
 „Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók”. Büszkén vallhatjuk ezt Zrínyi Miklóssal, ha a hazai orvosokról, 

orvostudományról van szó. Az utóbbi 150 évet tekintve számos kiemelkedő magyar orvos tudományos és 

gyakorlati eredményei Európa-, sőt világszerte ismertek és elismertek. A nemzetközi elismerés egyik jele lehet az, 

ha egy orvos nevét őrzi valamely szakmai eljárás, módszer, műszer, gép, teória vagy betegség. Magyar és nemzet-

közi irodalmi források alapján 48 olyan magyar orvost sikerült felkutatnunk, akik megfelelnek ennek a feltételnek.

A sort a XVII. században Rayger Károly, Magyarország Országos Főorvosa nyitja és örömmel tölt el, hogy 

a 48-ból öten még ma is köztünk lehetnek.

 A kiállítás célja az, hogy magyar és külföldi kollégáink és a nagy közönség tudomására hozzuk, hogy az 

általánosan használt elnevezések (pl. Pólya műtét, Petz gyomorvarrógép, Krompecher tumor, Baló betegség, Marek 

betegség, Pándy reakció, Veres tű) magyar orvosok nevét őrzik. 

 Természetesen nem minden kiváló, híres orvostudósról neveztek el alkotást. Külön tablón mutatjuk be 47 ilyen 

magyar orvos nevét és munkásságuk fő irányát.

 Az egyes személyek ismertetése során feltüntettük azt az eredeti közleményt, mely alkotásuk leírását tartalmazza.

Amikor mód van rá, az alkotást ábrázoló képet is bemutatjuk. A születés és elhalálozás helyét úgy jelöltük meg, 

ahogy azt a megfelelő időpontban nevezték. Az adott születési időpontokban minden város, vagy falu Magya-

rországhoz tartozott. A pesti (1872-ig), illetve budapesti egyetem elnevezése az idők során többször változott. 

Ugyanez a helyzet a kolozsvári, szegedi, debreceni, pécsi egyetemekkel is. A szövegben ezért – a félreértések 

elkerülése érdekében – a Pesti, Budapesti, Kolozsvári, Szegedi, Debreceni, Pécsi Egyetem megnevezést használtuk. 

Az életrajzi adatok összegyűjtésében a jól ismert forrásokra támaszkodtunk.

 Ajánljuk ezt a kiállítást kiváló orvos-elődeink emlékének, a magyar orvosoknak, különösen a fi atal kollégáknak, 

külföldi kollégáinknak és a nagyközönség minden, az ovostörténelem és kultúrtörténelem iránt érdeklődő tagjának.  

Őszintén reméljük, hogy szerényen, de hozzá tudtunk járulni a magyar orvostudomány jó hírének ismertebbé 

tételéhez és terjesztéséhez.

 Dr Szende Béla                       Dr Szabó Katalin

 Scientifi c and practical achievements of numerous Hungarian doctors of medicine in the past 150 years are 

known and acknowledged in Europe and all over the World.

 One of the signs of international acknowledgement is the maintenance a doctor’s name by a method, tool, 

instrument, theory or disease. Based on Hungarian and international sources of literature we found fourty eight 

Hungarian doctors of medicine who fulfi ll these criteria. Th e row starts with Károly Rayger, Chief Physician

of Hungary in the 17th Century and we are glad to announce that fi ve of the fourty eight are still with us. 

  Th e intention of this exhibition is to inform our foreign colleagues that many of the oft en used terms (like 

Polya’s resection, Petz’s surgical stapler, Krompecher basal cell carcinoma,Baló’s disease, Marek’s disease, Pándy 

reaction, Veres needle etc) mark the name of a Hungarian medical doctor.

 As a matter of fact, not all outstanding physicians’ name has been attached to their contributions. A separate

poster shows the name and most important scientifi c activity of 47 „non eponymous” but highly valued 

Hungarian medical doctors.

 Th e original paper on the invention is indicated and in most cases fi gures illustrating the invention are 

shown. Th e place of birth and death is mentioned by the name that was used at the corresponding date. At the 

time of birth – if not referred diff erently – all related villages and towns belonged to Hungary. Denomination 

of the University of Pest (until 1872), later Budapest changed several times in the course of history. Th e same 

can be applied for the the Universities of Kolozsvár, Szeged, Debrecen and Pécs. Th erefore, to prevent confu-

sion, the names: University of Pest, Budapest, Kolozsvár, Szeged, Debrecen, Pécs are used. 

 We dedicate this exhibition to the memory of our outstanding predecessors. Th e exhibition  is recommended

to  physicians, fi rst of all to our young colleagues and to members of the community who are interested 

in history of medicine and culture.

 We sincerely beleive that our work may contribute to increase the reputation of Hungarian medical science.

 Dr Béla Szende                        Dr Katalin Szabó



Semmelweis Ignác Fülöp 

Ignatzius Philip Semmelweis

Buda, 1818 – Bécs, (Vienna,  Austria) 1865
Orvosdoktor (MD): Bécs (Vienna, Austria), 1844
Szülész-nőgyógyász – Obstetrician and Gynaecologist

1844 és 1846 között externista Rokitansky Kórbonctani Intézetében, a Bécsi Egyetemen, majd 1846-tól 1850-ig tanársegéd a Bécsi 

Egyetem I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján, ahol a gyermekágyi lázra vonatkozó felfedezését tette. 1850-től 1855-ig Pesten a 

Szt. Rókus Kórház szülész-nőgyógyász főorvosa. 1855 és 1865 között egyetemi nyilvános rendes tanár és a Pesti Egyetem Szülészeti és 

Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója. Emlékére szobrot emeltek Budapesten, Debrecenben, Heidelbergben, Chicagoban (ILL, USA), 

Allentownban (PA, USA). Budapesten a Semmelweis Egyetem, Bécsben a Semmelweis Frauenklinik, Miskolcon és Kiskunhalason 

kórház viseli nevét. Statisztikai adatok és boncolási leletek alapján fedezte fel a gyermekágyi láz fertőzéses eredetét és megelőzésének 

módját, a kéz és a műszerek, textíliák klórmeszes oldattal történő fertőtlenítését (1850). 

Róla nevezték el a Semmelweis doktrinát, mely az asepsis elvének és gyakorlati alkalmazásának meghatározása.

   

Between 1844 – 1946 he worked as externist at the Department of Pathology, University of Vienna, led by Carl Rokitansky. 1846-1850

became assistant professor at the 1st Department of Obstetrics and Gynecology, University of Vienna, where he discovered the cause and 

mode of prevention of puerperal fever. 1850-1855 acted as Chief gynecologist at the St Rókus Hospital, Pest, Hungary and in the period

of 1855-1865 as Full professor and Director of the Department of Gynecology and Obstetrics, University of Pest. Statues were erected

in menory of Semmelweis in Budapest, Debrecen, Miskolc (Hungary), Vienna (Austria) Heidelberg (Germany), Chicago (ILL, USA), 

Allertown (PA, USA). Th e Semmelweis University in Budapest, the Semmlweis Frauenklinik in Vienna and Hospitals in Miskolc and Kiskunhalas

(Hungary) are dedicated to his memory.  Statistical and autopsy studies led him to discover the infectious origin of puerperal fever and also 

to the prevention, i.e. disinfection of hands and tools with solution of chloride of lime (1850),

Named aft er him is the Semmelweis’ Doctrine: defi nition of the theory and application in practice of asepsis.

Semmelweis eredeti leírása 
a gyermekágyi lázról és megelőzéséről 

magyar és német nyelven

Original descriptions 
on the aethiology and prevention 

of pueraperal fever 
in Hungarian and German, 

by Semmelweis

Semmelweis Utasítványa bábák részére
Semmelweis' instructions to midwives on desinfecting hands

Semmelweis korabeli mosdó
Hand-washing stand possibly used also by Semmelweis

Hartleben, Pest, Wien, Leipzig, 1861.
Ignatz Philipp Semmelweis: Die Aetiologie, der Begriff  
und die Prophylaxis des Kindbettfi ebers. 
Hartleben, Pest, Wien, Leipzig, 1861.

Semmelweis: A gyermekágyi láz kórtana. Orvosi Hetilap, 2 (1858) 1,2,5,6,22,23.



Selye János 

János Selye

Bécs (Vienna, Austria) 1907 – Montreal (Canada), 1983
Orvosdoktor (MD): Prága 1929
Kémiai doktor (DCh): Prága, (Prague), 1930

1929 és 1931 között a prágai Károly Egyetem Kísérleti Pathologiai Intézetében munkatárs, 1931-1932-ben Rockefeller ösztöndíjas a Johns 

Hopkins Egyetemen (Baltimore, MD). 1932-től a McGill Egyetem (Montreal, Canada) kutatója, majd 1940-től egyetemi rendkívüli tanár, 

1945 és 1976 között a Montreali Egyetem Orvostudományi Kutató Intézete Sebészeti Intézetének professzora. Komáromban a Selye János 

Egyetem és a Selye János Kórház őrzi nevét. Kiemelt kutatási területe az endokrinológia, a Ca anyagcsere és az anaphylaxiás gyulladás volt.

Róla nevezték el a Stress elméletet (1936).

   

Between 1929-1931 worked as resident at the Institute of Experimental Pathology, Charles University, Prague. In 1931-1932 was  Rocke-

feller Fellow at the Johns Hopkins University, Baltimore, MD USA. In 1932 became scientist at the McGill University (Montreal, Canada), 

in 1940 got the degree of Clinical Professor.  In the period of 1945-1976 acted as Professor and Head of the Surgical Department of the 

Medical Research Institute of the University of Montreal, Canada. Th e Selye János Hospital and the Selye János University in Komárom 

are dedicated to his memory. Carried out research on endocrinology, Calcium metabolism, anaphylactic infl ammation.

 Selye’s theory on stress (1936) immortalized his name in science.
A stressz mechanizmusának ábrázolása
Pathomechanism of stress

Selye eredeti közleménye a stresszről
Selye's original paper on stress 
Hans Selye: A Syndrome produced 
by Diverse Nocuous Agents. Nature, 138, (1936) 3479, 32.



Szent-Györgyi Albert

Albert Szent-Györgyi

Budapest, 1893 – 1986, Woods Hole, Mass. USA
Orvosdoktor (MD): Budapest, 1917

Az élettan és a biokémia tanulmányozása céljából tanulmányutakat tett Prága, Pozsony, Berlin, Hamburg, Cambridge és az USA 

egyetemein. 1930 és 1945 között a biokémia nyilvános rendes egyetemi tanára és a Biokémiai Intézet igazgatója volt a Szegedi 

Egyetemen, majd 1945 és 1947 között a Budapesti Egyetemen. 1937-ben elnyerte az orvosi Nobel-díjat. 1947-től 1962-ig az USA Izom-

kutató Tudományos Intézete Tengerbiológiai Laboratóriumának igazgatója, majd 1962-tól 1972-ig egyetemi tanár a Darthmouth-i 

Egyetemen (USA). Felfedezte a C-vitamint, ismertette a C1 dikarbonsav katalízisét, feltárta az izom-összehúzódás biokémiáját és da-

ganatkutatással is foglalkozott. 

Róla nevezték el a Szent-Györgyi – Krebs ciklust, ami a biológiai oxidáció biokémiai folyamata. Nevéhez kötődik a Szent-Gyögyi

reakció is, mely alkalmával 1%-os ascorbinsav oldathoz vasszulfát oldatot adva lila elszíneződés keletkezik, ez a szín eltűnik, 

Na hyposulfi t hozzáadására. 

   

Carried out studies on physiology and biochemistry in Prague, Bratislava, Berlin, Hamburg, Cambridge, USA.  Between 1930 – 1945 

worked as full professor and Director of the Department of Biochemistry of the University of Szeged, Hungary and 1945-1947 of the 

Universoty of Budapest, Hungary. Won Nobel prize in medicine in 1937. Between 1947 – 1962 acted as Director of the Laboratory of 

marine Biology of the Scientifi c Institute of Muscle Research, USA. and in the period of 1962 – 1972 as full professor at the University 

of Darthmouth, USA.

Main topics and results of his scientifi c activity were discovery of Vitamin C, description of catalyis of C1 dicarbonic acid, exploration of 

biochemical processes during muscle constriction, cancer research.

Named aft er him are 1./ Szent-Györgyi – Krebs cycle: process of biological oxidation. 2./ Szent-Györgyi’s reaction: A deep violet 

color develops when a 1% solution of ascorbic acid is mixed with a solution of ferrous sulphate. Th is color disappears on reduction

with sodium hyposulphite.

Biológiai oxidáció
Biological oxidation

Citric-acid cycle

Szentgyörgyi eredeti közleménye a biológiai oxidációról
Szent-Györgyi's original description on biological oxidation
Albert v. Szent-Györgyi: Studies on biological oxidation 
and some of its catalysts : (C4 dicarboxylic acids, vitamin C 
and P etc.) Eggenberger, J. A. Barth, Budapest, Leipzig, 1937.
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 (1812 – 1887) patológus, a világon az ötödik egyetemi 
kórbonctani intézet megalapítója a Pesti Egyetemen (1844), 
a kórbonctan mint tantárgy bevezetője az egyetemi oktatásba. 
Az elsősegélynyújtás és a mentésügy úttörője Magyarországon. 
Pathologist, founder of the fi ft h in the World University Department 
of Pathology at the University of Pest (1844), introduced pathology 
as a discipline into the academic studies at the University of Pest, 
Hungary. Pioneer in educating fi rst aid and organizing ambulance 
service in Hungary.

 (1858 – 1922) fogorvos, a korszerű fogorvoslás és 
a fogorvos képzés megalapítója Magyarországon. Dentist, founder 
of modern dentistry and education of dentists in Hungary.

 (1902 – 1992) urológus, a vesekövességgel és 
a vesemedence betegségeivel foglalkozott magas tudományos szinten. 
Urologist, studied nephrolithiasis and diseases of the renal pelvis 
on high scientifi c standard.
 

 (1880 – 1959) sebész, a nyelőcső, a csont és idegsebészet 
kimagasló művelője. Surgeon, excelling in esophagus., bone and 
neurosurgery.

 (1814 – 1868) sebész, a korszerű sebészet létrehozója 
Magyarországon. Elsőként alkalmazott éteraltatást hazánkban (1847). 
Surgeon, founder of modern surgery in Hungary, where he performed 
ether narcosis as early as 1847.

 (1895 – 1973) fogorvos, szájsebész, az önálló 
fogorvosképzés megalapítója Magyarországon. Tanulmányozta 
a nyelv kórtanát és a szájüregi daganatok kezelését. Dental surgeon, 
founder of independent  academic education of dentistry in Hungary. 
Studied  pathology of the tongue and therapy of oral neoplasia.

 (1870 – 1935) szemész, szemkórház 
alapító, a szegények orvosa. 2003-ban boldoggá avatták. 
Ophthalmologist, founder of a hospital for eye diseases, 
„Doctor of the poor”, beatifi ed in 2003.

 (1858 – 1937) gyermekgyógyász, a fertőző betegségek 
kutatója. Kimutatta az övsömör és a bárányhimlő közös kórokát. 
Pediatrician, investigator of infectious diseases. Discovered 
the common origin of herpes zooster and chickenpox.

 (1849 – 1937) sebész, a magyarországi ortopéd sebészet 
megalapítója. Surgeon, founder of orthopedic surgery in Hungary.

 (1902 – 1999) élettanász, a hőszabályozás, 
az anyagcsere élettanának kutatója. Physiologist, investigated heat 
regulation of the body and the physiology of metabolism.

 (1905 – 1979) patológus, a reumás betegségek patológiai 
alapjainak kutatója, a klinikopatológiai konferenciák elterjesztője 
Magyarországon. Pathologist, investigator of pathological basis of 
rheumatic diseases. Propagated the practice of clinicopathological 
conferences in Hungary.

 (1873 – 1933) pszichiáter, Freud munkatársa, majd 
az aktív analitikus technika kifejlesztője. Psychiatrist, Freud’s co-worker, 
later created the technique of active analysis.

 (1842 – 1918) patológus. Elsőként írta le 
a neurofi bromatózis öröklődő jellegét és az alkoholos szív- és 
érelváltozásokat. Rámutatott a humán és bovin tuberkulózis közötti 
különbségre, kórszövettani alapon. Pathologist. First described 
hereditary nature of neurofi bromatosis, fi rst described cardiovascular 
lesions due to alcoholism, pointed out the diff erence between human 
and bovine tuberculosis based on pathohistological features.

 (1810 – 1898) orvos, bőrgyógyász. A bőr gombás 
betegségeit kutatta, mikroszkópos fényképfelvételek segítségével. 
A világon elsőként használta a vattát sebkezelésben. Párizsban 
magánorvosként Chopin, Dumas, Balzac, Heine, Hugo, Liszt 
és Munkácsy kezelőorvosa volt. Physician, dermatologist. Investigated 
mycotic diseases of the skin, using microphotography. Applied 
cotton-wool in treatment of wounds as fi rst in the World. While 
practicing in Paris, cared for the health of Chopin, Dumas, Balzac, 
Heine, Hugo, Liszt and Munkácsy.

 (1892 – 1979) belgyógyász, a szív- és érbetegségek, 
a neuroendokrinológia terén ért el kiváló eredményeket. Ő vezette be 
Magyarországon a rutinszerű EKG vizsgálatokat. Specialist for internal 
diseases, achieved outstanding results in diagnostics and treatment 
of cardiovascular diseases, neuroendocrinology. Introduced 
electrocardiography as clinical practice in Hungary.

 (1875 – 1929) gyermekgyógyász, a csecsemő és gyermek-
védelem, a koraszülött ápolás első szervezője Magyarországon. 
Pediatrician, fi rst organizer of infant and child welfare as well as care 
for premature infants in Hungary.

 (1894 – 1959) belgyógyász, a májbetegségek, 
a cukorbetegség és a magas vérnyomás betegség elismert kutatója. 
Specialist for internal diseases, reknown investigator of liver diseases, 
diabetes and hypertensive disease.

 (1847 – 1906) a közegészségtan professzora. 
Megalkotta a veszettség elleni magyar védőoltást, létrehozta 
a budapesti Pasteur Intézetet. Kutatta a fül félkörös ívjáratainak 
funkcióját. Professor of public health sciences. Created the Hungarian 
vaccine against rabies. Established the „Pasteur Institute” in Budapest.  
Investigated the function of the semicircular arches of the ear.

  (1886 – 1950) anatómus, szövettanász, biológus. A sejt-
élettan világhírű kutatója, a mikrokinematográfi a bevezetője Magyar-
országon. Anatomist, histologist, biologist.  World-famous investigator 
of cell biology, introduced microcinematography in Hungary.

 (1884 – 1945) szemész, a szemhéj plasztikai 
műtéteinek újítója, a zöldhályog eredetének és gyógyításának kutatója. 
Ophthalmologist, innovated plastic surgery of the eyelid, investigated 
the etiology and therapy of glaucoma.

 (1886 – 1879) gyógyszertanász, az insulin és a tiroxin 
hatásmódjának kutatója, a papaverin görcsoldó hatásának felfedezője. 
Pharmacologist, investigated the mode of action of insulin 
and thyroxin, discovered the spasm-releaving eff ect of papaverin.

 (1887 – 1941) állatorvos, az állatok daganatos 
betegségeinek kutatója. Veterinarian, investigated neoplastic diseases of 
animals. 

 (1889 – 1983) patológus, közegészségtanász. 
Az Országos Közegészségügyi Intézet megszervezője, a magyar 
közegészségügy korszerűsítője, a védőnői hálózat felállítója. 
A magyar ipari mikrobiológia megteremtője. Pathologist, specialist 
for public health. Organizer of the National Institute of Public Health 
in Hungary, re-organizer of Hungarian public health, established the 
network of district nurses. Created the basis of industrial microbiology 
in Hungary.

 (1915 – 1979) kórélettanász, az idegrendszer és 
az immunválasz összefüggéseinek kórélettani vonatkozásait kutatta. 
Pathophysiologist, studied the pathophysiological aspects 
of correlations between the nervous system and immune response.

 (1888 – 1983) tüdőgyógyász, a tuberkulózis elleni 
küzdelem egyik nagy szervezője. A pneumoconiosis különböző 
formáinak kutatója. Pulmonologist, one of the great personalities 
of the fi ght against tuberculosis. Investigator of various types 
of pneumoconiosis. 

 (1866 – 1944) belgyógyász, a vesebetegségek kórélettani 
alapjának világhírű kutatója. Kezdeményezte a leukémiák gyógyszeres 
kezelését. Specialist for internal diseases, World-famous investigator 
of  the pathophysiological basis of renal diseases. Initiated 
chemotherapy of leukemias.

 (1901 – 1988) ideggyógyász, az idegszövettan kiváló 
művelője, az idegrendszer öröklődő betegségeinek kutatója. Neurologist, 
outstanding master of neurohistology, investigator of inherited 
diseases of the nervous system.

 (1905 – 1983) anatómus, a csontosodási folyamat 
nemzetközileg elismert kutatója. Anatomist, internationally reknown in-
vestigator of the process of ossifi cation.

 (1904 – 1981) sebész, a szív- és érsebészet egyik 
megalapozója Magyarországon. Surgeon. One of the founders 
of cardiovascular surgery in Hungary.

 (1863 – 1937) anatómus, a neuronokra vonatkozó 
kontiguitás-tan egyik megalapozója, az astrocyták első leírója. 
Anatomist, one of the founders of the doctrine of contiguity 
of neurons.  First describer of the astrocytes.

 (1815 – 1893) orvos, a korszerű orvosképzés 
megszervezője Magyarországon. Az Orvosi Hetilap alapítója (1857). 
Physician, organizer of the modern education of medical students. 
Founder of the Medical Weekly journal in Hungarian (1857).

 (1910 – 1984) belgyógyász, a diabétesz és a májbetegségek 
kutatója. Több tankönyv szerzője. Specialist for internal diseases, 
investigated diabetes and diseases of the liver. Author of textbooks.

  (1894 – 1978) elmegyógyász, a skizofréniával, 
az agyban található synapsisok működésének kísérletes kutatásával 
foglalkozott. Psychiatrist, performed studies on schisophreny 
and on the function of synapses in the brain. 

 (1868 – 1957) bőrgyógyász, a nemi betegségek szűrésének 
és a szifi lisz elleni küzdelem megszervezője Magyarországon. 

Dermatologist, organizer of screening for sexually transmitted diseases 
and of the fi ght against syphilis in Hungary. 

 (1895 – 1966) elmegyógyász, a skizofréniát és 
az elektrosokk kezelés hatásait kutatta. 
Psychiatrist, investigated schisophreny and eff ects of electric shock. 

 (1879 – 1962) törvényszéki orvosprofesszor, a lőtt sebek 
szakértője, a Katynban elkövetett tömegmészárlás feltárója. Professor 
of forensic medicine, expert of bullet wounds, revealed the massacre 
committed in Katyn.

 (1889 – 1965) gyermekgyógyász, a fertőző betegségek, 
elsősorban a tuberkulózis antibiotikus kezelését kutatta és végezte. 
Pediatritian, investigated of and applied antibiotic therapy 
on infectious diseases, fi rst of all tuberculosis.

 (1893 – 1967) ortopéd, a konduktív mozgásterápia 
megalkotója, mozgásterápiás intézetet szervezett és vezetett. 
Orthopedist, created the method of conductive kinematic therapy, 
organized and headed an Institute for this therapy in Budapest.

 (1735 – 1807) orvos, sebész, szülész, számos, világszerte 
használt tankönyv írója. Bevezette a syphilis higany kezelését. Physician, 
surgeon, obstetrician, Author of numerous, Worldwide used textbooks. 
Introduced treatment of syphilis by mercury.

 (1884 – 1976) fül-orr-gégész, több gégészeti műtéti eljárás 
kidolgozója. Otho-rhino-laryngologist, invented several new operation 
techniques 

 (1910 – 1989) radiológus, az onkoradiológia megszervezője 
Magyarországon. Radiologist, organizer of oncoradiology in Hungary.

 (1903 – 1956) elme- és ideggyógyász, az idegsebészet 
kiváló művelője, az epilepszia kutatója. Psychiatrist and neurologist, 
outstanding neurosurgeon,investigated epilepsy.

 (1804 – 1858) gyermekgyógyász, az első 
gyermekkórházat alapította és vezette Pesten, illetve Manchesterben. 
Pediatrician, founder and Head of the fi rst children’s hospital 
in Pest (Hungary) and in Manchester (UK).

 (1896 – 1978) reumatológus, fürdőorvos. Az ásvány 
és gyógyvizek összetételét és gyógyhatását kutatta. Rheumatologist, 
balneologist. Studied the composition and healing eff ect of mineral 
waters and medicinal waters.

 (1912 – 1994) anatómus, neuroanatómus, 
az idegsejtek közötti kapcsolatok kiemelkedő kutatója. Anatomist, 
neuroanatomist, outstanding investigator of interneuronal connections.

 (1868 – 1953) gyógyszertanász, az ópiátok hatásának 
kutatója, felfedezte a fenolft alein hashajtó hatását. Pharmacologist, 
performed studies on the eff ect of opiates, discovered the laxative 
eff ect of phenolphthalein.

 (1875 – 1941) sebész, a hasi sebészet, ér- és 
idegsebészet kiváló művelője. Surgeon, outstanding abdominal, 
vascular and neurosurgeon.



   

Antalóczy Zoltán
Zoltán Antalóczy
Tolcsva, 1923
Orvosdoktor (MD): Budapest, 1947
Kardiológus – Cardiologist

Apáthy István
István Apáthy
Pest, 1863 – Budapest, 1922

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1885

Neuroanatómus, zoológus – 

Neuroanatomist, zoologist

Antalóczy-féle dorsalis elvezetések
Antalóczy’s dorsal leads

Triaxikardiométerrel regisztrált EKG-görbe és azimutszögek ábrázolása
delineation of ECG curve and azimut angles by means 
of the Triaxicardiometer

Antalóczy Zoltán: Neue EKG-Verfahren mit unipolarer Ableitung 
und seine Anwendung in der  Diagnostik myocardialer Infarkte. 
Acta Secundi Conventis Medicinae Internae Hungarici, (1963) 485-489. 

Apáthy eredeti metszeteiről készült mikrofotók. Kutya gerincvelő 
és kinagyított terület idegsejtekkel és rostokkal (Dr Nemeskéry Ágnes 
és Dr Nagy Nándor szívességéből)
Mycrophotograms taken from Apáthy’s oroginal sections.Spinal cord 
of a dog and its high magnifi cation with neurons and nerve fi bres. 
(courtesy of Dr Ágnes Nemeskéry and Dr Nándor Nagy)

Az Aujeszky-féle betegség eredeti leírása
Original description of the Aujeszy’s disease

Aujeszky Aladár: A veszettséggel összetéveszthető, oktanilag ismeretlen 
fertőző betegségről. Veterinarius, 25 (1902) 12, 387-396. 

Az Apáthy-féle módszerek leírását tartalmazó könyv címlapja
Cover page of the description of the Apathy’s methods

Az agy gyulladásos elváltozásai Aujeszky betegségben 
(Prof. Dr. Vetési Ferenc szívességéből)
Infl ammatory changes of the brain in Aujeszky’s disease 
(on the courtesy of Prof. Dr. Ferenc Vetési)

Antalóczy-féle dorsalis elvezetések EKG képe
Electrocardiogram of Antaloczy’s dorsal leads

A Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem igazgató egyetemi tanára. 
Az elektrokardiológia és a számítógépes EKG kutatások álltak kutatásai hom-
lokterében.
Róla nevezték el az Antalóczy-féle paravertebrális elvezetéseket és a triaxi-
kardiometert (TCM), mely jelzi a szív vektorok nagyságát és szférikus 
orientációját.  

Professor and Director of the 2nd Department of Medicine, Imre Haynal 
Health Science University, Budapest, Hungary. Promoted the development of 
electrocardiology by establishing computerized ECG research.
Named aft er him: 1./ Antalóczy’s paravertebral ECG leads, 2./ Triaxicardio-
meter: indicates the absolute magnitude and spherical orientation of the 
heart vectors.

A Kolozsvári Egyetem Zoológiai és Összehasonlító Anatómiai Intézetének 
igazgató egyetemi tanára volt. Az összehasonlító neurobiológia és a neuro-
hisztológia állt érdeklődésének középpontjában. 
Róla nevezték el az Apáthy-féle, gumiszirupot, mely a szövettani metszetek 
nagyobb transzparenciáját biztosítja, ha kettős törést vizsgálnak, az 
Apáthy-féle szublimát-osmium szövet fi xálást és az Apáthy-féle celloid-
paraffi  n beágyazást. 

Professor and Director of the Department of Zoology and Comparative Anat-
omy, University of Kolozsvár. Investigated comparative neurobiology and 
neurohistology.
Named aft er him: 1./ Apáthy’s gum syrup, securing better transparency
when birefringence is investigated (amyloid). 2./ Apáthy’s sublimate-
osmium fi xation of tissues. 3./ Apáthy’s combined celloidine-paraffi  n tis-
sue embedding.

Ramon y Cajal kézírásos levele Apáthyhoz (1907)
Hand-written letter from Ramon y Cajal to Apáthy (1907) 

Aujeszky Aladár
Aladár Aujeszky
Pest, 1869 – Budapest, 1933

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1892

DVM: Budapest, 1903

Állatorvos – Veterinarian

A budapesti Állatorvosi Akadémia Bakteriológiai Diagnosztikai Intézetében 
igazgató egyetemi tanárként dolgozott.  Kutatásai homlokterében a háziál-
latok fertőző betegségei álltak.
Róla neveztek el az Aujeszky betegséget, ami a szarvasmarhák herpes 
vírus eredetű nyúltagyvelő gyulladása (pseudorabies, bovin paralysis, 
infectiv bulbaris paralysis). 

Professor and Director of the Department of of Bacteriological Diagnostics, 
Veterinary Academy, Budapest Investigated infectious diseases of domestic 
animals.
Named aft er him: Aujeszky’s disease (Pseudorabies of cattle): severe in-
fl ammation of the brain caused by Herpes virus.



   

Baló József
József Baló
Budapest, 1895 – Budapest, 1979

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1919

Patológus – Pathologist

Barka Tibor
Tibor Barka
Debrecen, 1926 – New York, 2012

Orvosdoktor (MD): Debrecen, 1950

Anatómus, hisztokémikus – 

Histochemist

Az agy koncentrikus sclerosisa
Concentric sclerosis of the brain

A Baló-féle betegség eredeti leírása
Oroginal description of the Balo’s desease
Baló József: A leukoencephalitis periaxialis concentricaról. 
Magyar Orvosi Archívum, (1927) 2, 108-124. 
Baló, J.: Encephalitis periaxialis concentrica. Arch. Neurol. 
Psychiatry 19 (1928) 242-252.

Original description of the Bacillus butyricus cadaveris Buday
Buday Kálmán: A hullábani gázképződés különös esetéről. 
Orvostudományi Értesítő, 23 (1898) 3, 187-193. 

A savanyú foszfatáz reakció eredeti leírása
Original description of the acid phosphatase reaction
Barka Tibor: A Simple Azo-Dye Method for Histochemical 
Demonstration of Acid Phosphatase.  
Nature, 187 (1960) 4733, 248-249.

1927-1945 között egyetemi nyilvános rendes tanár és igazgató a Szegedi 
Egyetem Kórbonctani Intézetében, majd 1946-tól 1967-ig a Budapesti Egyetem
 I. sz. Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Intézetének igazgató egyetemi tanára. 
A daganatok vírusos eredetét, az atherosclerosist kutatta és Banga Ilonával 
felfedezték az elastase nevű enzimet.
Róla nevezték el a Baló-féle betegséget, mely az agy egy különleges, 
koncentrikus elrendeződést mutató demyelinisatioval járó megbetege-
dése. 

Professor and Director of the Department of Pathology, University of Szeged 
(1927-1945) and of the 1st Department of Pathology and Experimental 
Cancer Research, University of Budapest (1946-1967).
Studied viral origin of tumors, atherosclerosis, discovered the enzyme elastase 
(with Ilona Banga).
Named aft er him: Baló’s disease: Concentric sclerosis of the brain.

1950-től a Budapesti Orvostudományi Egyetem Szövettani és Fejlődéstani 
Intézetében dolgozott, majd 1959-től a Mount Sinai Medical Centerben, 
ahol 1986-tól 2004-ig a Mount Sinai Medical School Anatomiai, Funkcionális 
Morphologiai és Pathologiai Intézetében igazgató egyetemi tanár volt.
A hisztokémia egyik úttörője, három alapvető hisztokémiai könyv szerzője 
és szerkesztője. Nevéhez kötődik a Barka-féle savanyú foszfatáz reakció 
(citation classic).

Started research activity at the Department of Histology and Embriology, 
University of Budapest. Professor of Anatomy, Pathology and Functional 
Morphology, Mount Sinai Medical School, New York (NY). One of the 
pioneers in histochemistry, author and editor of three basic textbooks of 
Histochemistry.
Named aft er him: Barka’s acid phosphatase reaction (1960, citation 
classic).

Buday Kálmán 
Kálmán Buday
Pest, 1869 – Budapest, 1933

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1892

DVM: Budapest, 1903

Állatorvos – Veterinarian

A Kolozsvári Egyetem Kórbonctani Intézetének (1896 – 1913), majd a 
Budapesti Egyetem I. Kórbonctani Intézetének igazgató egyetemi tanára. 
Behatóan foglalkozott bakteriológiával (fusospirochetosis), a lymphogranu-
lomatosis patológiájával és rákstatisztikával.
Róla nevezték el a Bacillus butyricus cadaveris Budayt, a holttest 
bomlását előidéző egyik baktériumot, melyet ő fedezett fel.

Professor and Director of the Department of Pathology, University of Kolozsvár
(1896 – 1913) and of the 1st Department of Pathology, University of Bu-
dapest (1913 – 1934). Studied bacteriology (fusospirochetosis), pathology 
of Hodgkin’s disease, cancer statistics.
Named aft er him: Bacillus butyricus cadaveris Buday, one of the bacteria 
causing decay of the cadaver, described by Buday.

Barka-féle savanyú foszfatáze reakció  hisztokémiai képe különböző 
patkány szervek sejtjeiben Barka közleményéből
Histochemical image of Barka's acidic phosphatase reaction in cells 
of various rat organs, from Barka's paper



   

Csapodi István 
István Csapodi
Sopronhorpács, 1856 – Budapest, 1912

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1880

Szemész – Ophthalmologist

Darányi Gyula
Gyula Darányi
Gyula, 1888 – Budapest, 1958

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1912

Immunológus - Immunologist

Csapodi-féle látásélesség vizsgáló táblák
Csapodi’s boards for testing eyesight

A látáspróbák eredeti leírása
Original description of eyesight tests
Csapodi István: Látás-próbák. Franklin Társulat, Budapest, 1886.

Endes-féle trichróm festéssel ábrázolt vese juxtaglomeruláris apparátus 
és vese arteriola
Juxtaglomerular apparate of the kidney and an artery stained 
by the trichrom method of Endes

A kolloid labilitási próba eredeti leírása
Original description of the Darányi’s 
colloid lability test
J. v. Darányi: Eine reaction 
der Kolloidlabilität des Serums 
bei Toxinbildung im Organismus, 
besonders bei aktiver Tuberkulose. 
Deutsche Medizinische Wochenschrift , 
48 (1922) 17. 

Két budapesti kórház szemész főorvosa. Kutatásai folyamán a látás élettanával, 
a glaukómával, a retina leválásával foglalkozott.
Az ő nevét viseli az úgynevezett Csapodi-tábla, melynek segítségével a látás
élességét vizsgálják.

Chief ophthalmologist of two hospitals in Budapest. Investigated glaucoma 
and the physiology of eyesight.
Named aft er him: Csapodi’s board : a white board showing dark letters, 
numbers and symbols of various size, used for testing eyesight.

1928 és 1931 között a Szegedi Egyetem Közegészségügyi Intézetének, majd 
1931-től 1946-ig a Budapesti Egyetem Közegészségtani Intézetének igazgatója,
egyetemi nyilvános rendes tanár. Fő kutatási területe a bakteriológia és viroló-
gia volt.
Az ő nevét viseli a Darányi-féle vér kolloidlabilitási próba; ezzel a módszer-
rel a vérszérumból kicsaphatók a kóros fehérje frakciók.

Professor and Director of the Department of Public Health, University of 
Szeged (1928 – 1931) and of the Department of Public Health University of 
Budapest (1931 – 1946) Fields of his scientifi c activity: bacteriology, serology.
Named aft er him: Darányi’s colloid lability test: this method is used 
to precipitate protein fractions from the blood serum, in case of toxin 
production.

Endes Pongrác 
Pongrác Endes
Budapest, 1907 – Debrecen, 1992

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1930

Patológus – Pathologist

A Debreceni Egyetem Kórbonctani Intézetének igazgató egyetemi tanára 
volt. A vese juxtaglomeruláris apparátusának és a renin-angiotensin rend-
szer morfológiai vonatkozásainak kutatása állt munkájának homlokterében.
Az Endes-féle trichrom festést nevezték el róla, mely elsősorban a 
juxtaglomeruláris apparátus vizsgálatára szolgál.

Professor and Director of the Department of Pathology, University of 
Debrecen.
Studied morphological aspects of the juxtaglomerular apparate of the 
kidney and the renin-angiotensin system.
Named aft er him:Endes’s trichrom staining, fi rst of all for the investigation
of the juxtaglomerular apparate.

A kolloid labilitási próba eredeti leírása
Original description of the Darányi’s 
colloid lability test
Darányi Gyula: Vérsavó-reactio 
kolloidlabilitásra toxinképződés 
eseteiben, főleg activ tuberculosisban. 
Orvosi Hetilap, 
65 (1921) 47, 409-411. 

Endes Pongrác: Kombinált trichróm festés 
(Főleg kötőszövet és az érfalak degeneratív elváltozásainak feltüntetésére). 
/Combined trichromate staining; chiefl y with reference to degenerative 
changes of the connective tissue and arterial walls./ 
Kísérletes Orvostudomány, 6 (1954) 5, 479-80. 



   

Farkas László 
László Farkas
Pest, 1847 – Budapest, 1913

Orvosdoktor (MD): Pest, 1871

Urológus – Surgeon

Gömöri György  
György Gömöri
Budapest, 1904 – Palo Alto, 

California, USA, 1957

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1928

Patológus, hisztokémikus, sebész – 

Histochemist, Surgeon

A Győrff y-féle eljárás szabadalmi leírása (1955)
Patent description of Győrff y’s method
Győrff y István: A kontaktüveg rendelést megkönnyítő 
kontaktüveg próbasorozat. 
Országos Szabadalmi Hivatal 143.764. számú leírása, 1955.

Gömöri alapvető művének címlapja
Coverpage of Gömöri’s fundamental book of histochemistry
George Gomori: Micoscopic Histochemistry – Principles and Practice. 
Th e University of Chicago Press, 1952.

Győrff y-féle lencsesorozat
Series of Győrff y’s lenses

Az urológia nyilvános rendes tanára a Budapesti Egyetemen, a Szent Rókus 
Kórház önálló urológiai osztályának vezetője. A korszerű urológiai tevékenység
és oktatás megalapozója Magyarországon. Számos új urológiai és sebészeti 
eszköz megalkotója.
Róla nevezték el a Farkas fecskendőt, mely az oldatok erőteljes és bizton-
ságos befecskendezését szolgálja. 

Professor of Urology, University of Budapest and Head of the Department 
of Urology, St Rókus Hospital, Budapest   
Founder of Urology, as a discipline in Hungary. Created several surgical and 
urological instruments.
Named aft er him: Farkas’s syringe: a syringe for fi rm and safe injection 
of fl uids.

Tanársegéd a Budapesti Egyetem I. Kórbonctani Intézetében, majd a Buda-
pesti Egyetem III. Sebészeti Klinikáján. 1949-től nyilvános rendes tanár 
a Kaliforniai Egyetemen. Az enzimhisztokémia kutatója, az alkalikus-, illetve 
a savanyú foszfatáz reakció kidolgozója. 
Róla nevezték el a Gömöri-féle ezüst impregnációs eljárást a rácsrostok 
kimutatására; a Gömöri-féle aldehyd fuchsin eljárást a rugalmas rostok 
kimutatására; a Gömöri-féle alkalikus, illetve savanyú phosphatase reak-
ciót; és a Gömöri-féle trichrom festést.

Assistant Professor at the 1st Department of Pathology and 3rd Depart-
ment of Surgery, University of Budapest (1928-1938).  Professor of Th oracic 
Diseases and Th oracic Surgery at the University of California, USA. Invented 
several new histochemical methods, founder of enzyme histochemistry.
Named aft er him: 1./ Gomori’s silver impregnation for reticulin fi bres, 
2./ Gomori’s acid and alkaline phosphatase reactions, 3./ Gomori’s 
aldehyde fuchsin reaction for elastic fi bres, 4./ Gomori’s trichrom stain.

Győrff y István  
István Győrff y
Budapest, 1912 – Budapest, 1999

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1936

Szemész – Ophthalmologist

Docens a Budapesti Egyetem Szemészeti Klinikáján. A szemészeti optika 
kutatója, a műanyagból készült kontaktlencse (polimetil-metakrilát, 1938), 
az akrilát keratoprotézis (1943) és a zoomlencse (1945) feltalálója.
Róla nevezték el a Győrff y-féle speciális kontaktlencse préselési eljárást.

Reader at the Department of Ophthalmology, University of Budapest. 
Investigated ophthalmologic optics, invented the polymethyl metacrylate 
lens (1938), acrylate keratoprothesis (1942), zoom lens (1945).
Named aft er him: Győrff y’s special pressing method for producing contact
lens.

Farkas-fecskendők
Farkas’s syringes

1/Gömöri-féle savanyú foszfatáze reakció prosztatában
Gömöri’s acid phosphatase reaction, prostate

2/Gömöri-féle trichróm festéssel ábrázolt veseszövet
Kidney tissue stained by Gömöri’s trichrom method

3/Gömöri-féle ezüstimpregnáció
Gömöri’s silver impregnation

1.

2.

3 .



   

Halász Béla 
Béla Halász
Kalaznó, 1927

Orvosdoktor (MD): Pécs, 1954

Anatómus – Anatomist

Hültl Hümér
Hümér Hültl
Felsőbánya, 1868 – Budapest, 1940

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1891

Sebész – Surgeon

Halász-féle kés és működésének sémás ábrázolása Halász eredeti közleményében
Schematic representation of the Halász’s knife and its function from Halász’s original paper
Halász B. – Rupp L.: Hormone secretion of the anterior pituitary gland aft er physical interruption 
of all nervous pathways to the hypophysiotropic area. Endocrinology, 77 (1965) 553-562.

A Jendrassik-féle műfogás eredeti leírása
Original description of the Jendrassik’s techniqe
Ernst Jendrássik: Zur Untersuchungsmethode 
des Kniephenomens. Neurologisches Zentralblatt, 
4 (1885) 18, 412-415. 

A Hültl-féle gyomorvarrógép eredeti leírása
Original description of the Hültl’s sugical stapler
Hültl Hümér: Surgical Stitching Instrument for the Suture 
of the Stomach and Intestines According. Budapest, Fischer V., 1911.

A Budapesti Egyetem II. sz. Anatómiai-, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének 
egyetemi tanára.  Kutatási területe az anatómia, a neuroendokrinológia és a 
hipotalamusz-hipofízis rendszert szabályozó mechanizmusok tanulmányozása. 
Az ő nevéhez fűződik a Halász-féle kés, mely alkalmas az agyalapon a 
szabályozó és a szabályozott területek idegi kapcsolatainak megszünteté-
sére, és így lehetővé válik a szabályozás mechanizmusának vizsgálata.

Professor and Director of the Department of Anatomy, Histology and 
Embryology, University of Budapest. Investigates neuroendocrinology, fi rst 
of all the regulatory mechanism of the hypothalamic-pituitary system.
Named aft er him: Halász’s knife, for disconnecting the neural connections 
between the regulatory and regulated areas of the hypothalamus, in order 
to study the regulatory mechanism.

A Szent István Kórház és a Szent Rókus Kórház sebész főorvosa, majd 1917-
től nyilvános rendkívüli tanár a Budapesti Egyetemen.  Bevezette a sebészi 
gyakorlatba a sebészi maszkot, a gumikesztyűt, a bőr jódozását. 
Nevéhez fűződik a Hültl-féle gyomor- és bélvarrógép feltalálása, melyet 
Fischer Péter mérnökkel együtt szerkesztett meg. 

Head of the Department of Surgery of the St Ladislaus (1898-1910), St Stephen
and St Rókus Hospitals (1910-1934). Clinical Professor of the University of 
Budapest. Introduced rubber gloves, surgical mask and disinfection of the 
skin with iodine in surgical practice.
Named aft er him: Invention of the – fi rst in the World – gastric and 
intestinal surgical stapler (1905, World Patent 1910).

Hültl-féle gyomorvarrógép
Hültl’s surgical stapler

Jendrassik Ernő  
Ernő Jendrassik
Kolozsvár, 1858 – Budapest, 1921

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1880

Belgyógyász, neurológus – 

Internist, Neurologist

A belgyógyászat nyilvános rendes tanára és a Budapesti Egyetem II. Belgyó-
gyászati Klinikájának igazgatója volt. Az idegrendszer heredodegeneratív 
betegségeit (ezt a fogalmat ő vezette be az irodalomba), hipnózist, hisztériát,
neurosyphilist, a Basedow kórt kutatta. 
Róla nevezték el a Jendrassik-féle műfogást: az agykéreg működésének 
vizsgálatára szolgáló, a térdrefl ex kiváltását megkönnyítő eljárást, mely-
nek során a beteg összekulcsolt kezeit nagy erővel ellentétes irányban
húzzák; és a Jendrassik jelet, mely az extraocularis izmok bénulása 
Basedow kórban.

Professor and Director of the 2nd Department of Medicine, University of 
Budapest. Investigated heredodegenerative diseases of the nervous system 
(a term introduced by  him into the literature) and Graves’ disease.
Named aft er him: 1./Jendrassik’s technique: a method to investigate cereb-
ral cortical function by facilitating the patella refl ex. Th e clasped hands 
of the patient are pulled apart in course of exerting patella refl ex. 2./ 
Jendrassik sign: paralysis of the extraocular muscles in Graves’ disease.

Halász-féle kés a tudóssal
Halász using the knife assembly

A Hültl-féle gyomorvarrógép átmetszeti képe
Transverse sction of the Hültl’s surgical stapler

A Jendrassik-féle műfogás ábrázolása
Drawing demostrating the Jendrassik’s techniqe



   

Kaposi Mór
Mór Kaposi
Kaposvár, 1837 – Bécs 

(Vienna, Austria), 1902

Orvosdoktor (MD): Bécs 

(Vienna, Austria), 1861

Bőrgyógyász – Dermatologist

Kézmárszky Tivadar 
Tivadar Kézmárszky
Szepesváralja, 1841 – Budapest, 1902

Orvosdoktor (MD): Pest, 1864

Szülész-nőgyógyász – 

Obstetrician and Gynaecologist

Kaposi-sarcoma makroszkópos és mikroszkópos képe
Gross and histological images of Kaposi's sarcoma

Kaposi-sarcoma eredeti leírása
Original description the Kaposi's sarcoma
M. Kaposi: Idiopathisches multiples Pigmentsarcom der Haut. 
Archiv für Dermatologie und Syphilis, 4 (1872) 2, 266-273.  

A Kiss-féle tölcséres vénák eredeti leírása
Original description of Kiss's cornet-shaped veins
Kiss, Franz: Anatomisch-histologische Untersuchungen 
über die Erektion. Zeitschrift  für Anatomie 
und Entwicklungsgeschichte, 61 (1921) 3-6, 455-521. 

A Kézmárszky-féle ecraseur ismertetése
Description of Kézmárky's ecraseur
J. Mann: Decapitation mittels Ekrasement. 
Zentralblatt für Gynäkologie, 
6 (1882) 21, 321-324.

1879-től igazgató, egyetemi nyilvános rendes tanár a Bécsi Egyetem 
Bőrgyógyászati Klinikáján. Kiemelt szakmai tevékenysége a Lichen scrop-
hulosum, a rhinoscleroma, a lupus erythematosus, a xeroderma pigmen-
tosum, a lichen ruber moniliformis, az impetigo herpetiformis kutatása és 
első leírása. 
Amit róla neveztek el: Sarcoma cutis idiopathicum pigmentosum 
multiples – Kaposi sarcoma (1872). Ez a daganat gyakran fordul elő 
AIDS betegekben. 

Professor and Director of the Department of Dermatology, University of 
Vienna. First describer of Lichen scrophulosum, Rhinoscleroma, Lupus 
Erythematosus Disseminatus (SLE), Xeroderma pigmentosum, Lichen 
ruber moniliformis, impetigo herpetiformis.
Named aft er him: Sarcoma cutis idiopathicum pigmentosum multiplex= 
Kaposi sarcoma (1872). Th is tumor became most important in relation 
to AIDS.

A Budapesti Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgató 
egyetemi tanára. A Bábaképző Intézet alapítója és a hazai bábaügy megszervezője.
Róla nevezték el a Kézmárszky-féle ecraseurt, mely az elhalt magzat 
eltávolítását elősegítő eszköz.

Professor and Director of the Department of Gynaecology and Obstetrics, 
University of Budapest. Organized the education and work of midwives 
in Hungary.
Named aft er him: Kézmárszky ecraseur: an instrument to facilitate the 
extraction of the Named aft er him: Kézmárszky ecraseur: an instrument 
to facilitate the extraction of the stillborn child.

Kiss Ferenc
Ferenc Kiss
Nagyszalonta, 1889 – Budapest, 1966

Orvosdoktor (MD): Kolozsvár, 1913

Anatómus – Anatomist

A Szegedi Egyetem Anatómiai és Szövettani Intézetének igazgatója, 
nyilvános rendes tanára 1924 és 1934 között, majd 1934-től 1961-ig a Buda-
pesti Egyetem Anatómiai Intézetének nyilvános rendes tanára és igazgatója.
Kiemelten tanulmányozta az agy vér- és liquor keringését, valamint a 
vegetatív idegrendszer anatómiáját. 
Róla neveztek el a Kiss-féle tölcséres vénákat a péniszben, melyeknek 
szerepe van az erekció mechanizmusában. 

Professor and Director of the Department of Anatomy, University of Szeged 
(1924 – 1934) and of the Department of Anatomy, University of Buda-
pest (1834 – 1961). Investigated blood and liquor circulation of the brain, 
anatomy of the vegetative nervous system.
Named aft er him: Kiss’s cornet-shaped veins of the penis, the role of these 
veins in the mechanism of erection.

Kézmárszky-féle ecraseur
Kézmárszky's ecraseur

A Kiss-féle tölcséres vénák szövettani képe
Histology of Kiss's cornet-shaped veins



   

Korányi Frigyes  
Frigyes Korányi
Nagykálló, 1827 – Budapest,1913

Orvosdoktor (MD): Pest, 1851

Belgyógyász – 

Specialist for internal diseases

Magyari – Kossa 
Gyula – Gyula 
Magyari – Kossa 
(von Kossa)
Debrecen, 1865 – Keszthely, 1944

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1889

Állatorvos – Veterinarian

Eredeti leírások a Korányi-féle háromszögről
Original description on the Korányi's triangle 
A belgyógyászat kézikönyve. Szerk.: Bókay Árpád. 
Orvosi Könyvkiadó,  Budapest, 1894-1899.

A Krompecher-féle basalioma eredeti leírása
Original description of Krompecher's basal cell carcinoma
Krompecher, E.: Zur Frage des Basalzellenkrebs. Berliner klinische Wochenschrift , (1907) 29.

A Kossa-féle mészkimutatás eredeti leírása
Original paper on Kossa's staining method
Julius v. Kóssa: Ueber die im Organismus künstlich 
erzeugbaren Verkalkungen. Beirtäge zur patologischen 
Anatomie und zur allgemeinen  Pathologie, 
(1901) 29, 163-202.

A Korányi-háromszög
Korányi's triangle

A Budapesti Egyetem Belgyógyászati Klinikájának igazgató egyetemi tanára. 
Kiemelkedő szakmai munkát végzett a szív- és a tüdőbetegségek, valamint 
a tuberkulózis területén.
Róla neveztek el a Korányi háromszöget: a nagy mennyiségű mellkasi 
folyadék a rekeszizom felett áttolja a mediastinumot az ép oldal felé, így ott is 
(háromszög alakú) tompulat jön létre a gerinc mellett és a nevéhez fűződik 
a Korányi-féle kopogtatás is, mely tulajdonképpen a függőlegesen tartott 
mutatóujj második ízületének kopogtatása a másik kéz mutatóujjával. 

Professor and Director of the Department of Medicine, University of Buda-
pest. Investigated heart and lung diseases, tuberculosis.
Named aft er him: 1./Korányi’s triangle: a sign of thoracic eff usion consis-
ting in the presence of a triangular area of dullness on the back , on the side 
opposite to that on which the eff usion is present. 2./ Korányi’s auscultatory 
percussion, done by tapping with one forefi nger applied perpendicularly 
to the part.

A Magyar Királyi Állatorvosi Főiskola Gyógyszertani Intézetének igazgatója,
nyilvános rendes tanár. Kiemelt szakmai tevékenységéhez a méregtan, 
botanika, gyógynövénykutatás és az orvostörténelem tartozott.
Róla neveztek el a Kossa-féle szövettani eljárást mész kimutatására.

Professor and Director of the Department of Pharmacology, Royal Hungari-
an Veterinary Academy, Budapest. Carried out studies on toxicology, bota-
nics, the action of medicinal plants, history of medicine.
Named aft er him: vonKossa’s staining: histological staining method to 
show calcifi cation in tissues. Vese- és tüdőmeszesedés makroszkópos és kórszövettani 

képe Kossa-féle eljárással
Gross and histological images on calcifi cation 
in the kidney using Kossa’s method

Krompecher Ödön
Ödön Krompecher
Poprád, 1870 – Budapest, 1926

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1894

Patológus – Pathologist

A Budapesti Egyetem II. Kórbonctani Intézetben igazgató egyetemi tanár. 
A Retinal Anlage Tumor első leírója. Kutatta a tumor patológiáját és a tabes 
dorsalist. 
Leírta a hám bazális sejtjeiből kiinduló basal sejtes carcinomát, amelyet 
világszerte Krompecher-tumornak neveznek.
 
Professor and Director of the 2nd Department of Pathology, University of 
Budapest. Investigated tumor pathology and pathology of tuberculosis. First 
describer of Retinal Anlage Tumor.
Named aft er him: Krompecher tumor=basal cell carcinoma of the skin. 

Krompecher-féle basalioma makroszkópos és kórszövettani képe
Gross and histological image of Krompecher's basal cell carcinoma

A retinal anlage tumor kórszövettani képe
Histological image of retinal anlage tumor



   

Laky Kálmán
Kálmán Laky

Szolnok, 1909 – Bethesda, 

MD, USA, 1983

Orvos-Biokémikus doktor – 

DMed Biochem: Szeged, 1936

Biokémikus, hematológus – 

Biochemist, Hematologist

Lóránd László  
László Lóránd
Budapest, 1921

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1946 

Hematológus – Hematologist

A Laky-Lóránd faktor működésének sematikus ábrázolása
Schematic demonsrtation of the functional role of Laky-Loránd factor    

A Laky - Lóránd faktor eredeti leírása
Original description of the Laky-Loránd factor
Laki K., Lóránd L.: On  the Solubility of Fibrin clots. Science, 
108 (1948) 2802, 280.

A Szegedi és a Budapesti Egyetemen kutató és oktató. A National Institute of 
Health (NIH) Biokémiai Laboratóriumának vezetője. Tanulmányozta a véral-
vadás biokémiáját, a biológiai oxidációt és az izomműködés biokémiáját.
Róla nevezték el a véralvadás XIII. faktorát: vagy Fibrin Stabilizing Factor 
(FSF), vagy transglutaminase = Laky-Lóránd faktor (LLF). A LLF a fi brin 
monomereket polimerizálja, így azok stabillá és ureában oldhatatlanná 
válnak, ezáltal a fi brin előidézi a véralvadást. Nevéhez fűződik a Laky-
Lóránd betegség leírása, mely a LLF hiánya, ami vérzékenységgel jár.

Professor of the Department of Biochemistry, University of Budapest (1946-
1948). Head of the Laboratory of Biochemistry,NIH, Bethesda, MD, USA 
(1965-1983). Main fi elds of his scientifi c activity: Biochemistry of blood 
clotting, biochemistry of muscle function.
Named aft er him: 1./ Factor XIII of blood clotting (together with László 
Lóránd)= Laky-Lóránd Factor, LLF. 2./ Lack of LLF, resulting in hemorr-
hagic diathesis = Laky-Lóránd disease.

Gyakornok a Budapesti Egyetem Biokémiai Intézetében Laky Kálmán 
mellett: 1946-1947, Northwestern University (Chicago Ill) Department of 
Cell and Molecular Biology kutató professzora. A véralvadás mechanizmusát 
tanulmányozta, különös tekintettel a transzglutaminázok szerepére. 
Róla neveztek el a Laky-Lóránd factort, a véralvadás XIII. faktorát, 
valamint a Laky-Lóránd betegséget, mely az LL faktor hiányában kialakuló 
vérzékenység.

Started research at the Department of Biochemistry, University of Buda-
pest. Research Professor at the Department of Cell and Molecular Biology, 
Northwestern University, Chicago, Ill, USA. Investigates the pocess of blood 
clotting, with special respect on the role of transglutaminase.
Named aft er him: 1./ Laky-Lóránd Factor (together with Kálmán Laky), 
Laky-Lóránd disease (see Kálmán Laky).

Lumniczer Sándor
Sándor Lumniczer
Kapuvár, 1821 – Budapest, 1892

Orvosdoktor (MD): Pest, 1844

Sebész - Surgeon

1880 és 1892 között egyetemi nyilvános rendes tanár a Budapesti Egyetem 
II. Sebészeti Klinikáján. Kiemelt szakmai tevékenységi körébe tartozott 
az antisepsis bevezetése Magyarországon, medikus és szakorvos oktatás; 
a Magyar Vöröskereszt egyik alapítója. 
Egy speciális érfogó műszert neveztek el róla. 

Professor and Director of the 2nd Department of Surgery, University of 
Budapest. Introduced antisepsis in Hungary, one of the founders of Hunga-
rian Red Cross.
Named aft er him: Lumniczer: a surgical instrument for clamping down 
blood wessels.

Lumniczer-féle érfogó
Lumniczer's pinning forceps
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Marek József
József Marek
Vágszerdahely, 1860 – Budapest, 1952

Állatorvos doktor (VMD): 

Budapest, 1892

Állatorvos – Veterinarian

Marschalko Tamás  
Tamás Marschalko
Tokaj, 1862 – Kolozsvár, 1915

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1892

Bőrgyógyász – Dermatologist

A Marek-betegség kórszövettani képe gerincvelőbe
Histological image of alteration in the spinal cord due to Marek's disease

A Marek-féle betegség eredeti leírása
Bibliographical data of the paper on Marek's disease
Marek J.: Multiple Nervenentzündung (Polyneuritis) bei Hühnern. 
Deutsche Tieräztliche Wochenschrift , 15 (1907) 30, 41-42.

A Navratil-féle gégetágító eredeti leírása
Original Paper on Navratil's endolaryngeal stretcher
Navratil Imre: Új gége-szor tágító. Orvosi Hetilap, 20 (1876) 20, 398-404. 

A Marschalkó-féle plazmasejtek eredeti leírása
Original description of Marschalkó's plasma cells
Marschalko Th omas v.: Ueber die sogennanten Plasmazellen, ein Beitrag 
zur Kenntniss der Herkunft  der entzündlichen Infi ltrazionszellen. 
Arciv  für Dermathologie und Syphilis, (1895) 30, 241-282. 

1901 és 1935 között nyilvános rendes tanár, igazgató a budapesti Állatorvosi
Főiskola Belgyógyászati Tanszékén. Tanulmányozta a mételykórt, a 
takonykórt, rachitist, felfedezte a mételykór gyógyítására szolgáló Distolt.  
Kifejlesztette az állatorvosi orr-gége tükröt.
Róla nevezték el a Marek-betegséget, a csirkebénulás szindrómát, azaz 
a Neurolymphomatosis gallinarumot. Ez a herpes vírus által okozott beteg-
ség agyvelőgyulladással és az esetek egy részében a nyirokrendszer daga-
natos elváltozásával jár csirkékben és ritkán más szárnyasokban.

Professor and Director of the Department of Medicine, Veterinary Academy,
Budapest. Studied malleus, the rot in sheep, rachitis. Discovered Distol, a 
medicine against the rot in sheep.
Named aft er him: Marek disease: chicken palsy syndrome = Neurolym-
phomatosis gallinarum. Disease of chicken due to herpes virus infection 
causing encephalitis and neoplastic lesions of the lymphatic tissues.

1897 és 1915 között egyetemi nyilvános rendes tanár, igazgató a Kolozsvári 
Egyetem Bőrgyógyászati Klinikáján. A nemi betegségek kórtanát, a rhino-
scleromát és a bőrbetegségek kórszövettanát kutatta.
Róla nevezték el a Marschalko-féle plasmasejtet. A plasmasejtek mikrosz-
kópos jellegzetességeit a rhinoscleroma tanulmányozása során elsőként 
írta le. 

Professor and Director of the Department of Dermatology, University of 
Kolozsvár. Investigated pathology of venereal diseases and of rhinoscleroma 
and histopathology of diseases of the skin.
Named aft er him: Marschalko’s plasma cell, fi rst described by him, investi-
gating the histopathology of rhinoscleroma. 

Navratil Imre
Imre Navratil
Pest, 1833 – Budapest, 1919

Orvosdoktor (MD): Pest, 1858

Gégész, sebész – Laryngologist

A Szent Rókus Kórház sebészeti osztályának osztályvezető főorvosa volt 
1878-től 1911-ig. Gégegyógyászattal, fej- és nyaksebészettel, valamint agy-
sebészettel foglalkozott.
Róla nevezték el a Navratil-féle gégetágító eszközt.

Head of the Department of Surgery of the St Rókus Hospital, Budapest. 
Practiced laryngology, head and neck surgery, neurosurgery.
Named aft er him: Navratil’s Endolaryngeal stretcher.

Plazmasejtek citológiai ábrázolása Marschalkó eredeti közleményében 
Cytological image of plasma cells in Marschlkó's original paper

Navratil-féle gégetágító
Navratil's endolaryngeal stretcher

Navratil-féle gégetágító
Navratil's endolaryngeal stretcher



   

Palkovits Miklós  
Miklós Palkovits
Budapest, 1933

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1958

Neuroanatómus – Neuroanatomist

Pándy Kálmán  
Kálmán Pándy
Ókígyós, 1868 – Szentistvántelep, 

1945

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1893

Ideggyógyász – Psychiatrist

A micropunch technika alkalmazásánk ábrázolása 
Palkovits eredeti közleményében
Demonstration of application of the micropunch 
technique in Palkovits’s original paper
Palkovits M.: Isolated removal of hypothalamic 
or other brain nuclei of the rat. 
Brain Research, 89 (1973) 449-450.

A Petz-féle gyomor-bél varrógép eredeti leírása
Original description of Petz's surgical stapler
Aladár v. Petz: Zur Technik der Magenresection. 
Ein neuer Magen-Darmnähapparat. 
Zentralblatt für Chirurgie, 51 (1924) 5, 179-186.

A Pándy-féle reakció eredeti leírása
Original description of Pándy's reaction
K., Pándy: Über eine neue Eiweißprobe 
für die Cerebrospinalfl üssigkeit.  
Neurologisches Zentralblatt, 29 (1910) 17, 
915-919. 

A Budapesti Egyetem Anatómiai-, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének egyetemi
 tanára. A National Institute of Mental Health (Bethesda, MD, USA) kutató 
laboratóriumának vezető kutatója. A neuroanatómia, anatómia, kémiai neuro-
anatómia, neuroendokrinológia tartoznak érdeklődési körébe. 
Róla nevezték el a Palkovits-féle punch technikát: speciális mandrinos és 
rugós tű alkalmazásával az agy jól meghatározott helyéről készült fagyasztott 
metszetből célzottan kis mennyiségű anyag nyerhető további kémiai vizsgála-
tok céljára. E módszer tette lehetővé a kémiai neuroanatómia kifejlődését.

Professor of the Department of Anatomy, Histology and Embryology, University 
of Budapest, part time Principal Investigator of the Research Laboratory of the 
National Institute of Mental Health, Bethesda, MD, USA. Investigates neuro-
anatomy, chemical neuroanatomy, neuroendocrinology.
Named aft er him: Palkovits’s punch technique. Th is technique allows extrac-
tion, using a special spring-loaded needle, of minute parts of frosen sections 
taken from brain tissue of exact location for further (fi rst of all chemical) 
analysis. Th is method initiated the development of chemical neuroanatomy.

Egyetemi rendkívüli tanár a Budapesti Egyetemen és a Nagyszebeni 
Elmegyógyintézet igazgatója, később Gyulán magán elmegyógyintézetének 
vezetője. Kiemelten kutatta az agykéreg működését, tanulmányozta a tabes 
dorsalist, a nervus facialis paresist. 
Róla nevezték el a Pándy-reakciót, mely a liquor cerebrospinalis fehérje
tartalmának meghatározására szolgál, elsősorban gyulladás gyanúja 
esetén.

Director of the Institute of Psychiatry, Nagyszeben, later of his private Insti-
tute of Psychiatry in the town Gyula, Hungary. Studied the function of the 
cerebral cortex, clinical aspects of tabes dorsalis, and facial paresis.
Named aft er him: Pándy-reaction: a method to determine the protein con-
tent of cerebrospinal fl uid, mainly in cases of suspition for infl ammation.

Petz Aladár
Aladár Petz
Győr, 1888 – Győr, 1956

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1914

Sebész – Surgeon

A Győri Megyei Kórház (ma Petz Aladár Kórház) sebész főorvosa, majd 
igazgató főorvosa is. Több orvosi gépet és eszközt szerkesztett, tovább 
fejlesztett. A hasi katasztrófák sebészete is érdeklődése középpontjában állt.
Róla nevezték el a Petz-féle gyomorvarró gépet (1921), melynek haszná-
lata világszerte elterjedt, kiváltotta a Hültl-féle gyomorvarró gépet.

Chief Surgeon and also Director of the County Hospital of Győr (now Petz 
Aladár Hospital). Favoured surgery of acute abdominal events, constructed 
various surgical instruments.
Named aft er him: Petz’s gastric surgical stapler (1921), distributed all 
over the World, replaced the machine patented by Hültl.

A Petz-féle gyomorvarró gép szerkezete 
és annak gyakorlati alkalmazása
Structure of Petz's surgical stapler 
and its application in practice



   

Politzer Ádám
Ádám Politzer
Alberti, 1835 – Wien, 1920

Orvosdoktor (MD): 

Bécs (Vienna), 1854

Fülgyógyász – Othologist

Pólya Jenő
Jenő Pólya
Budapest, 1878 – Budapest, 1944?

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1898

Sebész – Surgeon

Politzer-labda alkalmazása
aplication of the Politzer's ball

A Politzer-labda alkalmazásának eredeti leírása
Original description of application of the Politzer's ball
Adam Politzer: Ueber ein neues Heilverfahren gegen Schwer-hörigkeit, infolge von Unweg-
samkeit der Eustachischen Ohr-trompete. 
Wiener Medizinische Wochenschrift ,  11 (1863) 6-7, 83-90,102-4.

A Pólya-féle műtét eredeti leírása
Original description of Polya's operation
Polya, Eugen: Zur Stumpfversorgung 
nach Magenresection.  
Zentralblatt für Chirurgie, 
38 (1911) 26, 892-894. 

Az általa alapított Fülgyógyászati Klinika igazgatója a Bécsi Egyetemen. 
A fülbetegségek kórtanával, othoscopiával és hangvilla-vizsgálatokkal foglal-
kozott.
Róla nevezték el a fülkürt befúvását az un. Politzer labdával. Az eljárás 
lehetővé teszi a fülkürt befúvását és a dobüregi izzadmány leszívását.

Professor and Director of the Department of Othology, University of Vienna.
Studied pathology of the diseases of the ear, pioneered othoscopy and 
othological application of the tuning fork.
Named aft er him: Infl ation of the Eustach’s tube using the so-called Politzer 
ball. Th is technique makes possible infl ation of the auditive tube and 
suction of exsudate from the middle ear.

A budapesti Szent István Kórház sebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa. 
Kiemelt szakmai tevékenységet a daganat-sebészet, a plasztikai sebészet, az 
agysebészet, az epehólyag sebészet és az orvostörténelem terén fejtett ki. 
Róla nevezték el a Pólya-Reichel féle gyomor resectiót, azaz a posterior 
gastroenterostomiát, ami a Billroth II műtét módosítása (1910).

Head of the Department of Surgery of the St Stephen Hospital, Budapest. 
Practiced tumor surgery, plastic surgery, brain surgery, gall bladder surgery, 
studied history of medicine.
Named aft er him: Pólya-Reichel operation: anastomosis of the transected 
end of the stomach to the side of the jejunum following subtotal gastrec-
tomy (modifi cation of Billroth II). 

Puhr Lajos
Lajos Puhr
Budapest, 1896 – Budapest, 1944

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1920

Patológus – Pathologist

Laboratóriumvezető főorvos a budapesti Fehér Kereszt Kórházban, az OTI 
Kórházban, illetve a MÁV Kórházban. Kiemelt szakmai tevékenységei közé 
tartozott a gyakorlati patológiai és laboratóriumi diagnosztika. 
Róla nevezték el a Puhr-féle betegséget, a microlithiasis alveolaris 
pulmonumot, melynél a tüdő alveolusainak nagy tömegében laminaris
szerkezetű, elmeszesedett anyag található, így a tüdő súlya jelentősen 
megnő.

Head of the Department of Pathology and Clinical Laboratory of three hos-
pitals in Budapest. Carried out diagnostic surgical and clinical pathology.
Named aft er him: Puhr’s disease =  Microlithiasis alveolaris pulmonum: 
great number of pulmonary alveoli occupied each by a laminated, calci-
fi ed material. Th e cause of this rare disease is still unknown. 

A Pólya-féle műtét sémája
Schematic draft  on Pólya's operation

A Puhr-féle betegség eredeti leírása
Original description of Puhr's disease
Ludwig Puhr: Microlithiasis alveolaris pulmonum. 
Virchows Archiv für pathologische Anatomie 
und Physiologie und für klinische Medizin, 
(1933) 290, 156-160.

A Puhr-féle mikrolithiasis alveolaris pulmonum kórszövettani képe
Histological image of Puhr's microlithiasis alveolaris pulmonum



   

Ratkóczy Nándor
Nándor Ratkóczy
Pécs, 1891 – Budapest, 1977

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1914

Radiológus – Radiologist

Rayger Károly
Károly Rayger
Pozsony, 1641 – Pozsony, 1707

Orvosdoktor (MD): 

Strassburg, 1667

Orvos – Physician

A Ratkóczy-féle védőülés
Ratkóczy's protecting seat

Ratkóczy-féle védőkabin sematikus ábrázolása
Outlines of Ratkóczy's protecting cabinet

A Ratkóczy-féle védőkabin eredeti leírása
Original description of Ratkóczy's protecting cabinet
Nándor Ratkóczy: Schutzkasten für den Durchleuchter. 
Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen 
und der bildgebenden Verfahren, 33 (1925) 1, 103-104.

Amyloid kimutatása vesében 
HE festéssel és Romhányi 
polarizációs optikai módszerével 
(Prof. Dr. Bély Miklós szívességéből)
Amyloid in kidney structures shown 
by HE staining and by Romhányi's 
polarisation optical method 
(courtesy of Prof. Dr. Miklós Bély).

Romhányi eredeti leírása az amyloid submikroszkópos szerkezetéről
Romhányi's original description on the submicroscopic structure of amyloid
Romhányi, G.: Über die submikroskopische Struktur des Amyloides. Zentralblatt für allge-
meine Pathologie und pathologische Anatomie, 80 (1943) 10-11, 441.

A Budapesti Egyetem Röntgen Klinikájának nyilvános rendes tanára és 
igazgatója. 1956 és 1972 között az Országos Röntgen és Sugárterápiás Intézet 
igazgatója. Röntgendiagnosztikával, sugárterápiával és a lymphogranuloma-
tosis kutatásával foglalkozott.
Nevéhez kötődik a Ratkóczy-féle védőülés, mely röntgen átvilágításnál 
a padlótól a mellkas közepéig védi a radiológust a röntgensugártól. 

Professor and Director of the Department of Radiology, University of Buda-
pest. Practiced radiological diagnostics, radiotherapy, investigated Hodgkin’s 
disease.
Named aft er him: Ratkóczy’s protection seat: protects the radiologist from 
the fl oor to the mid-thorax during radioscopy. 

1668-tól Pozsony város orvosa, udvari orvos, országos főorvos. A himlőt, 
infl uenzát, gyógynövényeket kutatta, boncolásokat végzett, bábákat oktatott.
Nevéhez kötődik a tüdő úszópróba, a halva, vagy élve születés megítélését 
elősegítő vizsgálat. Ennek során az elhalt újszülött tüdejéből néhány köb-
milliméternyi darabot vízbe helyeznek. Ha ez a felszínen úszik, az újszü-
lött lélegzett, ha lesüllyed, a halva születés valószínűsíthető.

Physician of the city of Pozsony, Physician of the Royal Court in Vienna, Chief 
Physician of Hungary. Studied smallpox, infl uenza, wrote a book on medici-
nal herbs, performed autopsies, organised education of midwives.
Named aft er him: Floating probe of the lung: a simple test for estimation 
the fact of stillbirth. A small piece taken from the lung of the cadaver of 
the newborn child is dropped into the water. If this piece is fl oating on the 
surface, the newborn took breath, if it sinks, stillbirth is most probable. 

Romhányi György
György Romhányi
Szár, 1905 – Pécs, 1991

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1929

Patológus – Pathologist

A Pécsi Egyetem Kórbonctani Intézetének igazgató egyetemi tanára. Polar-
izációs optikai vizsgálatokat végzett, valamint az amyloid ultrastruktúrájának 
felderítésén dolgozott.
Több róla elnevezett eljárás is kötődik hozzá: 1./ Romhányi féle amyloid 
kimutatás módosított Kongó vörös festéssel és polarizációs optikai vizs-
gálattal. 2./ Makroszkópos preparátumok után festése Romhányi szerint. 
3./ Romhányi féle anilin reakció a rugalmas rostok fi lamentalis szerkeze-
tének kimutatására. 4./ Romhányi féle ABT (anizotrop PAS) reakció.

Professor and Director of the Department of Pathology, University of Pécs. 
Carried out polarisation optical studies, discovered the ultrastructure of 
amyloid.
Named aft er him: 1./Romhányi’s modifi ed Congo-red staining for 
polarisation optical presentation of amyloid. 2./ Romhányi’s  method 
for re-colorisation  of macroscopic specimens. 3./ Romhányi’s anilin 
reaction to show fi lamental structure of elastic fi bres. 4./ Romhányi’s 
ABT (anisotropic PAS ) reaction.

Rayger-féle tüdő vízpróba
Rayger's fl oating probe of the lung

Rayger Károly eredeti műve
Cover page of Rayger's work
Caroli Raygery: Th esaurus medicus. 
Francofurti ad Moenum, 1691.



   

Schaff er Károly  
Károly Schaff er
Bécs (Vienna), 1864 – Budapest, 1939

Orvosdoktor (MD): 1889, Budapest

Neurológus - Neurologist

Scheuthauer Gusztáv
Gusztáv Scheuthauer
Tőketerebes, 1832 – Budapest, 1894

Orvosdoktor (MD): 

Bécs (Vienna), 1861

Patológus – Pathologist

Szövettani képek
Histological images

Schaff er eredeti közlése
Schaff er's original description 
Schaff er: Über das morphologische Wesen 
und die Histopathologie 
der hereditaer-systematischen Nervenkrankheiten. 
Springer, Berlin, 1926.

A Schick-próba eredeti leírása
Original paper on Schick's test
B. Schick: Cutanreaktion bei Impfung 
mit Diphtherietoxin. 
Münchener medizinische Wochenschrift , 
55 (1908) 10, 504. 

Scheuthauer eredeti közleménye 
a dysplasia cleidocranialisról
Scheuthauer's original paper 
on dysplasia cleidocranialis
Gustav Scheuthauer: Combination 
rudimentärer Schlüsselbeine mit 
Anomalien des Schädels beim 
erwachsenen Menschen. 
Allgemeine Wiener medizinische 
Zeitung, 16 (1871) 37, 293-295.

Egyetemi nyilvános rendes tanár és igazgató a Budapesti Egyetem Ideg-
gyógyászati Klinikáján. Neurohistologiával és a szisztémás idegbetegségek 
kutatásával foglalkozott.
Több felfedezés is viseli a nevét: 1./ Tay-Sachs-Schaff er betegség: az ideg-
rendszer örökletes, vaksághoz és demenciához vezető, lipid-tárolási 
betegsége, melynek kórszövettani jellemzőit Schaff er írta le. 2./ Schaff er-
triász: a szisztémás idegbetegségek alapvető jellemzői: rendszertényező, 
szelvénytényező, csíralemez elektivitás. 3./ Schaff er-collateralisok: ez a 
kolaterális axon rendszer összeköti a hippocampus CA3 és CA1 régióit.

Profesor and Director of the Department of Neurology, University of Buda-
pest. Investigated neurohistology, systemic diseases of the nervous system. 
Named aft er him: 1./Tay-Sachs-Schaff er disease: hereditary, lipid-storing 
disease of the brain .2./ Schaff er’s triad: features of systemic diseases of the 
nervous system. 3./ Schaff er’s collaterals: collateral fi ber system connec-
ting regions of the hyppocampus.

A Budapesti Egyetem Kórbonctani Intézetének igazgatója, egyetemi nyilvános 
rendes tanár. A központi idegrendszer patológiáját és a bélférgességet tanul-
mányozta.
Róla nevezték el a Scheuthauer -  Marie – Sainton szindrómát, azaz a 
 dysplasia cleidocranialist, mely autosomalis, dominánsan öröklődő, az 
agy– és arckoponyára, nyakra, kulcscsontokra kiterjedő fejlődési rendel-
lenesség.

Professor and Director of the Department of Pathology, University of Buda-
pest. Investigated pathology of the central nervous system and helminthic 
diseases of the intestinal tract.
Named aft er him: Scheuthauer – Marie – Sainton syndrome: Dysplasia 
cleidocranialis, an autosomal dominant inherited anomaly of the skull, 
neck and clavicle.

Schick Béla
Béla Schick
Balatonboglár, 1877 – New York, 1967

Orvosdoktor (MD): Graz, Austria, 1902

Gyermekgyógyász – Pediatrist

A budapesti Állatorvosi Akadémia Bakteriológiai Diagnosztikai Intézetében 
igazgató egyetemi tanárként dolgozott.  Kutatásai homlokterében a háziál-
latok fertőző betegségei álltak.
Róla neveztek el az Aujeszky betegséget, ami a szarvasmarhák herpes 
vírus eredetű nyúltagyvelő gyulladása (pseudorabies, bovin paralysis, 
infectiv bulbaris paralysis). 

Professor and Director of the Department of of Bacteriological Diagnostics, 
Veterinary Academy, Budapest Investigated infectious diseases of domestic 
animals.
Named aft er him: Aujeszky’s disease (Pseudorabies of cattle): severe in-
fl ammation of the brain caused by Herpes virus.

Dysplasia cleidocranialis
Dysplasia cleidocranialis

Schick-próba
Schick test



   

Szilágyi D. Imre  
Imre D. Szilágyi
Zilah, 1910 – Detroit, Mi, USA, 2009

Orvosdoktor (MD): University of 

Michigan, Ann Arbor, Mi, USA, 1936

Sebész – Vascular surgeon

Tellyesnitzky Kálmán
Kálmán Tellyesnitzky
Élesd, 1868 – Budapest, 1932

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1891

Anatómus – Anatomist

A Szilágyi-féle metszés sematikus ábrázolása
Illustration of Szilágyi's cut

Szilágyi eredeti leírása az anteromediális femoropopliteális metszésről
Szilágyi's original paper on the anteromedial femoropopliteal cut
D. Emerick Szilágyi: Anteromedial approach to the popliteal artery for femoropopliteal 
arterial graft ing. AMA Archives of Surgery 78 (1959) 647-651.

Vajna eredeti leírása a fogorvosi üveg narkotizáló kosárról
Vajna's orginal paper on the glass narcotising mask
Vajna Vilmos: Üveg narkotisáló-kosár. Gyógyászat, 34 (1894) 4, 38-40. 

Tellyesniczky eredeti leírása fi xáló oldatáról
Original paper on Tellyesniczky's fi xative solution
Tellyesnicky Kálmán: A fi xálásról vegytani 
és physikális alapon. Magyar Orvosi Archívum, 
3 (1902) 463-476.

Vajna-féle üveg narkotizáló kosár
Vajna's glass narcotising mask

Érsebész, majd osztályvezető főorvos a Henry Ford Hospital, (Detroit, Mi, 
USA) sebészeti osztályán. Az érsebészet egyik úttörője, különösen a hasi aorta
és a femoropoplitealis aneurysmák sebészete terén.
Róla nevezték el a Szilágyi-féle anteromedialis metszést az arteria poplitea 
feltárásához.

Head of the Department of Surgery of the Henry Ford Hospital, Detroit, Mi, 
USA. One of the pioneers of vascular surgery, especially that of abdominal 
aortic and femoropopliteal aneuryms.
Named aft er him: Szilágyi’s anteromedial cut for approaching the popliteal
artery.

Nyilvános rendes tanár és igazgató a Budapesti Egyetem II. Anatómiai 
Intézetében. Szövettani kutatásokkal, a here Sertoli sejtjeinek morfológiájával 
és a sejthártya kutatásával foglalkozott.
Az ő nevét viseli a Tellyesnitzky-féle szövettani fi xáló oldat: kálium dikro-
mát, víz, jégecet.

Professor and Director of the 2nd Department of Anatomy, University of 
Budapest. Studied histology of cell membrane, structure of Sertoli cells of 
the testicle.
Named aft er him: Tellyesnitzky’s fi xative solution: potassium dichromate, 
water, glacial acetic acid.

Vajna Vilmos
Vilmos Vajna
Dés, 1854 – Budapest, 1932

Orvosdoktor (MD): Kolozsvár, 1879 

Fogorvos – Dentist

Nyilvános rendes tanár a Kolozsvári Egyetem Fogászati Intézetében. Tizen-
nyolc, fogorvosi eszközökre vonatkozó találmány született munkája során.
Róla nevezték el a Vajna-féle üveg narkotizáló kosarat.

Professor and Director of the Department of Dentistry University of Kolozsvár.
Created several instruments for dentistry (18 patents).
Named aft er him: Vajna’s glass narcotising mask (1893).  



   

Vereckei András
András Vereckei
Budapest, 1955

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1980

Kardiológus  -  Cardiologist

Veres János
János Veres
Kismajtény, 1803 – Budapest, 1979

Orvosdoktor (MD): Debrecen, 1927

Belgyógyász – 

Specialist for internal diseases

Vereckei A, Duray G, Szénási G, Altemose GT, Miller JM. 
Application of a new algorithm in the diff erential diagnosis 
of wide QRS complex tachycardia.  
European Heart Journal 2007; 28 (5): 589-600

A Vi/Vt kritérium alkalmazása az új aVR algoritmus negyedik lépésében.  
Th e use of  Vi/Vt criterion in the fourth step of the new aVR algorithm

Zárday eredeti közleménye az axonométerről
Zárday's original paper on the axonometer
Imre v. Zárday: Ekg-Axonometer. Ein nuer Apparat 
zur Bestimmung der elektrischen Achsen des Herzens. 
Klinische Wochenschrift , 19 (1940) 42.

Veres eredeti publikációja a punkciós tűről
Original paper on Veres's needle
János Veres: Neues Instrument zur Ausführung 
von Brust- oder Bauchpunktionen und Pneumothoraxbehandlung. 
Deutsche medizinische Wochenschrift , 64 (1938) 1480–1481.

Zárday-féle axonométer
Zárday's axonométer

Vereckei-féle algoritmus
 Vereckei’s algorithm

A Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinikájának docense. Szak-
mai érdeklődése kiterjed a szabad gyök reakciók, antioxidánsok szerepére a 
kardiológiában, amiodaron toxicitásban, kiemelten foglalkozik az elektrokar-
diológia, elektrofi ziológia, rhythmologia és echokardiográfi a tárgykörével.
Róla nevezték el a Vereckei-féle algoritmust, mely a sürgős ellátást igénylő 
széles QRS tachycardiák kamrai vagy supraventricularis jellegének elkülö-
nítésére alkalmas, tovább fejlesztett változatában egyedül az aVR elvezetés 
alapján is. 

Reader at the 3rd Department of Medicine, Semmelweis University, Buda-
pest. Main subjects of interest: the role of free radicals and antioxidants in 
cardiology and amiodarone toxicity, electrocardiology, electrophysiology, 
rhythmology and echocardiography.
Named aft er him: Vereckei’s algorithm, which is applied fi rst of all to 
urgent diff erential diagnosis of ventricular and supraventricular wide QRS 
complex tachycardias, in its further developed form based on the aVR lead 
alone.

A Kapuvári Kórház Belgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa. Fő 
tevékenységi területe a fertőző betegségek (tuberkulózis, tularémia, lepto-
spirózis) diagnosztikája és terápiája. A légmell kezelés technikáját, az érszűkület 
különböző formáinak kezelését is kutatta.
Az ő nevét viseli a Veres tű, mely művi pneumothorax, újabban laparos-
copia előtt készített pneumoperitoneum létesítését szolgáló, tompa végű, 
rugós mandrinnal ellátott tű, ami védi a belső szerveket a tűhegy által oko-
zott sérülésektől.

Head of the Department of Medicine of the Hospital of Kapuvár, Hungary.
His main professional topic were diagnostics and therapy of infectious diseases
and therapy of arterial occlusion.Improved the technique of artefi cial pneu-
mothorax. 
Named aft er him: Veres’s needle: needle with a spring-loaded dull-tipped 
inner stylet, which protects viscera from injury by the sharp outher 
cannula in course of producing artefi cial pneumothorax or pneumo-
 peritoneum to laparoscopic access.

A Veres-tű ábrázolása Veres közleményében
Illustration showing Veres's needle in his original paper

Zárday Imre
Imre Zárday
Budapest, 1902 – Budapest, 1968

Orvosdoktor (MD): Budapest, 1926

Kardiológus – Cardiologist

A budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház belgyógyász osztályvezető főorvosa. 
A kardiológiát művelte, a vektorkardiográfi ás ábrázolás új módszereit (axo-
nogram), a supraventricularis arrhythmiák klasszifi kációját kutatta.
Nevét viseli a Zárday-féle  EKG Axonometer, egy egyszerű, a szív 5 elekt-
romos résztengelye szögállásának meghatározására szolgáló készülék.

Head of the Department of Medicine of the Bajcsy-Zsilinszky Hospital, 
Budapest. Carried out scientifi c activity regarding cardiology, classifi cation 
of arrhythmias, new way of vectorcardiographic visualisation (axonogram).
Named aft er him: Zárday’s Axonometer: an easy to use tool to determine 
the angular position of the 5 electric axes of the heart.  


