Rókusban. A 
legmagasabb ágyszámmal (117) ő rendelkezett. 
Szorgalmas referáló ja volt A Magyar Sebésztársa
ság Munkálatainak kazuisztikai esetek bemutatá
sával. Tekintélyben első volt ő az egyenlők közt. 

Herczel érdeklődési területe nem szűkült csak 
hasüregi sebészetre. Minden új iránt rendkívül fo
gékony volt. Az Orvosi Hetilap 1913. évfolyamá
ban Daganatok kezelése radioactiv anyagokkal 
címmel írt rendkívül érdekes közleményt, amely
ben az eddig sikertelen Coley-toxín, a Doyen-féle 
szérum és Uhlenhuth-féle pyocianase alkalmazásá
val szemben az új, thorium-x emulziójának intra-
tumoralis befecskendezését lokális hatás, az iv. be
adást általános daganatgátló tulajdonsága miatt 
ajánlotta. Ami a rádiumbesugárzást illeti, „elektw 
pusztító hatásuk van az élettanilag csökkent ellen
álló képességű sejtekre", amelyek közé Herczel a 
daganatsejteket is sorolja. 

Nem volt klinikája, de volt iskolája: Milkó 
Vilmos, Fischer Ernő, Makai Endre, Jung Géza, 
Király Jenő, Hedri Endre (1. Hollán Henrik: A 
Rókus Kórház története c. könyvét) valamennyien 
tőle tanultak operálni. A névsorhoz a legkiválóbb 
Pólya Jenő is hozzátartozik. Billroth és Pólya kö
zött Herczel volt az összekötő kapocs, a szellemi 
közvetítő. 

A világháború idején az izgalom, a túlfeszí
tett munka és diétás nehézségek felborították az 
amúgy is labilis vércukorszintjét. Amilyen kíméle
tes volt betegeivel szemben, önmagával annyira 
kíméletlen, s ha a saját bajáról volt szó, teljesen 
szkeptikus. Átesett egy súlyos autóbaleseten, de az 
életerő akkor még győzedelmeskedett. 

Az értelmetlen pusztítás befejeztével az ő élete 
is befejeződött 1918. nov. 28-án, amikor szedte ál
dozatait a fegyvereknél is pusztítóbb spanyolnátha. 

Tanítványai lassan elköltöztek, életművét a 
lexikonokban már csak pár sor őrzi. 

A leggyakoribb műtéti beavatkozás ma is a 
hasüregben történik. Ennek az úttörője volt Her
czel Manó, aki nagy sebésznemzedéket nevelt, no
ha a katedráig sohasem jutott el. 

Szállási. Árpád 


