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A történeti evidenciák örök törvénye az unalom 
határáig való ismételgetés, hogy idővel elfogadott 
közhellyé váljék. Ilyen nyilvánvaló tény: Semmel
weis után Tauffer Vilmosnak köszönhet a legtöb
bet szülészetünk és nőgyógyászatunk. Semmelweis 

, egyszeri jelenség volt, mint a legtöbb ösztönös (és 
nonkomformista) zseni. Üstökösszerűen ellobbanó. 
Akár a költészetben Petőfi Sándor, csak a csóvája 
hagyott egyelőre kevesebb fényt hátra. Tauffer 
(ha már irodalmi analógiákat erőltetünk) a nagy 
míves mester Arany Jánosra emlékeztet. Legna
gyobb gynaekológusaink nem voltak kortársak, a 
hasonlat ezért is sántít. De hát azért hasonlat, 
hogy kicsit bicegjen. Iskolateremtésre az Arany 
János-i alkat alkalmasabb. Egységes Semmelweis-
iskoláról aligha beszélhetünk. Legfeljebb egy-egy 
elszánt követőjéről, annál inkább a Tau/fer-tanít-
ványokról. Nélkülük elképzelhetetlen lenne a mo
dern magyar szülészet-nőgyógyászat. 

A Tauffer-iskola egyik legkiválóbb tagját tisz
teljük Kubinyi Pál személyében, aki a Borsod me
gyei Nádasdon jött a világra. Szülei a Nemes-
kubinyi és deményfalvi előnevet viselték. Ő maga 
az 1892/93-as tanévben történő orvosdoktorrá ava
tása után az egyszerűség kedvéért elhagyta e 
megkülönböztető névrangot. Tehát nem rokona a 
híres, szintén felvidéki videfalvi Kubira/i-testvér-
párnak, a régész Ágostonnak és a paleontológus 
Ferencnek. 

Besztercebányán érettségizett. A fiatal orvos 
közvetlenül a végzése után az akkor már fényko
rát élő II. számú Tauf/er-klinikára került, jobban 
mondva a Mester csalhatatlan szemmel választot
ta a tanítványai közé. Fekete professzor monográ
fiája szerint Tauffer mindig szerényen hangsú
lyozta az ő nagy szerencséjét a munkatársak ösz-
szeverbuválódásában, ami tulajdonképpen nagyon 
tudatos tudósjelölt-szelekció volt. 1893—1900 kö
zött gyakornok, 1900-tól tanársegéd. Kezdettől a 
nőgyógyászat legnagyobb rákfenéje (szó szerint), 
a méhrák kötötte le a kitűnő manualitású és nagy 
munkabírású fiatal szülész figyelmét, s Tauffer 
hamar felismerte az operatőr kiváló adottságait. 
A még nagyobb „kifutási terep" biztosítására 
1908-ban elfogadta a Budapesti Poliklinika főor
vosi állását, 1909-ben a szülészet és szülészeti mű
téttan tárgyköréből magántanárrá habilitálták. 

A rák miatti Freud—Wertheim-féle méhkiir
tást a századfordulón már rutinszerűen végezte, 

sikerült is a mortalitást 5%-ra csökkentenie, ked
vezőbb aránnyal egyetlen külföldi operatőr sem 
dicsekedhetett. A hasüreget általában hidrogén-
peroxid oldattal öblítette ki, felhívta a figyelmet 
az uréter lecsupaszításának veszélyére. Nagy gon
dot okoztak a kismedencei beavatkozáskor a szö
vődményes vesemedence-gyulladások. Súlyos cys-
topyelitisekben sikerrel alkalmazta belsőleg az 
urotropint, lokálisan katéteren keresztül az 1%-os 
ezüstnitrátos instillatiókat, ami annál inkább in
dokolt (s ezt a nagy tekintélyű urológus Illyés 
professzor tapasztalatai is alátámasztották), mert 
a Wertheim-műtét következtében az érzőidegek 
átvágásával egyrészt csökken a fájdalomérzés, 
másrészt a hólyagműködés megbénul, tehát a fer
tőtlenítő szerrel való permanens katéteres kiürítés 
feltétlen indokoltnak bizonyult. Ez irányú tapasz
talatairól a kir. Orvosegyesületben és az Orvosi 
Hetilap hasábjain (1912) egyaránt beszámolt. 

Kedvenc területe volt az uréter sebészete. Fő
leg az olaszok (Paoli, Novaro) és a németek (He-
gar, Sellheim) tapasztalatai alapján indult el, majd 
az angol Sampson után saját eljárást dolgozott ki 
az ún. ureterocystoneostomia elvégzésére, amely 
akkor válik szükségessé, ha a rákos beszűrődés 
miatt az urétert csonkolni kell, majd direkt be-
száj áztatni a húgyhólyagba, lehetőleg a felső-hátsó 
falába. Sikeresen végzett saját uréter-implantá
cióit, amelyek általában 30 napon belül begyó
gyultak, mindig hólyagtükrözéssel ellenőrizte. 
Idézi Pólyát, aki szerint „bűn volna tűrni azt, hogy 
valaki gégerák miatt fuldokoljon, bélrák miatt 
ileust szenvedjen, bárzsingrák miatt éhen haljon, 
pylorus-rákja miatt mindent kihányjon", ugyan
úgy vétkes mulasztás méhrákos betegen az uréter 
elzáródása esetén pyelotomiát nem végezni. Mivel 
Kubinyi implantációs módszere az élettanitól elté
rően nem ferde, ami a vizelet visszaáramlását me
chanikusan nem akadályozza, később a Depage-
féle rézsútos beszájaztatást részesítette előnyben. 
Krönig viszont a varratot egyszerűsítette, ami 
csökkenti a hegesedés veszélyét. Az uréter sipo
lyait is sikerült ezzel a módszerrel megszüntetni, 
hangsúlyozza, hogy az urétert az átjárhatóság el
lenőrzésére mindig meg kell szondázni, valamint 
a vizeletet laboratóriumilag megvizsgálni. Ezáltal 
kiszélesíthetőek a méhrák műtétek, s ha hydro-
nephrosis veszélye áll fenn, az uréternek a has
falra történő kivarrásával meg lehet akadályozni 
a vesekiirtás kényszerűségét. Eredményeit a Heti
lap, illetve a nőgyógyászati melléklet megkülön
böztetett figyelemmel közölte, hiszen eddig járat
lan utakon vágott nem nehezen követhető csapást. 

A méh-fibromák sarcomás elfajulásának a 
corpus-rákkal történő társulásáról a Gynaekologia 
c. szemlében azt írja, hogy a climax utáni hosszas 
vérzés, a tartós húslészerű folyás, a kachexiás 
küllem mindig felhívják (sokszor későn) a mali-
gnus elfajulásra a figyelmet. 

Fő célja volt a méhrák operáihatóságának a 
kitolása. Csak akkor tartja reménytelennek, ha a 
rákos elfajulás a medence hátsó falán elhelyez
kedő nagyedények környezetét erősen beszövi, 
avagy a hüvely felső harmadán már túlterjedt. 



A kazuisztikai közleményeket is kedvelte. Pél
dául egy húgykő által körülvett lúdtoll eltávolítá
sát a hólyagból, amely németül a Zentralblatt für 
Gynakologie hasábjain is megjelent. 

A Poliklinika Szülészeti Osztályát 1918-ig ve
zette, a háborús körülmények között megduplá
zott erőfeszítéssel, hiszen a lehetőségek harma
dára csökkentek, a műtéti szakmákban úgyszól
ván mindent megemésztett a front, a sebesültek 
egyre szaporodó száma, a gyógyszer-kötszejr után
pótlás állandó apadása. 

Ilyen válságos körülmények között ürült meg 
Szabó Dénes halálával 1918-ban a kolozsvári szü
lészeti-nőgyógyászati klinika, ahova a hallatlan 
műtéti múlttal rendelkező Kubinyi Pál főorvos 
magántanárt hívták meg utódának. Erdély törté
nete azonban úgy alakult, hogy ő már ezt a ka
tedrát nem fogadhatta el. Viszont a Budapestre -
települt Ferenc József Egyetem hallgatóinak ő ad
ta elő a szülészetet és nőgyógyászatot. Közben A 
nőgyógyászat kézikönyve c. kétkötetes műben 
(megjelent 1917-ben Budapesten), amelyet Tauffer 
Vilmos és Tóth István szerkesztett, Kubinyi Pál 
írta a X. A szeméremtest, hüvely és méh rosszin
dulatú álképletei c. százoldalas" fejezetét. A többi 
részt is illusztris szerzők dolgozták fel. Elég Krom-
pecher Ödön, Frigyesi József, Mansfeld Ottó és 
az említett két szerkesztő nevére utalnunk. 

Az alapos munkában különösen az anyaje
gyek, a leukoplakiák és a kraurosis vulvae prae-
cancerosus jelentőségét hangsúlyozza. Jellemző a 
praktikus klinikusra és kritikusra, hogy nem szí
vesen bonyolódik aetiológiai fejtegetésekbe. Csak 
a tények, tünetek és teendők érdeklik. A radikális 
műtét mellett hangsúlyozza az X-sugaras, a rádiu-
mos és thoriummal történő kezelést — de nem 
nagy meggyőződéssel. Az aetiológiai egy szóval 
szokta elintézni: „ösmeretlen". 

Ugyanakkor rendkívüli jártasságot tanúsít a 
kórszövettan területén, vesszőparipája pedig a dif
ferenciáldiagnosztika. Érthető, hiszen akkor még 
az ulcus durum és molle, a tbc-s fekélyek min
dennapos esetek voltak. Orvosi bátorságára jel
lemző, hogy a tapasztalat nála többet jelentett a 
tekintélytiszteletnél. Hiába állította szeretett mes
tere: Tauffer és a híres Krönig, hogy a hüvely 
hátsófali carcinomájánál a recidiva veszélye miatt 
a végbelet is ki kell irtani, Kubinyi ezzel nem ér
tett egyet. Csak akkor, ha a perineum már szét-
választhatatlanul beszűrődött, avagy rákos terhes
ségnél, császármetszéskor, amikor a szóródás ve
szélye jóval nagyobb. Akkor is csak a hüvely hát
sófali carcinomáinál. Ez az aetiológiai „nihiliz
mus" azonban nem jelenti, hogy figyelmen kívül 
hagyná a praecancerosus állapotok jelentőségét. 
Ezért a myomáknál és méh-polypusoknál általá
ban műtétet ajánl, avagy diagnosztikus küretek 
után, ha szövettani degenerációt tapasztal. 

Mi úgy tanultuk, a carcinoma neve onnan va
ló, hogy a daganat beszűrődése a soklábú rákéhoz 
hasonló. Kubinyi szerint a daganat metszéslapja 
a főtt rákhúsra emlékeztet. Nehéz volt még akkor 
a sarcoma és a carcinoma elkülönítése, ugyanúgy 
a gömbsejtes beszűrődött lobos myoma és a sarco
ma megkülönböztetése. Idézve R. Mayer vélemé
nyét, nemcsak a szövettani, de a biológiai visel
kedést is figyelembe kell venni. 

Ami a statisztikát illeti, a kolozsvári kimuta
tások szerint minden 100 gyömorrákra (ennek 70 
százaléka férfi) 84 méhrák esik, Németországban 
pedig háromszor annyi nő hal meg méhrákban, 
mint gyermekágyi lázban. A kormegoszlás szem
pontjából 30—50 év között a collumcarcinoma, 50 
—60 év között a corpuscarcinoma dominál. Az ero-
siók szerepét hajlamosító tényezőként hangsúlyoz
za, különösen, ha a hámsejtek polymorphismust 
mutatnak. Külön hangsúlyozza a corpus-rák je
lentőségét, mert az kifelé későn jelentkezik. Ter
jedése háromirányú. Befelé a méhűrbe, a méhfál
ba és a collum irányába. Mire azonban a gyanúja 
felmerül, rendszerint a hashártya nyirokcsomóiba, 
illetve egyéb hasűri szervekbe okoz áttéteket, te
hát főleg ennél az aránylag „tünetmentes" rossz
indulatú daganatnál van jelentősége a szűrővizs
gálatnak. Ritkább a collum-ráknál. 

Virchow szerint a carcinoma főleg az ostiu-
moknál fejlődik ki előszeretettel, a gyomorban a 
pylorus tája, a méhben a collum a praedilectiós 
hely. A collum-rák elsősorban a sacralis, a corpus-
rák az iliacalis mirigyeket veszélyezteti előszere
tettel, Kubinyi szerint repkény módjára fonja be 
a vér- és nyiroktörzseket. Ez nehezíti kései stá
diumban a totális eltávolítást. Előfordult, hogy 
vékonybelet rezekált Wertheim-műtét kapcsán, s 
a beteg meggyógyult. A távoli metastasis rend
kívül változó. Talál esetet, amikor a tűrhetetlen 
ischiasos fájdalomról derült ki, hogy az idegtörzs-
zsel összekapaszkodó méhrák okozza. 

A corpus-rák jobb indulatú, több az átlagos 
túlélési év. Az operáihatóság elbírálásakor a méh 
mozgathat óságát tartja döntőnek, amikor még 
nem kapaszkodott nagyon össze a parametrium-
mal, fontos az ép cystoscopos lelet. Ha vérző pa-



pillomaszerű képződményeket talál a hólyagban, 
az esetet inoperabilisnak ítéli. A profilaxisnál 
döntőnek tartja: 

1. minden altesti bántalommal orvoshoz for
duló nőt alaposan megvizsgálni; 

2. a rák diagnózisát helyesen felállítani; 
3. a rákos beteget azonnal műtő orvoshoz 

küldeni. 
A könyvben levő szép műtéti ábrái és bravú

ros operációi ma is imponálóak. A budapesti sta
tisztikánál, amelyet Dirner Gusztáv állított össze, 
csak az angoloké (Berkeley) volt kedvezőbb. Dön
tő szerepet szán az utókezelésnek, a seb H-peroxi-
dos öblítésének, Kateenstem-készülék alkalmazá
sának, a katéterezésnek és a pyelitisek kezelésé
nek, a recidiva ellenőrzésének (localis vagy általá
nos), annak felismerésének, illetve a lehetőség sze
rinti gyógyításának, akár palliativ úton is. Amint 
a könyvből szakszerűen kitetszik, a kor legjobb 
nőgyógyászati daganatértője Kubinyi Pál volt ná
lunk. 

Amikor a Szegedre telepített kolozsvári egye
tem nőgyógyászati klinikájának automatikusan 
Kuhinyi lett az igazgatója, tudományos profilját 
nem változtatta meg. Az Orvosi Hetilap 1923. év
folyamában Az öregkori méhvérzések némely 
alakjáról. Hysterotomia vaginalis anterior mint a 
méhűri vizsgálat eszköze címmel írt összefoglaló 
közleményt. Idézi Schauta érvényesnek ítélt mon
dását, aki szerint, ha a klimaxos egyévi meno-
pausa után vérzés jelentkezik, az 80%-ban rossz
indulatú daganat jele. Elveti a röntgenkezelést, s 
kisebb veszélynek tartja egy hüvelyen át történő 
méhkifej test gyanús esetben, mint az esetleges el
nézést. Szerinte a corpus-rák gyakoribb mint hi
szik, leginkább a méhűr felé vándorol, ezért koc
kázatos a sugaras kezelés, a hysterotomia ante-
riornál veszélytelen a rekonstrukció, a rosszindu
latú esetet pedig követheti a totálexstirpáció. 

Kubinyi professzor életében döntő volt az 
1926-os esztendő. Személy szerint nagy tragédia 
érte, elvesztette feleségét, s egyedül maradt három 
árvájával. A magyar szülészetet is gyász érte, 
meghalt Bársony János professzor, a budapesti I. 
sz. Szülészeti Klinika igazgatója. Ekkor kapta az 
ereje teljében levő 56 éves Kubinyi a meghívást 
Semmelweis egykori katedrájára. A megtisztelte
tést készséggel elfogadta, 1926. szeptember 30-án 
tartotta meg a tanszékfoglaló előadását. Tisztá
ban volt vele, mekkora hagyománnyal kell meg
birkóznia, de eddigi munkássága előlegezte szá
mára a bizalmat. Élt még Tauffer, alkalmasabb 
személyt nemigen tudott volna ajánlani, nála a 
szülészet és a nőgyógyászat kitűnően kiegészítette 
egymást. Nem volt híve a fogóműtéteknek, tér
aránytalanság esetén a császármetszést részesítet
te előnyben. Ugyanez volt a véleménye Budin pá
rizsi tanárnak is. 

Ügy nézett ki, hogy az atlétatermetű, kispor
tolt professzorral hosszú időre megoldódik a tan
székvezetői gond. Sajnos nem így történt. A kö
vetkező év elején műtét közben agyvérzés érte, 
amelyből többé a műtőbe nem volt visszaút. Kö
zel két évig tolókocsiban közlekedett. Rövid időre 
lábra állt, előadást is tartott, szerette volna meg

írni nagy tervét, egy új, korszerű szülészeti tan
könyvet. Diktálás közben 1928 őszén újabb agy
vérzés, ez már végzetesnek bizonyult. November 
28-án némult el örökre a könyvét tollbamondó 
tanár. 

A nőgyógyászati rosszindulatú daganatoknak 
talán a legjobb szakembere volt Magyarországon. 
A rákszűrés megszervezése is az ő nevéhez fűző
dik. Zoltán professzor szerint az öt legnagyobb 
magyar szülész-nőgyógyász közt a helye. Érdemes 
ezt hangsúlyoznunk halálának ötvenedik évfordu-

Szállási Árpád 


