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BEVEZETŐ
Sietős korunkban az új ismeretek, új értesülések és új
benyomások áradatában, egész életvitelünk gyorsulása közepette, gyorsabban is felejtünk. A múlt idő iránt fokozódd
érdeklődés, a nem ritkán téves illúziókat idéző "nosztalgiahullám" talán az emberi psyche védekezésére utal a tudatunkat elborító tömeges új befogadnivalóval szemben. Az utókornak bizonyosan nem a múltra való hálás visszaemlékezés a
legfőbb feladata, de minden kornak tudnia, kell, hogy múlt
nélkül nincs jövő és a jelen is gyorsan múlttá válik. Lehetséges, hogy a történelem nem ismétli meg önmagát, de az
egészen bizonyos, hogy az igazán lényeges dolgokban a múlt
tanulságai a jövő számára is értékesek. Kétségtelen, hogy
az emberiség történelmének a közege a társadalom, de a társadalom egyes egyénekből tevődik össze. Épp ezért a történelem
léptéke mégiscsak az idő végtelenségéhez mérten kérészéletű
egyes ember élete. A társadalom egyedeinek gondolatai, vágyai,
törekvései, teljesítményei formálják a kor arculatát és
megtévesztő volna, ha az absztrakció végleg összemosná
az egyedi arcéleket.
Óhatatlan akár a magunk, akár a mások nevelésében, hogy
követendő példákat tűzzünk magunk elé: olyan ember ekét, akiknek élete, egyénisége, munkája többek közt azért követendő
példa, mert jó ügyet szolgáltak és másoknak, sokaknak hasznára voltak. Az idő és az utókor sok mindent kirostál az emberek
emlékezetéből és többnyire csak a tényeket rögzíti, kevésbé
az embert a maga vágyaival, ellentmondásaival, küzdelmeivel,
szenvedéseivel, melyek a valóságban egyéniségét meghatározzák. Ezért, ha valóban hitelesen akarjuk megőrizni a múlt idők
és emberek emlékét, akkor nem idealizált, jellegtelen és a
pillanatnyi felfogásunkat kifejező emlékmüvekre Van szükségünk, hanem az elmúlt valóságot idéző hű képmásokra: ahogyan
a kortársak emlékeznek valakire. Ez a szándék vezette az Egyetemet evvel a kis kiadvánnyal, mely Jáki Gyula professzornak,
7

kiváló és nagyrabecsült egykori tanárának, elsó rektorának
emlékét igyekszik megőrizni mindazok számára, akik még ismerhették, és azokéra is, akiknek hirt szeretnénk hagyni a
magyar sebészetnek egy nagyrabecsült, kiváló képviselőjéről,

Dr.Petri Gábor
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Dr.RÁVNAY TAMÁS:

Dr.JÁKl GYULA

(1898 - 1958) x .

A sors kifürkészhetetlen akaratából váratlanul távozott
el tőlünk dr.Jáki Gyula, egyetemünk rektora, az I.az.Sebészeti Klinika igazgató professzora. Engem ért az a szomorú
megbízatás, hogy a Szegedi Orvostudományi Egyetem Tanácsa,
tanári kara, oktató és gyógyító személyzete', valamint öszszes dolgozói nevében búcsúzzak nagy halottunktól.
Elsősorban az állami vezetőtől, rektorunktól búcsúzom.
Jáki Gyula erre a. tisztségre sohasem törekedett. Amikor kinevezését megkapta, kötelességtudóan elvállalta annak el-v
lenére, hogy nagy vonásokban ismerte azokat a terheket, amelyeket ez a magas tisztség reá ró. Rektori működését úgy
fejtette ki, hogy a súlyos teherből másokra lehetőleg ne
jusson semmi, vagy minél kevesebb. Ennek köszönhetjük, hogy
csak a legégetőbb szükségben tartott rendkívüli tanácsülést,
amely az annyira elfoglalt tanári kar minden egyes tagját
nem egyszer túlterheli. Hogy a rektori teendőkkel járó feladatok mennyire sokrétűek, és egy-egy embernek idegrendszerét mennyire próbára tevők, azt ebben a pillanatban én tudom
a legjobban felmérni, aki alig három héttel ezelőtt mint
helyettes vettem át szerepkörét. Most mérlegelem csak igazán
a közösségi érzésnek azt a megnyilvánulását, ami Jáki Gyulából - szinte egész életén át, de különösen az utolsó hónapokban - kisugárzott.
Másodsorban Jáki Gyulától, a professzortól búcsúzom, akinek' egyetemi, illetve klinikai munkássága egy akkor még fiatal társegyetemünkön kezdődött, ami majdnem egybeesett az
én ugyanottani egyetemi szolgálatom megkezdésével. Ma is élénx

Gyászbeszéd. Elhangzott 1958. március 21.-én,a temetésen.
Megjelent: A Szegedi Orvostudományi Egyetem Évkönyve az
1 9 5 8 / 5 9 . tanévről. Szeged, 1 9 5 9 . 4 9 - 5 1 . p .
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ken emlékszem a nálam egynéhány évvel fiatalabb, mindig Jókedvű, egészséges humorú gyakornokra, aki öt éven át előbb
a kórbonctani ismereteket igyekezett elsajátítani; majd arra a sebészre, akinek munkásságára csakhamar felfigyeltek.
Közösségi szelleme már ekkor is ige,n erősen megnyilvánult,
és ennek köszönhette, hogy egészen fiatalon a Debreceni Orvoségyesületnek három éven át titkára, majd öt éven át főtitkára, később pedig üléselnöke lett. Munkabírása közismert
volt. Asszisztens társai szinte csodálták azokat a szakirodalmi termékeket, amelyek tollából napvilágot láttak.
Egyik tudományos dolgozata a másik után Jelent meg, amit az
egyetem azzal honorált, hogy 1937-ben "A műtéti szövődmények megelőzése és leküzdése" c. tárgykörből magántanárrá
képesítette, 1943-ban pedig egyetemi r.k.tanári cím elnyerésére Javasolta és azt Jáki Gyula meg is kapta.' A Szegedi
Egyetem Sebészeti tanszékére 1947» szeptemberében nyert kinevezést, és ettől kezdve ismét egy egyetem szolgálatában
álltunk. Szegedi működése alatt 38 tudományos dolgozattal
gazdagította a szakirodalmat. Bensőséges kapcsplatot tartott az egyes klinikákkal, saját klinikáján pedig új sebészgárdát nevelt. Ma is Jól emlékszem székfoglaló előadására,
amelyben, rámutatott, hogy a professzornak nemcsak oktatnia,
hanem nevelnie is kell, és különösen azt hangsúlyozta, hogy
a professzornak bizonyos mértékben "meg kell halnia" csak
azért, hogy tudását a legmesszebbmenő mértékben a rábízott
fiataloknak adhassa át és őket tudományos pályájukon segítse.
Professzor társaival a legmesszebbmenő harmóniára törekedett. A fáradtságos, idegfeszítő munkakör, a nehéz feladatok, különböző érdekeket érintő kérdések természetesen nézeteltéréseket, sokszor éles vitákat váltottak ki, de ezek mindig az objektivitás határain belül maradtak, az egyetem és a
klinika érdekében történtek, egyéni önzés nem érvényesült ben»
<s
nük.
Mint professzor az ifjúságnak is mindenkor áldozatkész
barátja volt, és az egyetem minden egyes dolgozójának készséglo

gel állt rendelkezésére.
Tudományos működését közel loo dolgozat tükrözi vissza,
mélyből nem egy, nagyobb referátum-kötetben Jelent meg.
Harmadsorban búcsúzom egyetemünk olyan professzorától,
akinek az érdeklődési köre rendkívül sokrétű volt. A sebészeti szakmába vágó kutatásokon kívül különös előszeretettel foglalkozott orvostörténelmi kutatásokkal. Idevonatkozó munkáiból csak utalok Billroth Tivadar p. kiadványára,
Högyes Endre születésének loo-éves fórdulójárá, SchoépfMerei Ágostonról, továbbá AviPennáról, az orvosok fejedelméről szóló rendkívül érdekes és nagyarányú kutatást igénylő munkáira, amelyek magukkal vonták azt, hogy az Országos
Orvostörténeti Könyvtár Közleményei c. kiadvány szerkesztőbizottsága elnökéül választotta. Érdeklődési köre ezzel sem
merült ki, hanem különös gondot fordított a természettudományok és egyben a szépirodalom irmertetésére, amire országos
viszonylatban is számosan felfigyeltek. Mint ilyen, vállalta el - közóhajra - a Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Csongrád megyei szervezetének, továbbá
a Juhász Gyula Emlékbizottságnak elnökségét.
Jáki Gyula egyike volt ama keveseknek, akik a mai, szinte
túl szakosított orvosi pályán kifejtett működésük mellett a
népi irodalmi és orvosi kiadványokba mélyen belemerülték,
azokat nagy élvezettel tanulmányozták és ezenkívül nemcsak a
természettudományok barátaivá szegődtek, hanem a művészet leg„különbözőbb ágainak is rajongóivá váltak.
Jáki Gyulának nemcsak munkaköre, hanem felfogása és egész
egyénisége is mélyen emberi, szociális volt. Tudása és munkája gyümölcse a népre, a dolgozó népre hullott, annak érdekét
szolgálta. Önzetlen és a közösségi érzéstől átfűtött munkásságát kormányzatunk is felismerte, és messzemenően honorálta akkor, amikor őt a "Szocialista munkáért" érdeméremmel, valamint a "Kiváló orvos"-! címmel tüntette ki, és az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnökségének tagjai sorába is felvette.
Nagy űrt hagyott maga után. Nagyon sok kapocs fűzte hozzánk.
Fájdalmasan fog hiányozni mindannyiunknak a tudós professzor,
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a melegszívű orvos, a közvetlen hangú ember és Jő barát.
Nemcsak ridegen a foglalkozásának, hanem az embereknek is
élt, és éppen ezek a szálak azok, amelyek legszorosabban
fűzték hozzánk.
Teste meghalt, de szelleme, tanítása egyetemünkön álni
fog, emlékét kegyelettel őrizzük.
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(Dr.BERETZK PÉTER):

Dr.jiKI GYULA*

-

Mély megdöbbenéssel fogadták a magyar orvosok azt a
hírt, hogy a szegedi egyetem sebész professzora, dr.Jáki
Gyula tragikus hirtelenséggel 59 éves korában elhunyt.
A temetésen Társulatunk képviseletében részt vett dr.Hedry
Endre professzor, aki az Országos Elnökség nevében búcsúztatta a tudomány és a Társulat, az ismeretterjesztés és
népmüvelés nagy halottját; az Országos Titkárság részéről
dr.Réti Endre tudományos titkár vett részt a gyászünnepségen.
A Csongrád megyei szervezet részéről dr.Beretzk Péter kandidátus búcsúzott el fáradhatatlan, odaadó elnöküktől. A beszéd
szövegét az alábbiakban közöljük:
"A Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő
Társulat nevében búcsúzom dr.Jáki Gyulától, társulatunk
Csongrád megyei szervezetének elnökétől.
Klasszikus képviselője volt a néphez hü értelmiségnek,
aki az emberéletek megmentése érdekében végzett felelősségteljes nehéz munkája mellett hivatásának tekintette a tudományos ismereteknek népünk közötti terjesztését.
Az idegenből Szegedre származott melegszívű tudós lelkében, gondolkodásában szegedi lett. Megismerte dolgozó népét,
a Tiszához nőtt "célszörü szögóny emböröket" a homokot nehéz küzdelmek árán meghódító "Halbőr és Förgeteg Jánosokat",
gyárakban üzemekben a szocializmust építő hazafias munkásnépet. Yégül is a szegedi föld, a szegedi levegő tette őt városa rajongójává. Kevés itt született ismeri úgy a szegedi föld
nemes haladó hagyományait, mint ahogyan ő ismerte. Cserzynek,
Tömörkénynek, Mórának, Juhász Gyuláinak, József Attilának,
^Gyászbeszéd. Elhangzott 1958. március 21.-én a temetésen.
Megjelent: Élővilág 1958.
2, 52-53.
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Dankó Pistának és a többi szegedinek irodalmi és művészi terméke dédelgetett része volt könyvtárának. Tudásra vágyó mohó lélekkel kutatta Szeged múltját és nem egy igazgyöngyöt bányászott ki a múlt elfelejtett vagy szándékosan eltemetett kincsesházából.
Mindazt, amit félkutatott, igyekezett közkinccsé, a nép
kincsévé tenni. Az Ismeretterjesztő Társulat vonalán leginkább megyénk területén hintette szét gazdag tudásának dús kincseit. írásai egymás után Jelentek meg tudományos és népszerű
szaksajtókban, Ismeretterjesztő Társulatunk kiadványaiban.
Minden idejét, melyet klinikájának vezetése, orvosprofesszori munkája meghagyott számára, a népi műveltségi színvonal
emelésének szentelte. Eszköze volt széles rétegben alkalmazott
ismeretterjesztés. Szoros kapcsolatot tartott a Móra Ferenc
Múzeummal, azok dolgozóival. Tudományszomja, érdeklődési köre
sohasem nyert kielégülést. Keresett, kutatott, irattárakat bújt.
Ahogyan írásaival méltó emléket állított a haladó szellemű
régi magyar orvosoknak, ugy igyekezett reámutatni azokra az
adósságokra, mellyel Szeged népe a régi rendszer mulasztásából, nagy fiai emlékének tartozott. Első volt, ki Juhász Gyula
emlékének áldozott, amidőn klinikája falán saját költségén
emléktáblát helyezett azon a helyen, ahol egykor Juhász Gyula
szülőháza állott. Sok-sok további tervétől fosztotta őt meg a
kérlelhetetlen végzet.
° Közvetlen modorával, derült életszemléletével a nagyműveltségű tudós sok barátot szerzett. Baráti kapcsolatait ápolta,
féltve őrizte. Ez jelentett számára nagyobb értéket minden más
elismerésnél. Méltó örököse volt azoknak a nagy magyar értelmiségieknek, akik a Természettudományi Társulat 117 esztendős
tevékenységében gazdag tudásukkal a nemzet a nép tudományos
műveltségű színvonalának emelése érdekében fejtették ki tevékenységüket.
De méltó örököse a szegedi népet szerető, azokért élt azon
szegedi nagyoknak is, akik tudásukat, életüket a szegedi nép
14
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jövőjének szebbé, Jobbáformálására fordították. Jáki Gyula
nevét Szeged nagy fialnak sorában fogja emlegetni.
Alkotó életének, dús termése idején ragadta el a halál,
mely súlyos vesztesége a magyar kulturális életnek, a
magyar tudományos ismeretterjesztésnek, elsősorban Ismeretterjesztő Társulatunk Csongrád megyei szervezetének.
A gyász nagy súlya alatt mélységes tisztelettel és
szeretettel tesszük le az emlékezés soha el nem hervadó
virágait Jáki Gyula megyei elnökünk ravatalára."
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?
Dr.PETRI GÁBOR:

JÁKI GYULA dr.
(1898 - 1958)x
»

Jáki Gyula professzor váratlan elhunytával a mai magyar
sebészetnek ismét egyik erős pillére dőlt ki. Személyében
a Hüttl-iskola egyik legjelentősebb képviselőjét, az orvosi
közélet kimagasló egyéniségét, a Szegedi Orvostudományi
Egyetem I.sz. Sebészeti Klinikájának igazgatóját és az Egyetem rektorát gyászoljuk. Riadtan figyeljük a halál gazdag
aratását idősebb, de még serényen munkálkodó sebésznemzedékünk soraiban.
Jáki professzor 1898-ban Győrött született. Iskolai tanulmányait szülővárosában, egyetemi tanulmányait Budapesten
végezte és 1922-ben avatták orvosdoktorrá. Röviddel ezután
a Déhreceni Tudományegyetem Kórbonctani Intézetébe lépett be.
Négy éven át volt ennek az intézetnek első tanársegéde, majd
az Egyetem Sebészeti klinikájára ment át° 1927-ben. Kitartó
és kiválóan eredményes munkája nyomán 1937-ben képesítették
magántanárrá "a műtéti szövődmények megelőzése és leküzdése" 1
,c. tárgykörből. 1943-ban lett a klinika adjunktusa, majd röviddel ezután az egyetem rendkívüli tanára. Debreceni évei
kivételesen komoly és széleskörű tevékenységben teltek.
Rockefeller-ösztöndíjjal négy hónapot Bécsben, Paltauf intézetében töltött bakteriológiai és serológiai tanulmányokkal,
majd állami ösztöndíjjal egy éven át Berlinben dolgozott
Lichtenberg, Magnus, Sauerbruch, Gocht klinikáin az urológia,
a baleseti sebészet, a tüdősebészet és az orthopaedia területén. Tanulmányútja befejezéseképpen végig látogatja a vezető
német klinikákat, később Graf intézetében folytatott újólag
tüdősebészéti tanulmányokat. Szorosan vett sebészeti működése
mellett hosszú időn át vezette a Hüttl-klinLka urológiai rendelését, majd az Auguszta-szanatórium tüdősebószeti osztályát.
X

A megemlékezés megjelent: Orvosi Hetilap 1958.

19,617-618.
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Eközben intenziven részt vett a nővérképzésben, éveken
át titkára, főtitkára, üléselnöke volt a Debreceni Orvosegyesületnek, vezetőségi tagja a Magyar Sebé sztársaságnak.
Fáradhatatlanul és sokoldalúan művelte a szakirodalmat;
debreceni évei alatt 54 dolgozata Jelent meg. 1941-ben a
Balassa-dijjal tüntették ki és 1943-ban a bécsi egyetem
vendégelőadóul hívta meg.
1947-ben nyerte el a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti
tanszékét. A háború következtében megviselt és elszegényedett klinikát nagy energiával és hozzáértéssel néhány év
alatt Jól felszerelt, gyakorlati és tudományos szempontból egyaránt sikeresen működő, nagy hatósugarú intézménynyé fejlesztette. Kivételes munkaszeretete és szervezőkészsége munkatársait is magával ragadta: a gyorsan fellendülő
klinika már 1949 tavaszán nagyszabású vándorgyűlést rendezett és a tudományos produkció évről évre növekedett. Tanítványai nemrég köszöntötték szegedi működésének lo éves
fordulója alkalmából és összegyűjtötték ennek az időszaknak tudományos termését: közel 15o megjelent dolgozatot,
melyből 4o Jáki professzor személyes munkája volt.
A debreceni és a szegedi évek közel loo dolgozata, nem
is szólva a kongresszusi és a szakcsoport előadások nagy
számáról, a sebészetnek egészen széles területét öleli fel.
A rendkívüli tudományos alaposságról és elmélyedésről tanúskodó írások közül ki kell emelni nagyszabású referátumát
az emlő daganatairól, a fájdalom sebészi gyógyításáról, valamint hazai vonatkozásban úttörőnek tekinthető közleményeit
az urographiáról, az emlőrák endocrinológiai vonatkozásairól,
a pneumoretroperitoneumról, a mesterséges hypotensiórpl, a
neuroplegiáról, akárcsak nagy áttekintésről tanúskodó, kiérett állásfoglalásait az urogenitális gümőkórról vagy a rákkérdésről. Nagy mintaképéről, Billrothról irt kivételesen
szép tanulmányát az utolsó években számos orvostörténeti tárgyú dolgozata követte, melyekben bőven megmutatkozott a szépirodalom iránti vonzódása és választékos, sokszor valósággal
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költőien szárnyaló stílusa, nemkülönben az a hibátlan és
nemes magyar nyelvezet, amely minden írását jellemezte.E kiterjedt tudományos és oktató működéssel párhuzamosan igen bóven kivette részét az orvosi közéletből és a
sokirányú társadalmi munkából. Tagja volt a szakorvosképesitő vizsgabizottságnak, elnöke a Délmagyarországi Sebész
Szakcsoportnak, társelnöke a Sebészszakcsoportnak, tagja az
Egészségügyi Múzeum Országos Bizottságának, az Országos
Rákbizottságnak, elnöke az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei szerkesztőbizottságának, tagja az Egészségügyi Tudományos Tanács elnökségének, megyei elnöke a
TTIT-nek, tevékeny résztvevője több más társadalmi intézménynek. Mindezeken felül fontos tisztséget töltött be az
Egyetem Pártbizottságában és rektora volt az Egyetemnek,
amikor váratlanul elragadta a halál közülünk. Munkásságát
a közösség megbecsülésének számos jele kisérte: az "orvostudományok kandidátusa" fokozatnak, a "Szocialista Munkáért"
érdeméremnek és a "Kiváló Orvos" címnek birtokosa volt.
Jáki professzort, az embert és az orvost, nem ennek a sikeres és eredményekben gazdag pályafutásnak az állomásai
jellemzik igazán, hanem sokkal inkább az a lírai önvallomás,
melyet életének egyik nagy fordulópontján, felejthetetlen
szegedi tanszékfoglaló előadásában tett. Itt tárult ki az a
sérülékeny, kivételesen szenzibilis lélek, amely a robusztus
külső és az élcelődő kedély mögött sokak számára mélyen rejt
ve maradt. Hogyan ellágyult, amikor korán elvesztett édesany
járói emlékezett, vagy amikor a Móra Ferenc Messzi Imriskéjé
hez hasonlította önmagát! Elmondta, hogy a szülői házból azt
a tanítást hozta magával, hogy az életben mindenkinek annyi
jár, amennyiért megdolgozott. Valóban, életelve a munka volt
a fáradhatatlanul kitartó törekvés az átfogóbb és teljesebb
tudásra, a kötelesség teljesítésében való lankadatlanságra,
melyre tanítványait sohasem szűnt meg serkenteni. A munkát
tekintette értékhatározónak, ezt használta gyógyírként az
élete során elszenvedett sebekre. Akkor mondta ezt is:
"Nem az a fontos, hogy ki honnan jött, hanem ki merre halad"
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és a végsőkig hü maradt ehhez az elvhez• Egyéni vágyait,
kényelmét következetesen alárendelte a közösség szolgálatának, a rá váró feladatok elől nem hátrált meg soha és
bár lelke mélyén nem volt derülátó, rendíthetetlenül bízott
a fejlődésben, az újjáépítésben, a még megoldatlan kérdések
megoldásában, az optimizmus teremtő erejében és ezt a hitét szóban és írásban hirdette.
Az orvosi hivatásnak, a művészi szépnek ez a költői lelkű rajongója, a munkának és a kötelességnek ez a rendithetetlen hirdetője és megvalósítója örökre eltávozott közülünk. Lehetetlen megrendülés nélkül szemlélni az esendő emberi lét tragikumát, ha arra gondolunk, hogy ez a végtelen
szorgalmú, kitartó munkával nagyratörő és önmagával szemben
annyira igényes, érzékeny lelkületű ember, akit valódi érdemek emeltek magas polcra és akit méltán vett körül a társadalom a megbecsülésnek és tisztességnek sok kiérdemelt
jelével s akinek életútja nem is kevés megpróbáltatás után
végre simának és egyenesnek Ígérkezett: épp most hullott ki
a sorból, példázván az egyéni sors kiszámíthatatlanságát.
Fájdalmasnak érezzük az ürt, melyet maga után hagyott.
Híven és kegyelettel őrizzük emlékezetét.
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Dr. BENCZE JÓZSEF:

Dr.JÁKI GYULA
(1898 - 1958)
Ez az igaz ember nincs többé! Elment, itthagyott
bennünket, munkatársait, barátait, nagy szomorúságban
és gyászban.
Szinte hinni sem akarjuk, hogy ez az örökké tevékeny
szervező, kutató, életerős férfiú kidőlt közülünk.
Hatvanesztendős korában, ereje, tehetsége és munkaképessége teljében, döbbenetes hirtelenséggel, tragikus
körülmények közt ragadta el a halál.
A magyar orvostörténelem kutatásának egyik legfőbb
pillére dőlt ki ebben a kitűnő emberben, ebben a kiváló
sebésztanárban.
Dr.Jáki Gyula, a szegedi orvosegyetem rektora, az
Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményeinek szerkesztőbizottsági elnöke, az Orvosegószségügyi Dolgozók Szakszervezete Orvostörténeti Szakcsoportjának elnöke, 1898ban született Győrött, családja eredetileg Kőszegről származott el. Anyai ágon felmenő rokonai Schöpf-Merei és a
Lumnitzer-család és ez a nagy örökség élt és lobogott mindig szépet és jót akaró lényében.
Mint sebészprofesszor, mint elnök, mint kutató orvostörténész mindig csak munkára serkentett, példát nyújtott,
biztatott és támogatott: okosan, jól és lelkiismeretesen
dolgozni, mert annyit ér az ember, amennyit dolgozik ...
Valóban sokat dolgozott és kitűnően dolgozott élete
minden sokoldalú munkaterületén.
Jellemében a kitűnő sebész energiája csodálatos harmóniába olvadt össze a minden szépért rajongó müvészlélekkel. Mert az volt: müvészlélek. A tudomány, a kutatás
X

A megemlékezés megjelent: Az Országos Orvostörténeti
Könyvtár Közleményei 1958, o; lo-ll, 5-8.
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á közérdek, az emberszeretet, a tökéletes és nemes humánum
patinás művésze.
A szocializmus eszméjét a legmagasabb etikai fokrél szemlélte és vitte át a gyakorlatba, a nagy emberek igazi szeretetével és gondolkodásával.
Örökké tevékenykedett és minden gondolata az volt, hogy
igazát és szépet, jót cselekedjék a magyar népi demokrácia
javára, .felemelésére.
Hányszor mondotta a balatonfüredi öreg sétány fái alatt:
"nekünk, sokat, nagyon sokat kell dolgoznunk és produkálnunk, előre kell vinnünk a magyar orvostörténet kutatását,
mert ebben elmaradtunk ... össze kell fognunk, meg kell alkotnunk az Orvostörténeti Könyvtár mellett a Múzeumot és
Kutató Intézetet, hogy bátran mutathassuk ország-világ előtt,
hogy a hazai orvostörténet színvonala eléri bármely külföldi
államét ..."
És éppen akkor hagyott itt bennünket, amikor a hazai orvostörténeti kutatás kilépett végre a porlepte magányból és
a felemelkedés útjára lépett.
Rengeteg sebészeti tudományos munkája mellett nagyon sok
kisebb-nagyobb orvostörténeti tanulmánya ván, amelyek közül
is kiválik a Schöpf-Merei életrajzi kutatása és a debreceni
kirurgus tanulmánya a XVIII.sz.-ból.
Munkássága, szorgalma, tudása és baráti szeretete minket
arra kötelez, hogy emlékét mindhalálig őrizzük meg azzal,
hogy az Ő szellemében dolgozzunk és vigyük tovább az orvostörténet nagyszerű munkáját!
•
'
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Dr.PETRI GÁBOR:

JÁKI GYULA EMLÉKTÁBLÁJÁNAK AVATÁSA
1960. március 18.
Tisztelt Vendégeink!
Azért gyúlekeztünk itt ma össze, hogy megemlékezzünk
arrél a szomorú napról, melyen pontosan két évvel ezelőtt Jáki professzor szive megszűnt dobogni. Két éve
már ennek, de a hír riasztó döbbenete ma is él bennünk.
Ennek a klinikának a falai közt élt, dolgozott, alkotott
több mint lo évén át. A háború sújtotta fűtetlen, rideg,
kifosztott intézményt, melyben alig néhány orvos viaskodott a szegényes lehetőségekkel, néhány év alatt korszerű, virágzó intézménnyé restaurálta és keze alól sorra kerültek ki olyan tanítványok, akik a mai magyar sebészet fontos őrhelyein állnak helyt.' Mi, akik szinte kivétel nélkül tanítványai voltunk, ma is magúnk előtt látjuk mozdulatait, gesztusait, apró szokásait, hallani véljük szólásait, élceit és sokszor apróságokban azon kapjuk
magunkat, hogy Őt utánozzuk. Vannak azonban dolgok, melyékben nem véletlenül és nem önkénytelenül utánozzuk, hanem amelyekben tudatosan és elkerülhetetlenül kell követnünk őt: a kitártó, következetes munkában, a jobbra való
törhetetlen igyékezetbén, a tudás iránti vágybán és a
tudomány iránt érzett odaadó szeretetben, nemkülönben a
betegek iránt tanúsított féltő gondban.
Jáki professzor nem volt u.n. szerencsés ember, az élet
semmit sem adott ingyen néki: sok sikert ért meg, sok megbecsülést és tiszteletet szerzett magának, de mindenért
kanényen megdolgozott. Nem maradt adósa az életnek, az élet
maradt adósa őnéki: amikor már joggal hihette, hogy révbe
érkezett, elismerés és közmegbecsülés vette körül, amikor
úgy tűnhetett teljes joggal, hogy egy küzdelmes élet meg-

próbáitatásai, zökkenői, viharai után kiderült az ég és a
harmóniára vágyó lélek megfürösztheti magát a nyugodt viszszatekintéa és a művészetek kínálta szépség gyógyító vizében, akkor ragadta el hirtelen a halál.
Wilder hires regényének két fejezetcíme juthat eszünkbe:
talán véletlen? talán rendelés? Ki tudna erre válaszolni?
Csak annyit tudunk és annyit érzünk, hogy szomorúak vagyunk,
tán, mert egyúttal megunkra is gondolunk ...

•
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Pár évvel ezelőtt még volt városunkban egy emléktábla
evvel a felírással: Te sara loquntur: a kövek Rólad beszélnek. Valóban a kövek sokmindent elmondanak, ha érti valaki
a beszédüket. De a kövek nem mindenkinek mondják ugyanazt ...
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A kövek többször beszélnek az épittetőkről, mint az építőkről, pedig többnyire az épitők verejtéke vegyül bele a kötőanyagba, mely a köveket összetartja és az épitők energiája
az, amely egyik követ a másik tetejére emelte. Vájjon a küzdő, szenvedő, nagyratörő ember, akit a halál oly váratlanul
és oly védtelenül tarol le csak ilyen beszédes kövekben hagy
tünő nyomot maga után a nemzedékek és az évezredek szakadatlan egymásutánjában? Az emberiség örök ábrándja, a végső megsemmisülés tagadása, az örökkévalóságnak és a lélek halhatatlanságának tételes hite, vagy homályos vágya materializálódott az anyag és az energia megmaradásának törvényében.
Semmi, amit valaki valaha tett, mondott, gondolt, nem marad
nyomtalan: ahogyan a világ hatására keletkezett, ugyanúgy
visszahat a világra: hol durván, hangosan, nyilvánvalóan,
hol észrevétlenül, érzékelhetetlenül diszkrét módon, gyűrűzik tovább, átalakul és megmarad. Jáki professzort két évvel ezelőtt elvesztettük, de amit az ő személyisége, tettereje, odaadása változtatott, alakított a világon, az tovább él, hat ma is, van és mindig lesz.
Ezt a táblát, melynek átvételére az Orvostudományi Kart
megkérem, azért állították a klinika dolgozói, hogy amikor
naponta belépünk ide, megemlékezzünk Róla.
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Dr. ZALLÁR ARDOR:

Dp. JAKI GYULA PROFESSZOR SZAKIRODAIMi
MUNKÁSSÁGA

1926
\

LOESSL János - J Á K I Gyula
A colon nyálkahártya csövének csaknem teljes kivongálása /dementia praecox/.
Orv.Hetil. 7o; 1, 7-9, 1926.
LOESSL János - JÁKI Gyula
Über einen Fall von fast vollkommenem, selbstverstümmelndem Herauszerren des Kolonschleimhautrohres bei
einer Dementia praecox-Kranken.
Dtsch.Z.ges.gerichtl.Med. 8; 4, 419-423, 1926.

1928
JÁKI Gyula
Primäres Magensarkom.
Dtsche.Z,Chir. 21o; 5-6, 381-389, 1928.
JÁKI Gyula
Verblutung durch den Nabel stumpf.
Dtsch.Z.ges.gerichtl.Med. 12; 6,- 585-588, 1928.
KÖNTZEY Ernő - JÁKI Gyula
Über einen Fall von primärer Coecumphlegmone.
Zbl.Chir. 5o; 2o, 1223-1226, 1928.
1929
JÁKI Gyula
Chondro-osteo-endothelioma mammae.
Magy.Sebésztárs.Münk. 15.Nagygyűlés.
Bp. 1929. 253-254.p.
JÁKI Gyula Chondro-osteo-endothelioma mammae.
Dtsch.Z.Chir. 219; 6, 413-421, 1929.
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193o
JÁKI Gyula
Beiträge zur Lehre von den Wirbelsäuleverletzungen.
Arch.Orthop. 28; 4, 640-679. 193o.
JÁKI Gyula
A hasi szervek subcutan sérüléseiről.
Orsós Ferenc Etalékkönyv. l.rész.
Debrecen, 193o. Tudományegyetemi Ny. 235-267.p.
1931
JÁKI Gyula
A kiválasztásos Urographie.
Vidéki Orv.Gyógysz.L. 2; 5, 81-85, 1931.
JÁia Gyula
Über die Ausscheidungsurographie.
Z.urol.Chir. 32; 386-41o, 1931.
Berichtigung. 33; 1-2, 152, 1931.
JÁKI Gyula
Zur Klinik der subcutanen Verletzungen der Bauchorgane
durch stumpfe Gewalt.
Dtsch.Z.Chir. 232; 11, 724-746, 1931.
1933
JÁKI Gyula
A fedett hasi sérülések.
Magy.Sebésztárs.Munk. 19.Nagygyűlés.
Bp. 1933.
JÁKI Gyula
A fedett hasi sérülések. LKivonatl
Magy.Orv.Nagyhét 3.ülésszak.
Bp. 1933. 246.p.
JÁKI Gyula
A leszoritásos bélelzáródás. Cl-2«részí
Orv.Hetil. 77; 45, lol6-^lo21, 1933.
77; 46, 1O4O-1O43, 1933é
JÁKI Gyula
A percain alkalmazása felületi érzéstelenítésre.
Gyógyászat 73; 14, 216-218, 1933.
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JÄKI Gyula
über Percain und Percainal.
Mschr.ungar.Med. 7; 1-2,1-2, 1933«
JÄKI Gyula
Versuch einer neuen Behandlung von Fibromen des
Nasenrachenraums.
Dtsch.Z.Chir. 238; 9, 641-643, 1933.

'1934'
JÁKI Gyula
Ausscheidungsurographie als Ni erenfunkti onsprüfung.
LAÚszugJ
Aroh.klin.Chir. 18o; 163-164, 1934.

. ,

JÁKI Gyula
Az elektrochirurgia alkalmazása az urológiai sebészetben.
Orv.Gyak.Kérd. 7; 33, 126-127, 1934.
JÁKI Gyula
A kiválasztásos urographia mint funotionalis vesevizsgálat.
Orv.Tudósító 3; 5-6, 95-97, 1934.
JAKÉ Gyula
A periduralis segmentaris anaesthesia.
Orv.Gyak.Kérd. 7; 16, 62, 1934.
JÁKE Gyula
Über den Strangulationslleus.
Dtsch.Z.Chir. 242; 4, 226-245, 1934.
1935
JÁKI Gyula ^
Az ápolónői hivatás.
Debrecen, 1935. Tudományegyetemi Ny. 16 p.
JÁKI Gyula
Hyperthelia erractica auf dem Büoken.
Zbl.Chir. 62; 48, 2852-2854, 1935.
JÁKI Gyula
A polycystikus "vesedaganat-ról".
Orv.Gyak.Kérd. 8; 16, 62-63, 1935.
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JÁKI Gyula
Thrombophlebitis migrans.
Orv.Gyak.Kérd. 8; 4o, 155-156, 1935.
JAKI Gyula
A typhusos bélátfúródás műtéti gyógyítása.
Orv.Hetil. 79; 14, 374-377, 1935.
JÁKI Gyula
Az uroselectan B alkalmazása töltéses pyelographiára.
Orv.Tudósitó 4; 4, 72-73, 1935.
JAKI Gyula
über die operative Therapie der Darmperforátion bei
Typhus abdominalis.
Bruns*Beitr.klin.Chir. 162; 124-135, 1935.
JÁKI Gyula
Über Thrombophlebitis migrans (saltans) und ihre
'Ätiologie.
Zbl.Chir. 62; 35, 2o56-2o59, 1935.
JÁKI Gyula
A vérátömlesztés.
Búvár 1; 8, 527-529, 1935.

,

1936
JÁKE Gyula
Az alapanyagcsere meghatározása a Read-kóplettel és a
Habs-féle nomogrammal.
Gyógyászat 76; 1, 3-5, 1936.
JÁKI Gyula
Das ausscheidungsurographische Bild der Nierentuberkulose.
Arch.klin.Chir. 185; 1, 16-3o, 1936.
JÁKI Gyula
Bestimmung des Grundumsatzes mittels der Read* sehen Formel und des Habs*sehen Nomogrammes.
Zbl.Chir. 63; 7, 384-386, 1936.
JÁKI Gyula
A bélfodor tömör daganatairól.
Orv.Hetil. 8o; 18, 418-42o, 1936.
JÁKI Gyula ^
A gerinc sérülései.
Orvosképzés 26; 5, 562-576, 1936.

^

JÁKI Gyula
,
Heveny féregnyulványgyulladás tüneteivel jelentkező
méhkürtcsavarodás.
Orv.Gyógysz.1. 7; 9, 199-2oo, 1936.
3o

JÁKE Gyula
Die Leberfunktionsprüfung mit Insulin-ZuokerWasserbelastung bei chirurgischen Erkrankungen.
Arch.klin.Chir. 187; 2, 291-3o2, 1936.
JÁKI Gyula
Die Leberfunktionsprüfung mit Insulin-WasserZuckerbelastung in der chirurgischen Praxis. [Auszug]
Arch.klin.Chir. 186; 1, 33-34, 1936.
JÁKE Gyula
A rézsulfát mérgezések.
Bp.Orv.Ujs. 34i lo, 217-222, 1936.
JÁKI Gyula
A tüzes vastól a villamos késig.
Búvár 2; 11, 741-744, 1936.
JÁKI Gyula
Über isolierte Trochanterbrüche.
Zbl.Chir. 63; 2o, 1169-1173, 1936.
JÁKI Gyula
Über die soliden Geschwülste des Gekröses.
Bruns'Beitr.klin.Chir. 163; 416-424, 1936.
JÁKI Gyula
Über den Wert der Vasektomie bei Prostatahypertrophie.
Zbl.Chir. 63; 9, 491-497, 1936.
JÁKI Gyula

A Vasektomie értékéről prostata tultengésben.

Orv.Hetil. 8o; 16, 361-364, 1936.

JÁKI Gyula
A vesegümőkór kiválasztásos urographiás képe.
Orv.Tudósító 5; 4, 60-62, 1936.
JÁKE Gyula
Zur Genese der Brustdrüsensarkome.
Med.Welt, lo; 29, Io4o-lo41, 1936.

1937
JÁKI Gyula
Akute Appendicitis vortäuschende Tubentorsion.
Zbl.Chir. 64; 2, 74-76, 1937.
JÁKE Gyula
Az epicystostomia mint a prostata-hypertrophia előkészítő műtéte.
Magy.Sebésztárs.Munk. 23.Nagygyűlés.
Bp. 1937. 89-91.p.
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/

JÁKI Gyula
A felső hólyagmetszés a dülmirigytúltengés gyógyitásá• ban. '
Orv.Hetil. 81; 42, I062-I063, 1937.
JÁKI Gjrula
A pióca a gyógyításban.
Búvár 3; 11, 849-852, 1937.
JÁKI Gyula
A veseműködés vizsgálata a sebészi gyakorlatban.
Orvosképzés 27; 6, 701-711, 1937.
JÁKI Gyula
A vértelenségből eredő izomzsugorodások (contracture
ischaemica musculorum) és kezelésük.
x
Orv.Gyak.Kérd. lo; 5ö, 2ol-2o2, 1937.

1938
JÁKI Gyula
Az A-vitamin és a hugykőképződés.
Orv.Gyógysz•L. 9; 6-7, 148-151, 1938.
JÁKI Gyula
A csigolya harántnyulványainak törései.
Orv.Hetil. 82; 3o, 733-734, 1938.
JÁKI Gyula
Az izületi gennyedések conservativ kezelése.
Orv.Gyak.Kérd. 11; 18, 65-66, 1938.
JÁKE Gyula
A plexus hypogastricus superior (nervus praesacralis)
kiirtása a zsugorhólyag és a vizelet-ürülés zavarainak
gyógyitásában.
Magy.Sebésztárs.Mtmk. 24.Nagygyűlés.
Bp. 1938. 455-465.p.
JÁKI Gyula
Das Vitamin A und die Harnsteinbildusg.
Z.Urol. 32; 11, 75o-756, 1938.
1939
JÁKI Gyula
' Az emlő daganatai.
Magy. Sebész társ.Mtuak. 2 5. Nagygyűlés.
Referátum kötet.
Bp. 1939, 5-229.p.
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JÁKI Gyula
Az emlő daganatai. CRLvonatJ
Magy.Sebésztárs.Munk. 25.Nagygyűlés.
Bp. 1939. 27-38.p.
194o
JÁKI Gyula
Az állandó hugycsap.
Orv. Gyak. Kérd. 13; 34, 71, 194o.
JÁKI Gyula
Csúcsplasztika a mellkasba helyezett lapockával.
Tuberk.elleni küzd. 4; 7, 343-348, 194o. .
JÁKI Gyula
A férfikankó sebészetivonatkozásai.
Bőrgyógy.Urol.Vener.Szle 18; 3, 28-33, 194o.
18; 4, 46-49, 194o.
18; 5, 57-6o, 194o.
JÁKI Gyula
A hasmetszés sebének szétválása.
Magy.Sebésztárs.Münk. 26.Nagygyűlés.
Bp. 194o. 161-194.p.
JÁKI Gyula
Spitzenplastik mittels Verlegung des Schulterblattes
in den Brustraum.
Beit•Klin•Tuberk. 95; 2, 124-13o, 194o.
JÁKI Gyula
A végtagok verőereinek alvadékrög okozta eldugulása.
Orv.Gyak.Kérd. 13; 6, 13-14, 194o.

1941
JÁKI Gyula
Előszó.
/
Snlékkönyv Hüttl Tivadar tanári működésének 2o.
évfordulójára. 1921-1941.
Debrecen, 1941. Tudományegyetemi Ny. C7-9.pl
JÁKI Gyula
A fájdalom sebészi gyógyítása.
Debrecen, 1941. Tudományegyetemi Ny. 82 p.
/A Debreceni Tisza István Tudómányos Társaság 2.(OrvosTermészettudományi) Osztályának Munkál. 7.köt.3.füzet/
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JAKI Gyula
A gennykeltők okozta májtályog.
Emlékkönyv Hütt 1 Tivadar működésének 2o.évfordulójára.
1921-1941.
Debrecen, 1941. Tudományegyetemi Ny. 22o-237.p.
JÁKI Gyula
Y "
A Schlatter-Osgood-féle betegség.
Orv.Gyak.Kérd. 14; 46, 94-95, 1941.
JÁKI Gyula
^
/
Sebgyógyulás-sebfertőzés.
Magy.Sebésztárs.Münk. 26. Nagygyülés.
Bp. 1941. I0-I5.P.
JÁKI Gyula
Über das Aufplatzen der Bauchwunde.
Bruns'Beitr.klin.Chir, 172; 1-26, 1941.
JÁKI Gyula
Über den Brustkrebs.
Mtsehr.Krebsbekämpf. 9; 6, 129-135, 1941.
JÁKI Gyula
Über die Exstirpation des Plexus hypogastricus superior
(Nervus praesacralis) zur Heilung, der Schrumpfblase.
Zbl.Chir. 68; 21, 933-937, 1941.
1942
SÁNTHA Kálmán - JAKI Gyula
Adatok az agyi meningeomák ismeretéhez.
Orvostud.Közl. 1942. 3; 19, 577-581.
JÁKI Gyula ,
A féregnyulványgyulladás és az időjárás*
Debrecen, 1942, Egyet.Ny. 61 5.
/A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság 2.(OrvosTermészet tudományi) Osztályának Munkáiból 8.köt.
JÁKI Gyula
über den durch Eitererreger bedingten Leberabszess.
, Bruns'Beitr.klin.Chir. 174; lo4-119, 1942.

JÁKI Gyula
A magyar orv<
MONE Orv.Szle !
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JÁKI Gyula
A műtét utáni merevgöros.
Orvosképzés 33i Orsés ksz. 54-61, 1943.
JÁKI Gyula
Válasz Harsányi Zsoltnak.
MONE Orv.Szle 2o; 2, 14, 1943.
JÁKI Gyula
Wurmfortsatzentzündung und Witterung.
Bp./Lpz. 1943. Eggenberger-Rényi/Barth. 78 p.

1944
JÁKI Gyula
Billroth Tivadar.
Debrecen, 1944, Méllusz. 61 p.
JÁKI Gyula
Billroth Tivadar halálának félszázados évfordulója.
Orv.Hetil. 88; 8, 94, 1944.
JÁKI Gyula
^
Chirurgie des Schmerzes.
Arch.klin.Chir. 2o6; 1-2, 14-38, 1944.
JÁKE Gyula
Az epehólyagkiírtás utáni panaszok.
Orv.Gyak.Kérd. 17; 12, 21-22, 1944.
JÁKI Gyula
Myoma sübmucosum ventrical!.
Orv.Hetil. 88; 27, 313-315, 1944.
JÁKI Gyula
Der postoperative Tetanus.
Arch.klin.Chir.2o5; 4, 8o7-8l6, 1944.
1947
JÁKI Gyula
Högyes Endre születésének százéves évfordulója.
Orvostud.Beszám. 1; 8, 486, 1947.
JÁKI Gyula
9
Tanitás, kutatás, gyógyítás. Tanszékfoglaló előadás
a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinikájának tantermében 1947. nov.28-án.
Szeged, 1947. Városi Ny. 14 p.
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1948
HETÉNYI Géza - JAKI Gyula
A gyomor- és patkóbélfekély gyógyitása.
Orv.L. 4; 22, 7o5-711, 1948.
JAKI Gyula
A gyomorfekélyek sebészi gyógyitásárél.
/Hozzászólás Király József cikkéhez/
Orv.L. 4; 37, 1197-1198, 1948.
JÁKI Gyula
,:
Megemlékezés Schoepf-Merei Ágostonról.
Orv.Hetil. 4; 12, 412, 1948.
JÁKI Gyula
A műtét utáni merevgörcs és a catgut. /Hozzászólás
Petz Aladár dr.cikkéhez/
Orv.L. 4; 41, 132o-1321, 1948.

1949
JÁKI Gyula
.
#
Az emlőrák hormonális befolyásolhatósága.
Arch.Chir. (Bp.) 2; 2, 4-26, 1949.
JÁKI Gyula
Phaeochromocytoma.tKivonat]
Magy.Seb. 2; 4, 4ó-41, 1949.
JÁKI Gyula
A rákbetegség és a rákelleni küzdelem.
Szeged, 1949, Városi Ny. 37 p.
195o
JÁKI Gyula
A vesegümőkór.
Orv.Hetil. 91; 13, 41o-412, 195o.
JÁKI Gyula - KORPÁSSY Béla
Az emlőrák petefészekáttétei.
Orv.Hetil. 91; 48, 1366-1369, 195o.
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FRÓNAI Gábor - TAKÓ József - JAKI Gyula
Pha e c o ehr om o cyt oma •
Orv.Hetil. 91; 18, 545-55o, 195o.

1951
JÁKI Gyula
A húgyi var szervi gümőkór.
Gyógyszereink o; 8-9, 52-56, 1951.
JÁKI Gyula
A hú^yivarszervi gümőkór klinikuma és sebészi
therápiája.
Magy.Seb. 4; 2, 123-128, 1951.
JAKI Gyula
A rosszindulatú daganatok hormonkezelése.
Orv.Hetil. 92; 3o, 97o-976, 1951.

1952
JÁKE Gyula
• • ' ' • • . • '
f
Á csont- és ízületi gümőkór gyógyításának múltja és

•j 0 Iqxiq •

Orv.Hetil. 93; 24, 7o3-7o5, 1952.
JÁKI Gyula
A^gümőkór miatt végzett veseeltávolltás helyi szövődményeinek megelőzése. /A thiösemicarbozan a vesegümőkór gyógyításában/
Magy.Seb. 5; 2, 133-136, 1952.
JÁKI Gyula
•
A gyomor- és nyombélfekély műtéti gyógyításának
javallatai.
Orv.Hetil. 93; 22, 631-635» 1952.
JÁKI Gyula
Myoma submucosum ventriculi.
Zbl.Chir.77; 28, 1181-1184, 1952.
JÁKI Gyula
Ungewöhnlich grosser Nierenstein ohne Anamnese.
Z.Urol. 45; 1, 6o-62, 1952.
JÁKI Gyula
Über eine echte Leberzyste.
Zbl.Chir. 77; 3o, 126o-1262, 1952.
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J Á p Gyula
Über die Verhütung lokalen Komplikationen der wegen
Tuberkulose ausgeführten Nephrektomie.
/Thiosemicarbazon in der Heilung der Nierentuberkulose/
Z.Urol. 45; 12, 748-753, 1952.
JÁKI Gyula - GÁL György
Über die Bewertbarkeit der zahlenmässigen Veränderung
der zirkulierenden eosinophilen Zellen in der chirurgischen Praxis.
Zbl.Chir. 77; 47, 2331-2334, 1952.
JÁKI Gyula - KORPÁSSY Béla
Ovarialmetastasen des Mammakarzinoms.
Zbl.Chir. 77; 21, 874-881, 1952.

1953
JÁKE Gyula
Eine gefässkomprimierende Geschwulst im OberschenZbl.Chir. 78; 25, lo59-lo63, 1953.
JÁKE Gyula
Az ereket beszííkito daganat a combcsatornában.
Orv.Hetil. 94; 24, 668-670, 1953.
JÁKI Gyula - KOVÁCS Kálmán - KORPÁSSY Béla
Kísérletes adatok a petefészek daganatos áttéteinek
képdé sébi©z
Kisérl.Orvostud. 5; 3, 217-219, 1953.
JÁKE Gyula - SIN Lajos
Beiträge zum Kalkst of fwechsel bei Knochenmetastasen
der Brustkrebses.
Zbl.Chir. 78; 41, 1735-1738, 1953.
JÁKE Gyula - TAKÁTS Lászlő
A pneumoretroperitoneum.
Orv.Hetil. 94; 27, 746-75o, 1953.
JÁKI Gyula - TAKÁTS László
A pneumoretroperitoneum a hugy-i var sz ervi betegségek
kórismézésében,
Magy.Seb. 6; 1, 44-49, 1953.
KOZMA Márta - CZIPOTT Zoltán - JÁKE Gyula
Die Beeinflussung des Mineralstoffwechsels durch
Vitamine beim experimentellen Darmverschluss.
Arch.int•Pharmacodyn. 93; 2, 2o2-211, 1953.
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"•': • 19.54;

JÁKI Gyula
Avicenna az orvosok fejedelme.Cl-2.rész3
Szegedi Egyetem 2; 1,3, 1954.
2; 2,3, 1954.

'

JÁKI Gyula
75 éves a hólyagtükör.
Élet és Tud. 9; 44, 1397-1399, 1954.
JÁKI Gyula
,
A heveny féregnyulványgyulladás időszerű kérdései.
Orv.Hetil. 95; 4o, 1O96-1O99, 1954.
JÁKI Gyula
Orvosok a szabadságharcban.
Szeged, 1954, Csongrád m.Ny. 15 p.
*/Csongrádmegyei füzetek 6./
JÁKI Gyula - F A R K A S Lajos
Divertikel des tuberkulösen Ureters.
Z.Urol. 47; 5, 316-324, 1954.
JÁKI Gyula - FARKAS Lajos
A gümőkóros Ureter diverticuluma.
' Hagy.Seb. 7; 2, 131-137, 1954i
JÁKI Gyula - KOVÁCS Kálmán - KORPÁSSY Béla
Experimentelle Beiträge zur Frage der Geschwulstmetastasen des Ovariums.
Arch.Geschwulstforsch 7; 2, 134-137, 1954.
SCULTÉTY Sándor - JÁKI Gyula
Klinische und experimentelle Beiträge zur
künstlichen und regulierbaren Hypotension.
Zbl.Chir. 79; 21, 889-897, 1954.

' ' ' . . 1955
'

JÁKE Gyula
Sebészvizsga a XVIII. században.
Orsz.Orvostört.Könyvt.Közi. o; 1, 5-31, 1955.
JÁKI Gyula
A szabadságharcos magyar orvosok.
Term.ésTársad. 114; 3, 156-159, 1955.
SCULTÉTY Sándor - JÁKE Gyula
MÜtét mesterséges és szabályozható hypotensióban.
Orv.Hetil. 96; 3, 65-68, 1955.
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1956

BACHRACH Dénes - SCULTÉTY Sándor - JAKI Gyula KORPÁSSY Béla
/
'
Az antidiuretikus központok fokozott működése kísérletes traumás oliguriában.
Orv.Hetil. 97; 18, 478-482, 1956.
BACHRACH Dénes - SCULTÉTY Sándor - JAKI Gyula KORPÁSSY Béla
Antidiuretischer Wirkstoff im Úrin bei experimenteller
traumatischer Oligurie.
Z.ges.exp.Med. 127; 3, 25o-255, 1956.
BACHRACH Dénes - SCULTÉTY Sándor - JÁKI Gyula KORPÁSSY Béla
Histophysiologlcal signs of hyperfunction in the
antidiuretic centers in experimentál traumatic oliguria
Acta morph.Acad.Sci•hung. 6; 3, 371-374, 1956.
JÁKI Gyula
Csapody István dr. 1856-1912.
Soproni Szle lo; 4, 385-386, 1956.
JÁKI Gyula
Högyes Endre /1847-19o6/. •
Eü.Munka 3; 1, 13-14, 1956.
JÁKI Gyula
Hüttl Tivadar dr. /1884-1955/.
Magy.Seb. 9; 1, 1-3, 1956.
JÁKI Gyula
Die Krukenberg-Tumoren genannten metastatischen
Ovargeschwülste.
Münch.med.Wschr. 98; 26, 897-898, 1956.
JÁKI Gyula
A mesterséges hypotensié az általános sebészi gyakorlatban.
Az Orvos-Egészségíigyi Szakszervezet Sebész Szakcsoportjának Nagygyűlése. 1955.
Bp. 1956. Felsőokt.Jegyzetellátó Váll. 79-81.p.
JÁKI Gyula
A prostatektomia mesterséges és szabályozható
hypotensióban.
Magy.Seb. 9; 2, 143-144, 1956.
JÁKI Gyula
A sacroilis Ízület giimőkórjának kórismézése.
Ex^rapulmonális TBC Ankét. Mátraháza, 1956.
\
Állami Fodor József TBC Gyógyintézet közleményei, l.sz.
IBp.l956J 28o-281.p.
4o

SCULTÉTY Sándor - JAKI Gyula - BACHRACH Dénes K01PÁSSY Béla
The influence of drugs /largactil, hydergin and
pendiomid/ in experimental traumatic renal ischemia.
/A preliminary report/
Acta med.Acad.Sci.hung. 9; 2, 237-239, 1956.
SCULTÉTY Sándor - JAKI Gyula - BACHRACH Dénes KORPÁSSY Béla
A traumás veseischaemia gyógyszeres befolyásolása.
Orv.Hetil. 97; 19, 518-521, 1956.

1957
BACHRACH Dénes - SCULTÉTY Sándor - JÁKI Gyula KORPASSY Béla
Funktionssteigerung der antidiuretischen Zentren bei
experimenteller traumatischer Oligurie.
Acta neuroveg. (Wien) 15; 1-2, 6o-72, 1957.
JÁKI Gyula
Adatok Schoepf-Merei Ágost élettörténetéhez.
Orsz. Orvostört. Könyv. Közi. o; 5, 5-57, 1957.
JÁKI Gyula
Az emlőrák sebészeti gyógyításának időszerű kérdései.
Orv.Hetil. 98; 43, 1171-1176, 1957.
JÁKI Gyula
Hozzászólás a belsőelválasztásu mirigyek sebészetéhez.
Markusovszky emlékelőadások gyűjteménye. 1955-56.
(Szombathely 1957. Hyomdaip.Váll.) 123-124.p.
JÁKI Gyula
A neuroplegiával kapcsolatos vizsgálataink.
Ideggy.Szle 1957. lo; 5-6, 147-149.
JÁKI Gyula
Rácz Sámuel /1744-18o7/.
Élet és Tud. 12; 13, 387-39o, 1957.
JÁKI Gyula
Schmidt Lajos dr. /1893-1957/.
Orv.Hetil. 98; 27, 721-722, 1957.
JÁKI Gyula
Szeged a tüdőbajosok egykori téli gyógyhelye.
A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 1957.
Szeged, 1957. 171-178.p.
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1958
BACHRACH Dénes - KŐSZEGI Béla - SCULTÉTY Sándor JAKI Gyula - KORPÁSSY Béla
Effect of autonomic blocking agents on the neurosecretion of the hypothalamus in the albino rat.
Acta physiol.Acad.Sci.hung. 14; 3, 223-23o, 1958.
BACHRACH Dénes - KŐSZEGI Béla - SCULTÉTY Sándor JAKI Gyula - KORPÁSSY Béla
A vegetativ idegrendszer működését gátló gyógyszerek
hatása a hypothalamus neurosecretiójára fehérpatkányban.
Orv.Hetil. 99; 15, 5o2-5o5, 1958.
JÁKI Gyula
Az első magyar gyermekorvos.
Vk.Családi L. 9; 4, 5, 1958.
JÁKI Gyula
Az orvostörténet oktatása.
Pelsőokt.Szle 7; 3, 164-166, 1958.
JÁKI. Gyula
Über die chirurgische Behandlung des Brustdrüsenkrebses.
Münch.med.Wschr. loo; 14, 537-541, 1958.
SCULTÉTY Sándor - JÁKI Gyula - BACHRACH Dénes KORPÁSSY Béla
A vegetativ idegrendszert befolyásoló gyógyszerek
hatása sebészi betegek vizeletgátlására.
Orv.Hetil. 99; 16, 531-537, 1958.
SCULTÉTY Sándor - JÁKI Gyula - BACHRACH Dénes KORPÁSSY Béla
Wirkung der das vegetative Nervensystem beeinflussenden Arzneimittel auf die Hemmung der Harnabsonderung
bei chirurgischen Krankheiten.
Arch.klin.Chir. 288; 6, 59o-6o2, 1958.
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