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S p en cer W ells em lékezete.*

Victoria királynő hatvan évet meghaladó uralkodásának időszakában 
hosszú névsorát találjuk azoknak a kitűnő férfiaknak, a kik Nagy- 
Britanniában a tudomány képviselői voltak, s ezek között kétségkívül a leg
érdemesebbek egyike volt S ir  T h o m a s  S p e n c e r  W e l l s ,  baronet, 
az ovariotomia megalapítója.

T h o m a s  S p e n c e r  W e l l s  született 1818-ban februárius 3-án ; 
atyja William Wells építész volt St. Albans városában, Hertfordshire- 
ben. Első tanulmányait szülővárosában végezte s a midőn hajlama 
az orvosi pálya felé irányította, S ir  M i c h a e l  T h o m a s  S a d l e r  
oldala mellé jutott mint növendék, Barnsley városban Yorkshireban, a 
kinek ott terjedelmes praxisa volt.

Az akkori időben az orvosi tanulmányok Angolországban legnagyobb 
részt még czéh módjára voltak rendezve. A növendék egyelőre törvény- 
szerű irattal mesteréhez volt kötve bizonyos időre, s azonnal bevé- 
zették jövendőbeli pályájának gyakorlati részébe, t. i. a laboratóriumba 
és gyógyszertárba, hogy gyakorlatilag ismerkedjék meg a Matéria Medica 
tárgyaival, az orvosi reczeptekkel, a sebészeti eszközök használatával, 
hogy szükség esetén alkalmazásuknál segédkezzék. Csak nehány év 
eltelte után szokott volt a növendék rendes orvosi kurzusra beiratkozni 
valamely egyetemi, vagy kórházi iskolába, hogy ott kiképezze magát a 
vizsgálatok letételére. Ily orvosnővendéki minőségben működött Spencer 
Wells Sadler orvos mellett.

Ily kezdetleges tanulmányok után, tizenhét éves korában, assistens 
lett egy kerületi orvosnál Leeds városában, a hol sok alkalma nyilt 
számos beteget látni a városi kórházban. Leedsből Irlandba költözött s a 
dublini Trinity Collegenek lett növendéke. Tanulmányai folytatása végett 
1839-ben Londonba ment s a St. Thomas Hospital orvosi Collegiumába 
iratkozott be. Az első évfolyam végén Spencer Wells jutalmat nyert,

* Kivonat a szerzőnek a m. tud. Akadémia összes ülésén 1899. április 24-én tartott 
emlékbeszédéből
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mint a ki a legjobb jelentéseket irta a halotti (postmortem) vizsgálatok
ról; a következő év végén (1840) a londoni Royal College of Surgeons 
előtt tett vizsgálatot s megkapta oklevelét.

Munkakedvének és utazó vágyának kielégítése végett az állami ten
gerészeinél keresett alkalmazást és 1841-től hat évig szolgált Malta szi
getén, a hol nemcsak mint tengerészeti orvos tűnt ki, hanem a polgári 
gyakorlatban is, mint operateur és különösen mint ügyes szemész.

1848-ban kilépett az állami szolgálatból és Párisba utazott a kór- 
boncztan tanulmányozására. Akkoriban a párisi orvosi iskola a legneve
zetesebb volt egész Európában ; számos nagyhírű tanár oda vonzotta a 
tanulókat a világ minden részéből; különösen Angolországból mentek oda 
nagyszámmal. M aj e n d  ie  hírének tetőpontján állott s C l a u d e  B e r -  
n a r d  neve is ismeretessé kezdett lenni. Spencer Wells mindig meg
elégedéssel emlegette Párisban töltött idejét, s erre az időszakra vezeti 
vissza a kiinduló pontot az ovarium kórállapotának beható tanulmányo
zására és később az ovarotomiának kezelésére nézve.

1853-ban Wells Londonban telepedett le; a következő évben a 
»Samaritan« nevű női kórházban kapott alkalmazást. A »Samaritan« 
akkoron még igen szerény intézet volt; alig hét éve, hogy megnyitották 
bejáró betegek számára. Ez időtájban Spencer Wells átvette a »Medical 
Times and Gazette« orvosi lap szerkesztését s ennek révén az angol 
orvosi karnak legkitűnőbb tagjaival lépett összeköttetésbe. 1854-ben április 
havában Wells jelen volt, a mint Mr. B a k e r  B r o w n  hetedik ovario- 
tomiáját vitte véghez, Mr. T h o m a s  N u n n  segédkezésével. Ez volt az 
első ovariotomia, a mit Spencer Wells látott, de az eset nem volt bá
torító, mert halállal végződött, valamint Baker Brown-nak több más esete 
is, tudniillik kilencz operáczió után hét halál. »A peritonitis az oka bal
eseteim nek mondá Baker Brown, a ki különben kitűnő, ügyes opera
teur volt.

A mint a krimi háború kiütött, Spencer Wells felajánlotta szolgálatát 
a kormánynak. Szabadságot kapván kórháza elöljáróitól, a Keletre utazott 
s az angol kórházban Szmirnában mint műtőorvos működött. Itt és ké
sőbb a renkiói kórházban, a hol Parkes-szal benső viszonyban állott, 
kiváló alkalma nyilt, a lövés okozta megsebesüléseket tanulmányozni, 
különösen az olyanokat, melyek az alhasi sérülésekre vonatkoztak. Itt 
észlelte először azt a fontos tüneményt, hogy a peritoneum mennyire 
kibírja a rendkivüli sérüléseket káros következmények nélkül, tapasz
talván, hogy a midőn a golyó összeszaggatta béltakarónak (abdominal 
coverings) hernia lett a következménye, és az így feltárt belek órák 
hosszáig nem csak a levegőnek voltak kitéve, hanem porral s más pi
szokkal ellepve a harcztéren, mégis, ha azután a peritoneumot gondosan 
kimosták s a seboldalakat kellőleg egybeillesztették, gyakran megtörtént,
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hogy a legveszedelmesebb sérülések is teljesen begyógyultak. Innen me
rítette tehát Spencer Wells azokat a tapasztalatokat, melyek sebészi gyakor
lata alatt oly nagyon javára váltak; ő nem tartott ezután a peritonuem 
felmetszésének következményeitől. Gyakran emlegette, hogy a krimi háború 
idejében szerzett tapasztalatok adtak neki bátorságot arra, hogy ovarioto- 
miai kísérleteit tovább folytassa.

Londonba visszatérve, 1856-ban operálta az első »petefészek- 
daganatot« — Baker Brown tanácsa ellenére, a ki azonban segédkezett 
a műtétben. A műtétet nem lehetett ugyan sikeresen befejezni, de ez el 
nem tántorította Wellst feltett czéljától. A következő év folyamán bele
fogott egy másik ovariotomiába, ez alkalommal szerencsés eredménnyel 
s  ezentúl Spencer Wells, mint az ovariotomia hőse szerepelt. A műtét 
eddigelé rossz hírben állott, csak idő jártával sikerült neki ellenfeleit le
győzni s véglegesen lerakni műtétének alapjait. Erről ő maga így nyilat
kozott :

»A midőn feltettem magamban, hogy tanulmányozzam és kifejlesz- 
szem a czélba vett problémát, az ellenségeskedés irányomban épen 
tetőpontján állott; beláttam tehát, hogy egyedül a teljes nyilvánosság 
győzheti le ellenfeleimet, avagy magamat el fog terelni czélomtól, mint
hogy kész voltam abbahagyni feladatomat, ha meggyőződöm, hogy minden 
igyekezetem ellenére sikertelenség az egyedüli végeredménye műtéteimnek. 
Ennélfogva közzétettem az orvosi sajtó útján minden egyes esetemet, lett 
légyen az sikeres vagy sikertelen eredményű.« És Spencer Wells be
csületesen betöltötte fogadását; kezdettől minden egyes műtétének rész
leteit és eredményét híven közzétette s ezt a módot követte mindaddig, 
míglen az ellenségeskedés teljesen meg nem szűnt s a feladat, melyet 
annyi kitartó lelkesedéssel védelmezett, teljes győzelmet nem aratott

Számba nem véve az őskori irodalmakban előforduló orvosi jegy
zeteket, melyekben az alhasi sérülések sikeres kezeléséről van említés, 
tudjuk, hogy a múlt század közepén a nagy J o h n  H u n t e r  előre meg
jósolta a mai ovariotomia lehetőségét.

Mint minden nagyobb küzdelem pályáján, úgy itt is ellenállás és elő
ítélet állt az útban, s a küzdelemből az ovariotomia zászlóvivőjének is kijutott.

Dr. S n o w  B e c k  egyik betegének esete vonta magára Wells figyel- 
mét. Egy ifjú nőnek cysta-daganatát lecsapolták s a kiürített tömlőt jód- 
oldattal befecskendezték; a jódfolyadék egy része minden vigyázat elle
nére a peritoneumba jutott, végzetes következménnyel. Ez gondol
kozóba ejtette Wellst, s ő arra az eszmére jutott, hogy a cystának gyö
keres eltávolítása esetleg kevesebb veszéllyel járna, mint az imént végbe
vitt palliativ orvoslati mód. Említettük, hogy 1857. év deczember havában 
Spencer Wells belefogott az első operácziójába, de eredménytelenül, 
mert a fibroid-daganatot kiirtania nem sikerült, s a jelenlévőknek lehangoló
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észrevételei nem voltak előtte váratlanok. De Spencer Wells el nem tán- 
torodott s a következő 1858. februárius havában a második ovariotomia 
esete szerencsésen sikerült. Dr. W  e s t, a gyermekorvos, akkor kijelen
tette, hogy ő ezentúl elismeri e műtét jogosúltságát s meleg pártolója lett 
Spencer Wells eljárásának.

E sikeres operáczió kezdete volt a gyors előrehaladásnak, a mi 
be is következett.

1865-ben adta ki első korszakalkotó munkáját: »Diseases of the 
Ovaries, their Diagnosis and treatment« (az ovárium kórállapotai, diagrio- 
sisa és orvoslásmódja). Ez teljes klinikai jelentés első száztizennégy 
ovariotomiai esete felől. Bámulatos és tanulságos munka. Ezt ő mint 
I. kötetet adta ki, de tapasztalatai rohamosan gyarapodtak, a helyett 
tehát, hogy a II. kötetet megírta volna, kiadott 1872-ben egy új munkát,, 
folytatólagosan hű jelentést tevén minden külön esetről, de a tanúknak 
megnevezése itt már nem fordul elő. Ez a könyv elterjedt a czivilizált 
világ minden részében s lefordították több idegen nyelvre. 1882-ben 
második javított és bővített kiadása jelent meg e munkának módosított 
czímmel: »On Ovarian and Uterine tumours; their diagnosis and treat- 
ment«. Utolsó kiadása 1885-ben jelent meg e czímen: »Diagnosis and 
Surgical Treatment of abdominal tumours«.

1880-ban Sir Spencer Wells befejezte az ezredik ovariotomiáját, s  
a »British Medical Journal« egy ünnepélyes czikket közlött ennek emlé
kezetére. De ezzel még nem volt befejezve operateuri tevékenysége; 
ehhez még 71 későbbi eset számítandó.

Ez alkalomból ekkép nyilatkozott Spencer Wells a Royal Medico- 
Chirurgical Society előtt:

»Ez ezer esetem közül 231 volt halálos, 769 eset pedig felgyógyu
lással végződött; igen nagy része a felgyógyultaknak olykor éveken át 
jó egészséget élvezett, többnek egy, sőt két gyermeke is született. Né
hányat a petefészek újabb aggasztó kórtünetei miatt másodszor kellett 
operálni, többnyire szerencsés eredménnyel; néhány betegem nagy kort 
ért el az operáczió után. Táblázatos kimutatásom részletes számot ad 
minden esetemről. Őszinte megelégedéssel mondhatom a társulat előtt,, 
hogy a mint gyarapodott a tapasztalás, úgy kevesbedett a halálesetek 
száma. Az első száz ovariotomiám halandósága 34 százalék volt, a tizedik 
száz pedig leszállt tizenegy százalékra. Az összes ezer eset átlagos ha
landósága 23* 1 százalék v o lt; ezekben bele van foglalva mind a kórházi,, 
mind a magán-praxisban előfordult esetek összes száma; elvben a két 
rendbeli esetben külön, a halandóság majdnem egyformának bizonyult.«

1878. év januárius havában elvált a Samaritan Hospitaltól; akkor 
operáczióinak száma elérte a 888-at, az ezután következő esetei mind 
magán gyakorlatában fordultak elő.
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»Ki nem kerülhetném az álszerénység vádját,« mondja Spencer 
Wells Manchesterben 1877-ben augusztus 6-án a British Medical Asso- 
ciation előtt, »ha bátran ki nem jelenteném, hogy büszke vagyok arra a 
sikerre, a mit a brit orvosi kar magának kivívott és abban a saját 
részemére is, melyet én személyesen biztosítottam magamnak, a mennyi
ben az ovariotomiát az elismert sebészi műtétek közé sorozhattuk. Tudo
mányunknak ünnepelt mesterei: S i m p s o n  és S y m e ,  S t r o h m e y e r  
és B i‘l 1 r o t h, V e 1 p e a u és N é 1 a t o n, fáradozásainkat nagylelkűen 
méltatják és képzelhetni-e nagyobb elégtételt személyemnek, mint azt a 
nyilatkozatot, mit a Royal Medico-Chirurgical Society elnöke tett 1863-ban, 
t. i. hogy azok a sikerek, melyeket az ovariotomiai praxisban elértem, a 
sebészet legnagyobb vívmányai közé helyezendők és hogy jó hatásuk a 
sebészet valamennyi ágára kiterjed.«

Spencer Wells operácziói, melyeket ezeren szemléltek a világ minden 
részéből, mintái voltak a sebészi műtéteknek. Teljes csendben, majdnem 
szótlanul vitte végbe, kiváló gondot fordítván a sebészeti eszközök tel
jességére. Segédeit szorosan tartotta rendszerének pontosságához; a műtét 
bevégeztével pedig személyesen ügyelt a használt eszközök megtisztítására 
és kiszárítására s tárczáiba saját helyökre tétette; gondja volt arra is, hogy 
számon tartsa mind az eszközöket, mind a spongya-darabokat. 1878-ban a 
Royal College of Surgeons előtt tartott előadásában egész nyíltsággal a 
következő unicum-esetét mondta el, s a kik szavait hallottuk, maradandó 
hatást őriztünk meg emlékünkben. »Nem régen«, így szólott, »egy 
fiatal úriasszony esetében mind a két ovariumot el kellett távolítanom, 
s ez alkalommal számos forceps került használatba; már az első ova- 
rium eltávolításakor öt vagy hat szorító forceps-et kellett alkalmaznom 
a vérző artériákra. A műtét bevégeztével azt hittem, hogy a forceps-ek 
valamennyiét visszahelyeztük a táskába, a sebet tehát összevarrtam és úgy 
látszott, hogy minden a maga rendjén van. Két órával a műtét után egyik 
barátomtól, a ki az eszközöket a táskába visszahefyeznem segített, arról 
értesülök, hogy egy forceps hiányzik; a használt forceps-ek számát tud
tuk, különben a hiányt fel nem ismertük volna. E példából okulhatunk, 
mennyire szükséges bizonyosnak lenni a felől, hány forceps van kéznél 
az operáczió alatt. Körülbelől délutáni két óra lehetett, mikor ez üzenet 
hozzám megérkezett s a kérdés önként fölmerült: hátha a hiányzó esz
köz a beteg hasüregében maradt? Képzelhetik, uraim, minő aggodalmas 
érzelmeket gerjesztett bennem ez a lehetőség! Azonnal a beteg láto
gatására mentem, a ki jól érezvén magát, nem akartam háborgatni; de 
mert biztos még sem voltam, hogy valóban hová juthatott a hiányzó 
forceps, elhatároztam, hogy még egy kissé várakozom. Várakoztam éj
félig, akkor is elég jól érezte még magát betegem, s így a legközelebbi 
látogatásomat reggelre halasztottam. Reggel az ápolónő tudtomra adta,
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hogy a beteg az éjjel nagyon izgatott volt. Gondosan megvizsgáltam 
tehát a 'rectumot, a vaginát és az abdoment, abban a reményben, 
hogy ily módon talán a forceps hollétéről tudomást szerezhetek; — de 
eredmény nélkül. Ez azonban nem csillapította nyugtalanságomat; el
határoztam, hogy az összeillesztett sebet felbontom. Mr. T h o r n t o n t  
felkértem, hogy kisérjen el a beteghez; egy kis carbolt fecskendezett 
az alhasra s tudtára adtuk a betegnek, hogy újabb kötést (dressing) kell 
alkalmaznunk, ennélfogva szükséges, hogy methylént szívjon be, hogy 
kellemetlenséget ne érezzen. Az anesthesis alatt felbontottam két öltést,, 
mutatóujjamat beillesztettem a belek közé — kerestem a kérdéses for- 
ceps-et — s úgy vettem észre, mintha valami kemény tárgyat éreztem volna; 
ekkor belenyúltam a második ujjammal is s a hiányzó eszközt az omen- 
tumban megtaláltam. Az omentum annyira összebonyolódott a forceps 
fogantyús pengéjével, hogy a szerszám fölfedezése és kibonyolítása nem 
volt könnyű feladat. Végre sikerült az omentumot visszahelyeznem s  
újra összeillesztettem a metszés oldalait. A beteg felgyógyult és soha se 
tudta meg, hogy ily különös dolog történt vele!«

Sir Spencer Wells kitüntetései rohamosan követték egymást minden 
oldalról. Az irlandi King’s and Queen’s Collegenek tagja lett; a leydeni 
egyetem háromszázados és a bolognai egyetem nyolczszázados ünnepei 
alkalmával tiszteletbeli doktori rangra emelte s hasonló megtiszteltetés 
érte a charkovi egyetem részéről is. A svéd király feldíszítette a szent 
Olaf-renddel és számos londoni orvosi egyletnek tagjává választatott, vala
mint Páris, Moszkva, Stockholm, Berlin és Lipcse intézetei részéről is 
kitüntetésben részesült; Akadémiánk 1894-ben választotta külső tagjává. 
1883. évi május 11-én megkapta uralkodójától az angol baronet-i örökös 
méltóságot »elismeréseül szolgálataiért, melyeket az orvosi tudományok 
művelésében és a humanitás terén sikeresen vitt végbe«. És valóban a 
fény, a mit Spencer Wells a sebészetre és az áldás, a mit a szenvedő 
emberiségre árasztott — határtalan s bátran állíthatjuk, hogy nincs oly 
alacsony lelkű ember, a ki jól megérdemlett hírnevét irigyelné. L e h 
m a n  n lefestette arczvonásait s L i e b r e i c h  megörökítette a szobrá
szatban.

Mindig kedvelte a hosszú és különösen a tengeri utazást, s öröme 
telt, hogy út közben felkereste a külföldi kollegákat; tette ezt Budapesten is 
1887-ben. Három évvel halála előtt, keletindiai útjából visszatértekor, 
influenzában szenvedett, melynek következtében paralytikus tünetek mutat
koztak rajta, a mi különösen a beszédén volt észrevehető; mindamellett az 
az 1896. őszig kocsiját naponként maga hajtotta falusi otthonából városi 
házához az Upper Grosvenor street-be. Az 1897. év kezdetén két leánya 
kíséretében déli Francziaországba utazott enyhe égaljra, gyöngélkedése 
miatt. Vasárnap, januárius 31-én, Cannes melletti Cap d’Antibes-ben,
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szélütés érte. Orvosbarátai, dr. F r a n k  és dr. B a t t e r s b y ,  megjelentek 
betegágyánál, de ugyanaz nap éjjeli tizenegy órakor csendesen kimúlt, 
három nap híján életének 79-dik évében. Tetemét Angolországba szállí
tották s a woking-i temetőben, végrendelete értelmében, elhamvasztották.

Nem búcsúzhatok el Sir Spencer Wells emlékétől a nélkül, hogy 
meg ne említsem, mily nagy hálával tartozik neki a m. tud. Akadémia 
és a magyar orvosi testület, de sőt a nagy magyar közönség is azon 
készségéért, a mellyel a nagynevű S e m m e l w e i s  I g n á c z  emlékének 
ügyét 1892-ben Angolországban felkarolta. Dr. K é z m á r s z k y  T i v a d a r  
egyetemi tanár, mint a Semmelweis nemzetközi emlék bizottságának elnöke, 
megkereste Sir Spencer Wells-t, hogy fogadná el a Semmelweis-emlék bi
zottságának elnökségét Angolországban. Ezt ő előzékeny készséggel meg
tette és összeállított egy hatvannégy tagú bizottságot Angolország, Skóczia 
és Irland legnevezetesebb orvosaiból. Hathatós közbenjárására Sir An d r e w  
Cl a r k ,  a londoni Royal College of Physicians elnöke, a Collegium 
termében általános orvosi gyűlést hivott össze s elfoglalván az elnöki 
széket, szót adott Sir Spencer Wellsnek, a ki így szólott: »Uraim ! 
A terv, hogy Semmelweisnek nemzetközi emlék állíttassák, nagy jelentő
ségű már azért is, minthogy' az alakító-gyűlést ebben a tekintélyes helyi
ségben tartjuk. Nincs szükség tárgyalnom a kérdést, hogy mi oknál 
fogva érdemli meg ez ügy pártfogásunkat. Azért különösen, mert a 
mit Semmelweis tett, becsületet árasztott nemcsak reánk, hanem az egész 
orvosi karra, nemcsak szülőföldén, de itt a mi hazánkban is, sőt az egész 
világon; nekünk tehát örömünk telik, méltányolni a munkálkodókat, a 
kik az emberiség javán fáradoznak, a kik megfigyelik a betegség okait 
s megtalálják a módját, hogyan lehessen a vészes kórfolyamatnak elejét 
venni s emberéletet megmenteni. Ezt cselekedte Semmelweis, és a hatás, 
a mit ő tett, megtiszteltetést ad nekünk s határtalan jótéteményt oszt be
tegeinknek. Méltó tehát Semmelweis a felállítandó emlékre. Csak magun
kat tiszteljük meg, ha honfitársainak szándékát magunkévá tesszük.«

Nagyon eltérnék talán feladatomtól, ha el akarnám mondani mind
azt, a mit Sir Spencer Wells annyi nagylelkű odaadással végbevitt 
Semmelweis ügye érdekében; ő, a kinek pályája kezdetén szintén sok 
akadállyal kelle megküzdeni, felfogta és megértette nemes szivében, hogy 
mennyire kínosak lehettek azon küzdelmek, melyeket Semmelweisnak 
át kellett szenvednie, és hogy érdemeinek méltatása csak egy későbbi és 
humánusabb nemzedéknek Ion fentartva. E nemes feladat megvalósításá
ban Sir Spencer Wellsnek kiváló rész jutott; — legyen ezért is hálásan 
áldott az ő emléke közöttünk!!

D r . D uka  T iv a d a r .
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