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Dr. Máthé Ákos idegsebész 

Nem csináltam semmi nagy dolgot, s az életem sem különösebben érdekes. -mondta 1983-

ban Dr. Máthé Ákos erdélyi magyar idegsebész egy riport elején. A cikk elolvasása meggyőzött 

arról, hogy ez nincs így, és elhatároztam, hogy megcáfolom ezt a kijelentését azzal, hogy leírom 

életútját, így megismertetve azt másokkal is. (1.kép) 

Máthé Ákos 1920. augusztus 6-án született Jedden, gyermekkorát Alsóbölkényben töltötte. 

Református tanítói családban nőtt fel, mind édesapja, akitől még kiskorában megtanult 

orgonálni, mind édesanyja, illetve mindkét nagyapja tanító volt. Emiatt a tanári szenvedély az 

egész életét végig kísérte [10]. A marosvásárhelyi Református Kollégiumban végezte el az 1-4. 

osztályt, amely a mai 5-8. osztálynak felel meg, majd Kolozsvárra költöztek és itt tanult tovább 

(2-3.kép). Nagy hatással volt rá a kolozsvári református kollégium, ahol az erdélyi kultúréletnek 

sok domináns személyisége tanított, például Bíró Sándor, történelemtanár, László Dezső, 

vallástanár és Nagy Géza, magyartanár. Kolozsváron észrevették rendkívüli zenei tehetségét, 

ezért orgonálni tanult egy akkori híres orgonaművésztől, Zsizsmann Rezsőtől, így először az is 

felvetődött, hogy zenei pályára menjen. Végül mégis az orvosi egyetem mellett döntött. Ennek 

oka az volt, hogy már kollégista korában felkeltette érdeklődését az ideg- és elmegyógyászat, 

illetve gyakran vitatkoztak a baráti körében a freudizmusról [1]. 

Még a román időben, 1939-ben elkezdte tanulmányait, Kolozsváron, az I. Ferdinánd Királyi 

Tudományegyetemen
1
. Az 1940. augusztus 30-i második bécsi döntés értelmében Erdély északi 

részét visszacsatolták Magyarországhoz. Egyúttal a Magyar Királyi Ferenc József Tudomány 

Egyetem is visszatért Kolozsvárra. Ekkor az ideg- és elmeklinika vezetője Miskolczy Dezső 

professzor volt, aki egy évvel később, 1941-ben létrehozta az akkori Magyarország első önálló 

idegsebészeti osztályát, melyet Környei István vezetett. Negyedéves hallgatóként, Máthé Ákos 

bejárt Környei István professzor szombati nyílt óráira, az idegrendszer kórtanáról. Amikor a 

professzor megkérdezte, hogy ki az, aki leírná neki az ott elhangzottakat, Máthé Ákos 

jelentkezett. Így a letisztázott anyag alapján felajánlott neki egy gyakornoki állást az 

Idegklinikán. Akkoriban szokás volt díjtalan gyakornokokat felvenni az egyetemisták közül, akik 

részt vettek a klinikai életben, jelen voltak a viziteken, kórlapokat írtak. Jó alkalmat kínál ez 

arra, hogy a hallgató bedolgozza magát a szakma gyakorlatába.
2
 - nyilatkozta Szépréti Lillának 

1983-ban. 1944 tavaszától pedig alorvosi szolgálatot teljesített. 

1944. október 16-án, ahogy a front Kolozsvár fele közeledett, az ötödévet végzett 

orvostanhallgatókat bármiféle előzetes készülődés nélkül, az óvóhelyen doktorrá avatták, annak 

ellenére, hogy a kórházi gyakorlatukat még nem végezték el. Így Máthé Ákost is felavatták 

orvosnak és egy sebesültvonat kísérőjeként Budapestre utazott barátjával és évfolyamtársával, 

Nagy Pállal. Budapest ostromát a Mester utcai kórházban vészelték át, ahol a sebesülteket látták 

el. 1983-ban a következő képpen emlékezett vissza: A háború sok viszontagsága után 

visszatértem Kolozsvárra. Nekem a front életre szóló élményt jelentett. Nagy Pállal, ha 

                                                           
1
 1872-ben megalakult Kolozsváron a Magyar Királyi Ferenc József Tudomány Egyetem, amely az első 

világháborút követően Budapestre költözött, majd 1921 és 1940 között Szegeden működött. Ugyanakkor 

létrejött Kolozsváron a „Daciei Superioare” román tannyelvű felsőoktatási intézmény, mely később az I. 

Ferdinánd Király Tudományegyetem nevet kapta. 

2 Új élet, 1983, 8.szám, 9. oldal 
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összeültünk, szerettük felidézni háborús emlékeinket.2 A háborút követően gyalog jöttek haza 

Budapestről Kolozsvárra, a kórházi gyakorlatot pedig ezután, 1946. augusztus 8-án fejezték be. 

(4-5.kép) 

1945 novemberében, a tanügyi rendszer változásával, az orvostudományi kar 

Marosvásárhelyre költözött. Dr. Máthé Ákos a klinikahozó vonattal érkezett a városba. 1948-

ban a marosvásárhelyi orvostudományi kar végleg különvált a kolozsvári egyetemtől és létrejött 

a magyar tannyelvű Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet. Az idegsebészet 

keretében neurotraumatológiai részleg is működött, baleseti beavatkozásokat is végeztek. 

Koreai tartózkodása 

1950. június 25-én Észak-Korea megtámadta Dél-Koreát és kezdetét vette a koreai háború
3
. 

A Romániai Vöröskereszt
4
 1951 és 1957 között orvosokat és ápolónőket küldött Észak-Korea 

segítségére, több egymás utáni csapatban. Dr. Máthé Ákos is az egyik kiutazó csapat tagja volt. 

(6.kép) 

Dr. Máthé Ákos lányát, Máthé Mártát, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum 

fizikatanárát, kérdeztem a főorvos koreai tartózkodásának részleteiről: 

- Naplója tanúsága szerint óriási élmény volt számára Korea. Saját maga szakmai 

kipróbálásának a nagy alkalmát jelentette. A csapat 1955-ben ment ki és ’56-ban jött haza. 15 

hónapig voltak ott család nélkül, tehát egy évet és három hónapot. Akkor már volt felesége és én 

is éltem már, kisgyermek voltam. Ez a 15 hónap úgy telt el, hogy telefonösszeköttetés nem volt, 

így csak levelezni tudtak. De a levél 2 hetet ment egyik helyről a másikra, ezért számozott 

levelezés volt, akárcsak a fronton [6]. 

Milyen betegségekkel találkozott Koreában? 

- Egészen más betegségek voltak ott gyakoriak, mint itthon. A fő tevékenysége az volt, 

hogy egy distoma nevű férg hordozóit próbálta egyfelől gyógyítani, másfelől ezt a parazitát 

ritkábbá tenni a betegek körében (7-8.kép). Ez egy nálunk nem élő élősködő, melyet a helyi 

lakosság által nyersen fogyasztott rákfajta terjeszt. A distoma a tüdőben tanyázik, viszont eljut 

az agyvelőbe és a gerinccsatornába is, ahol akár lúdtojásméretűre növő daganatszerű 

szövetszaporulatot hoz létre [8]. Olyan is előfordult, hogy még az oltóanyagot is ő maga 

készítette és ő oltotta be az embereket [7]. Különböző vidékekre jártak, kampányszerűen és 

keresték a pacienseket, akik nagyon sokan voltak (9-12.kép). Beoltották őket, az eredményt 

követték. Kezdetleges körülmények között kellett dolgozniuk [9], és olyan helyzeteket éltek 

meg, amilyeneket itthon keveset, például egy tüdőgyulladásjárványt. 

                                                           
3
 A második világháborút követően Japán elvesztette a Koreai-félsziget fölötti hatalmát és az 1945-ös potsdami 

értekezlet során a nagyhatalmak két részre osztották a félszigetet. A 38. szélességi foktól északra a szovjet 

csapatok vonultak be, létrehozva a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságot, míg délre az amerikai csapatok 

vonultak be, megalakítva a Koreai Köztársaságot. Viszont egyik fél sem volt elégedett, ugyanis mind Észak-, 

mind Dél-Korea vezetője magáénak akarta az egész félszigetet. 

4
 Crucea Roșie  
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Annak ellenére, hogy Dr. Máthé Ákosnak volt tolmácsa, ő kérdezte ki a betegeket koreaiul, 

ugyanis egy hónap alatt megtanulta azokat a kifejezéseket, amelyek a betegek kikérdezéséhez 

feltétlenül szükségesek voltak (13. kép). A helyi kollégákkal már másként beszéltek. 1983-ban a 

főorvos így emlékezett vissza: Német-angol-orosz-román keveréknyelven beszéltünk a helyi 

orvosokkal, amit két-három hónap alatt el lehetett sajátítani. Az ottani emberek képzésében is 

részt vettünk. Szerettem a koreai emberek között lenni…
5
 

Hogyan élte meg ezt az időszakot? 

- A koreai ottlétét megszépítette az, hogy nagyon érdeklődött a koreai nép és a távol keleti 

kultúra iránt.  Ezzel kapcsolatosan nagyon sok mindent tudott és előre meg is nézett, megtanult. 

Különösen érdekelte a koraiak zenéje (14. kép). Egy összejövetel alkalmából a különböző 

nemzetiségű csoportok énekeltek, ki-ki a saját népdalait. Amikor a koreai orvosra, Pakra került 

a sor, felkérte Máthé doktort, hogy segítsen neki az éneklésben, mert ő is ismerte a koreai dalt 

[10]. Ottani népi hangszereket is hozott Koreából és tudta azt is, hogy hogyan kell rajtuk 

játszani. Ami külön élmény volt számára az az egy hónap szabadság, amit Kínában töltött 

orvostársaival, mely során alaposan megmutatták nekik az országot (15-18.kép). 

Az idegen hangzású név, Pak, felkeltette az érdeklődésemet, ezért rákérdeztem, hogy kiről 

is van szó. 

- Pak, azaz Dr. Pak-Tsin-Ho egy koreai orvos volt, akit édesapám tanított az idegsebészetre, 

és akinek a neve gyakran szerepel a naplójában [11]. Azt is leírta, hogy értékeli Pak jó sebészi 

adottságait, de az ideggyógyászati alapismereteit fejleszteni kell (19. kép). A naplójában sokszor 

szerepel az is, hogy készülnek a dolgozatok a konferenciára, részben az ő dolgozatai, részben a 

Pak doktorral közös dolgozata. Az 1960-as évek végén egy koreai orvos Kolozsvárra érkezett és 

Pak üdvözletét hozta. 

Milyen konferenciákon vettek részt? 

- Nem csak Románia küldött orvosokat, hanem az összes szocialista ország. Így 

Magyarországról, Lengyelországból, Csehországból, Bulgáriából és Oroszországból is érkeztek 

segélycsapatok (20. kép), amelyek egymás között tartották a kapcsolatot. Ők főleg a 

magyarországi és a lengyelországi csapattal. Ez az együttműködés általában konferenciák révén 

valósult meg. Ezekre különböző csapatok kórházaiból érkeztek az orvosok. Ugyanakkor a 

koreai kollegák is jöttek, és az egyik vezető sebész véleményére többször hivatkozik a 

naplójában. Majdnem mindegyik dolgozata, amelyet ilyen alkalmakra készített a distomára 

vonatkozik. Sem azelőtt, sem azután nem volt lehetősége külföldi konferencián részt venni, 

olyan bezárt világban éltek akkor. 

Orvosi pályája (21. kép) 

Egész pályája a marosvásárhelyi idegsebészethez kapcsolódik (22-23.kép). 1946 és 1953 

között a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem ideggyógyászati karának tagja volt. 1957-től főorvos, 

                                                           
5
 Új élet, 1983, 8.szám, 21.oldal 
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majd 1980-tól 1983-ig, nyugdíjazásáig (24.kép) osztályvezető főorvos volt. 1996-ban a szegedi 

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem aranyoklevelet adományozott neki (25.kép). 

Dr. Komjátszegi Sándor
6
 1997-ben a következőket írta a Népújságba Dr. Máthé Ákosról: 

Rendkívüli tehetségű idegsebészként újabb és újabb technikai eljárásokat, műtéti megoldásokat 

vezet be, a bátor ugyanakkor óvatos sebésztípus mintaképe. Ő kezdeményezi a tbc-s eredetű 

gyermekkori belső vízfejűség megoldását a III. agykamra megnyitásával (...) Máthé Ákos 

kedvenc területe a hátsó koponyagödri daganatok műtétei voltak, éppen nagy nehézségük miatt. 

Hatásos újításai voltak a diszkuszsérv-műtétek és az arcidegzsába kezelése terén is. 

Romániában ő vezette be az agyvizenyőt sikeresen leküzdő urea-mannitól perfúziót, amit 

helyileg a gyógyszerészeti kar laboratóriumában állítottak elő. Egyéb tudományos 

tevékenységével is hozzájárult a klinikai kollektíva közleményeihez, társszerzője az 1958-ban 

megjelent „Idegkórtan” tankönyvnek.
7
 Emellett lektorálta az 1974-ben megjelent Ember és 

egészség című kézikönyvet [13], cikkeit pedig az Orvosi szemlében
8
, illetve az Ideggyógyászati 

Szemlében közölte. Egy világpremiernek számító közleményben egy ritka állati féreg 

(paragonimus W) agyi cysgtajának sikeres műtétjét írja le. Ezek olyan eljárásokra vonatkoztak, 

melyeknek bevezetését kezdeményezte az idegsebészek körében. Többek között nagyon sok 

diszkuszsérvben szenvedő beteget vettünk fel, továbbá arcidegzsábást is. Ezeknek a 

betegségeknek a gyógyítását igen fontos gyakorlati kérdésnek tartottam.
9
- nyilatkozott Dr. 

Máthé Ákos egy 1983-as riportban. 

A diszkuszsérv kezelésére egy minél eredményesebb megoldást keresett. Végül a 

szakirodalomból ismerte meg, azt a módszert, amely kisebb csontáldozattal jár és ezt 

gyakorlatba is ültette. Ez az interlamináris feltárás, melynek lényege, hogy csontfeláldozás 

nélkül, ívközi behatolással tárják fel és távolítják el a sérvet, így nem romlik a gerinc statikája. 

1965 és 1976 között az intézetben 1018 diszkuszműtétet hajtottak végre, 85% -ukat ívközi 

feltárással. 1983-ban Szépréti Lilla riporternőnek a következőket nyilatkozta: 

Legalább 3 000 ilyen műtétet végeztünk eddig. A diszkuszműtéteknek laikus körökben igen 

rossz híre van „Ne engedd, hogy megműtsenek, mert megbénulsz!”-intik a szenvedőt. Az 

általunk ezzel a módszerrel műtött betegek 85-90 százalékának nem volt különösebb panasza, 

amikor ellenőrzésre jelentkeztek. Ezt a módszert mi alkalmaztuk először az országban.9  

 A másik szakterület, amely Dr. Máthé Ákost foglalkoztatta, az arcidegzsába, másnéven 

trigeminus neuralgia kezelése, illetve gyógyítása. A betegség oka az arc nagy részét beidegző 

háromosztatú ideg (trigeminus) egyik ágának túlműködése, amely pár másodpercig tartó, 

intenzív, villanásszerű arcfájdalommal jár, és gyakran olyan erős fájdalmat idézhet elő, hogy a 

betegben az öngyilkosság gondolata is felmerülhet. Ezt a fájdalmat általában csak műtéti 

beavatkozással lehet megszüntetni, melynek lényege, hogy a fájdalomérzés-vezető pályát 

                                                           
6
 Dr. Komjátszegi Sándor (1922-), 1947 és 1986 között a marosvásárhelyi Ideggyógyászati Klinikán szakorvos, 

majd főorvos, emellett magyar orvosi szakíró. (22. kép 5. oszlop, 2. sor)   

7 Népújság, 1997.június.3., 7.oldal 

8
 Revista Medicală   

9
 Új élet, 1983, 8.szám, 9.oldal 
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vegyszeresen vagy műtéti úton megszakítják. A legközismertebb módszert az amerikai Frazier 

írta le, mely szerint egy 3x3 centiméteres nyílást vágnak a halánték táján, majd az agyburok 

felemelése után behatolnak a dúcig és elmetszik az idegrost azon részét, amely a fájdalmat 

továbbítja. Dr. Máthé Ákos kikísérletezett egy sebészkést nem igénylő, technikailag is 

egyszerűbb beavatkozást, mely során egy görbe tű segítségével forró vizet fecskendeznek a 

dúcba, tehát az érző arcideg megfelelő központjába, így egy tűszúrás az egész. A módszert 

Jaeger ajánlotta 1959-ben. 1967 elejétől 45 esetben végeztünk forróvizes beszűremítést a 

Gasser-dúcba trigeminus-neuralgia megszüntetése céljából. - írta 1969-ben az Orvosi 

szemlében[3]. A beavatkozást műanyag-fecskendővel végezték, mivel ezt a magas hőmérséklet 

nem zavarta. A gócban és a tű végén ugyanis 80 C
0
 hőfok alakult ki. Ez a módszer vált 

gyakorlottá. Ennek híre ment, mindenfelől jöttek a klinikára arcidegzsábában szenvedők. Mert 

ki nyittatja meg a koponyáját, ha meg lehet úszni egyetlen „tűszúrással”? 9 - nyilatkozta az Új 

élet című hetilapnak. A módszer hátránya viszont az, hogy a fájdalom nagyobb eséllyel újul ki, 

akár évente, míg a műtét esetében kicsi a kiújulás esélye. 

Egy műtét, amelyet Dr. Máthé Ákos elsőnek végzett sikeresen Romániában, úgy, hogy a 

beteg maradványtünetek nélkül gyógyult meg: az acusticus neurinoma, egy jóindulatú hallóideg 

daganat műtéti megoldása. Ez akkor helyi érzéstelenítésben és operációs mikroszkóp nélkül 

történt, ami ma szinte elképzelhetetlen [5]. A műtétet az nehezíti, hogy a daganat rossz 

elhelyezkedésű, mivel általában a belső hallóidegjáratban kezd kifejlődni, majd a kisagy-híd 

(pontocerebellaris) szögletbe terjed át.  

Interjút készítettem Dr. Máthé Ákos egyik tanítványával, Sikó Ildikóval
10

, aki 1977 és 1986 

között volt gyakornok a Marosvásárhelyi Idegsebészeti Klinikán. 

- Ugye én voltam ott az egyetlen kezdő, amikor ’77-ben oda kerültem, úgyhogy mindenki 

nagyon lelkesen foglalkozott velem, Máthé Ákos pedig kiemelten. Ő nagyon szeretett tanítani, 

és ezt jól is csinálta. Minden mozdulatával tanított és mindig örült, ha valamit jól csináltunk, így 

motiválva minket arra, hogy egyre jobbak legyünk. 

Mennyire vonta be a kezdő orvosokat a műtétekbe? 

- Amikor azt látta, hogy már kellő felkészültségem és felelősségérzetem van, akkor 

engedett. Más intézetben levő kollegák álmukban sem gondolták, hogy ezt ilyen kezdőknek 

megengedik. De teljes biztonsággal ment a dolog, mert ott állt a hátunk mögött. Aránylag 

nagyon hamar engedett önállóan kis műtéteket végezni, ami a kezdőnek nagyon nagy élmény 

volt. 

Hogyan történt a beteg kezelése? 

- „A jó anamnézis fél diagnózis”. Tehát az első lépés az, hogy nagyon pontosan és 

részletesen ki kell kérdezni a beteget, tehát meg kell állapítani a kórelőzményt. Ebből már sok 

következtetést le lehet vonni a beteg állapotával kapcsolatban. Ezt egy nagyon részletes és 

                                                           
10

 Dr. Sikó Ildikó 1977 és 1986 között a Marosvásárhelyi Idegsebészeten először gyakornok, majd idegsebész. 1997 

márciusa és 1990 szeptembere között a Miskolci Megyei kórház Idegsebészeti osztályán dolgozott, majd 1990 

és 2007 között a Debreceni Orvosi Egyetem Baleseti klinikáján, illetve az ezzel egységbe szervezett Kenézy 

kórház Traumatológiai osztályán a neurotraumatológiai részleg vezetője volt. 
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szakszerű fizikai vizsgálat követett, mely nagyjából a következő lépésekből állt: tudat, 

mozgatókör, reflexkör (reflexkalapáccsal), érzőkör (kalapáccsal, hangvillával, tapintással, tűvel, 

amely lehetett tompa és kevésbé tompa) vizsgálata, illetve koordináció, azaz a mozgások 

összehangolása. Így ki lehetett szűrni, hogy mely idegi pályákon és az agynak melyik részén 

lehet a baj. Dr. Máthé Ákos hihetetlenül tudott vizsgálni, de ehhez minden apróságot pontosan 

kellett tudni. Ma már ezt a módszert a modern képalkotási eljárások váltották fel, amelyek 

gyorsabbak és nem igényelnek olyan részletes neuroanatómiai és neurofiziológiai tudást, amely 

a klasszikus idegsebészeti vizsgálat értékeléséhez kellett. Amikor az egyik betegünk kikerült 

Németországba, CT vizsgálatot (komputertomográfiát) végeztek rajta és vizsgálat eredménye 

megegyezett azzal, amit Dr. Máthé Ákos „reflexkalapács” segítségével állapított meg korábban, 

Marosvásárhelyen. Ezek után azt mondták nálunk, hogy „biokomputertomográfnak” ott van ő. 

A fizikai vizsgálatot paraklinikai vizsgálatok követték, tehát bizonyos laboratóriumi illetve 

röntgenvizsgálatok. A kor technikai feltételei mellett csupán kevés ilyen vizsgálati lehetőség állt 

az orvosok rendelkezésére. Az egyik ilyen módszer a röntgenfelvétel, amely 

dimenzióredukcióval készül, tehát a térbeli alakzatokat síkban ábrázolja. A fej röntgenképének 

másik problémája az, hogy a felvételen csupán a koponyacsontok, esetleg az elmeszesedett 

agydaganatok látszanak. Az idegsebésznek tehát el kellett képzelnie a daganat valódi formáját, 

méretét és térben is el kellett helyeznie azt. A speciális beállításokkal történő röntgenfelvétel 

segítségével, amely lehet nyíl- és oldalirányú felvétel, be lehetett határolni a kóros agyi 

folyamat elhelyezkedését, viszont maga a rendellenesség így sem látszott a felvételen. Egy 

másik módszer, amely a neurológusok munkáját segítette az agykamra-kirajzolás levegővel 

(ventrikulográfia), mely során bizonyos mennyiségű agyvizet kellett leszívni és helyette 

levegőt, azaz negatív kontrasztanyagot fecskendezni, majd röntgenfelvételt készteni. (26. kép) 

 - A ventrikulográfia során, a koponyacsonton előre elkészített furatlyukakon keresztül 

töltötték fel az agykamrát. Az így készült képről meg lehetett állapítani, hogy van-e az agyban a 

kamrák nagyságában illetve helyzetében valamilyen eltérés, s így következtetni lehetett a 

probléma helyére. Ezt a technikát ma már egyáltalán nem alkalmazzák.  

A harmadik vizsgálati mód, amely a neurológusok rendelkezésére állt az érfestés, amely 

viszont már egy máig is alkalmazott technika. Mivel a röntgensugár akadálytalanul halad át a 

vérereken, azok nem adnak árnyékot. Ezért az angiográfia során jódos oldatot, azaz pozitív 

kontrasztanyagot fecskendeznek az artériákba, amelyek így jól látható röntgenárnyékot adnak 

(27.kép). Mind a ventrikulográfia, mind az érfestés során készített kép esetén kétdimenziós, 

illetve indirekt képet kellett elemezniük, amely nem a daganatot magát, csupán annak 

lenyomatát ábrázolta a síkban. Ennek ellenére mindkét módszer nagyban segítette az 

idegsebészek munkáját. 

- Ezután eltervezték a gyógymódot, majd megműtötték vagy kezelték a beteget.  

Milyen technikai változások mentek végbe azóta? 

- A technikai feltételek rengeteget változtak, sokféle beavatkozás vált lehetővé és sokkal 

könnyebbé a jelenlegi technikai lehetőségekkel. Ez minden orvosi műfajban és egyébben is így 

van. Amit érdekes megemlíteni az az, hogy a daganatok és agyi műtétek nagy részénél sokáig, 

az 1960-as évek elejéig nem altatták el a beteget, ugyanis az altatáshoz Marosvásárhelyen és 
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világviszonylatban is étert használtak. Az éter pedig egy olyan gáz, amely elektromos szikra 

esetén robban. Az idegsebészetben a vérzéscsillapításra elektromos sütést használtak és emiatt 

nem lehetett éterrel altatni. Ezért az ilyen műtétek helyi érzéstelenítéssel történtek, ahol a 

beteget úgy kellett érzésteleníteni, hogy kibírjon egy több órás beavatkozást. A ’60-as évektől, 

amikor más típusú altatószerek is megjelentek, már altatták a beteget és így történik ez 

napjainkban is. 

Dr. Máthé Ákos és a tanítás 

Az életútja és munkája mellett azt is szerettem volna megtudni, hogy milyen személy is 

volt Dr. Máthé Ákos, így interjúalanyaimat erről is megkérdeztem. Elsőként Máthé Márta 

tanárnőtől kérdeztem meg, hogy milyen is volt egy ilyen ember lányának lenni: 

  Ajándéknak tartottam és tartom ma is, hogy ilyen apa járt előttem. A lényével hatott 

rám, nem különböző pedagógiai fogásokkal. Gondolatait úgy öntötte formába, hogy azok 

érdekeljenek, engem úgy hallgatott, hogy kedvem volt beszélni. Mindig olyan dolog került 

terítékre, ami éppen az akkori fejlődésemnek, érdeklődésemnek megfelelt. A világról szerzett 

tudását rendre úgy osztotta meg velem, hogy az szellemi kaland volt számomra. Számos 

tartalmas beszélgetésünkre ma is szóról szóra emlékszem. Az érdeklődés felkeltését a 

kényszerítésnél sokszorosan eredményesebb módszernek tartotta. Nevelési elvei és gyakorlata 

tanári habitusomra erősen hatottak. 

Sikó Ildikó doktornő a következőket mondta Dr. Máthé Ákos tanítási módszereit illetően: 

- Ő az a típusú ember volt, aki úgy érezte, hogy amit ő tud, azt tovább kell adni. 

Legtöbbször nem éreztük, hogy tanít, úgy adta át a tudását, hogy azt a másik élményként élte 

meg, és észre sem vette közben, hogy milyen fontos új ismerethez jutott. És mindenkit tanított a 

környezetében. Ezt nem csak szakmai dologra értem, hanem rengeteg mindent, általános 

műveltséget, kulturális dolgot egyaránt tanított. Úgy hívtuk magunk között, hogy ő a kétlábon 

járó lexikon, mert rengeteg dologra volt rálátása és sokszínű volt az érdeklődése. Ha rátalált 

valami érdekesre azt nagyon boldogan mindenkivel megosztotta, mindenkinek elmondta és 

tanította. 

Dr. Máthé Ákos 1997.június 1-én hunyt el. Úgy érzem ezzel egy olyan ember távozott 

közülünk, akire mind felnézhetünk életútjának ismeretében, s évek múltán is tanulhatunk 

emberségéből, segítőkészségéből és tudásvágyából. 

Köszönetemet fejezem ki Máthé Mártának, hogy rendelkezésemre bocsájtotta a képeket, a 

naplóbejegyzéseket és egyéb feljegyzéseket. 
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Melléklet 

I. Dr. Máthé Ákos naplójából részletek, feljegyzések 

1955. július 3. 

Ötödik napja megyünk, valahol Novoszibirszk és Irkutszk  között vagyunk. 

Az időeltolódás egyre nagyobb -a hazaihoz viszonyítva- itt már 5 óra. 

Ez alaposan meg is érzik, mert amikor az órám 7-et mutat, a valóságban 12 van, s nap állása is 

ennek felel meg. Már tegnap sötétedni kezdett6 után s 11 -12 között javában virradt. Ma még 

nagyobb lesz a meglepetés: alighanem 5 tájban fog sötétedni. Most már nem tudjuk, mikor 

aludjunk, keljünk fel, mikor együnk. Meg fog kellenei szoknunk az itteni időt. A vonaton végig 

a moszkvai időszámítás érvényes a menetrendek összehangolása érdekében. A kínai határon 

azonban egyből 6 órával viszik előre az órákat, a pekingi időjárásnak megfelelően. 

Az útvonal, amelyen megyünk, az első világháborúból nevezete helységeket érint: Omszk, 

Novoszibirsz, Barabinszk, Krasznojarszk: Valamennyiben magyar fogolytáborok voltak, sok 

ilyen tárgyú könyv foglalkozik ezekkel a helységekkel... Közeledünk Krasznojarszk felé. Ez is 

híres világháborús hely. Itt halt meg Gyóni Géza. A Markovisc Rodion könyveinek is egy 

gyakran említett helysége az első világháborús magyar foglyokkal kapcsolatosan.  

II. Dr. Máthé Ákos naplójából részletek, feljegyzések 

1956. január 20. 

Egy óriási parietalis distomát operáltunk (Kim-Csun-Szön 8 éves fiúcska). A fiúcska másnapra 

meghalt. Tüdejében számos féreg volt, egész könnyen megtaláltunk 6 darabot, amelyekből 

András (dr. Antalffy András, kórboncnok) ötöt nekem adott. Azonnal elindítottam az új 

oltóanyag készítésének dolgát. 5 kis penicillines üvegbe tettem a férgeket, s 3-5 cm Rinnger-

oldatot öntöttem reájuk s jól bedugaszoltam az üvegeket. Ezeknek a férgeknek a leve fogja 

szolgáltatni a tömény antigén oldatot, amelyet nagy hígításban oltóanyagul használunk. 

1956. január 27. 

Pénteken elkészítettem 700 cm distoma-reakcióhoz való oldatot. Egy olyan betegen próbáltam 

ki, akinek ismerten erősen pozitív volt a bőrpróbája. Az új anyaggal végzett reakció még 

erősebb, mint a régi. ... Pavlovnak (a romániai delegáció egyik vezetője) jeleztem, hogy a 

Minisztérium számára is tudnék készíteni anyagot, mondja meg. 

III. Dr. Máthé Ákos naplójából részletek, feljegyzések 

1956. április 20. 

Egy műtétet végzünk, amely igen jól megy, tentoro-occipitális, polycystás distomiasasis. A 

tentoriumig megyünk, a folyamat a basis felé egyre inkább súlyosbodik, űgy tűnik, mintha 

alulról indult volna el a kóros képződmény, mintha ott hatolt volna be féreg , medialisan pedig 

az agytörzsig megy. 
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A kiirtás teljes, eleinte elektromosan végezzük a kimetszést, a végén ollóval vágom szét az ép 

állományig, s meglepetéssel látom, hogy a tentorium nyílását benövi a folyamat, ráfekszik a 

mesencephalonra. A kiirtás után a mesencephalon szabadon fekszik. Az art.occipit. posteriorit 

nem tudjuk megkímélni. Ennek koagulálása után kb. 10 percig tartó kollapszus kövtkezik, de 

ahogy a gyerek magához tér, semmi hiánytünet a hemianopiát leszámítva, amely azelőtt is volt. 

Az az érzésem, hogy a tentoro-occipitális lokalizációnak a foramen lacerumon való behatolás az 

oka, s így a folyamat alul kezdődik, a tentoro-occipitális lebeny alján. S minthogy a reakció 050 

klinikai tünetek jelentősége - ezt a megfontolást figyelembe véve - rendkívül nagy, főként, ha 

arra gondolunk, hogy milyen sok a negatív pneumografiás kép határozott neurológiai tünetek 

mellett. 

1956. július 7.  

A distomás anyag rendkívül nagy: az én időmben operált esetek száma meghaladja az 50-et, a 

kivizsgált és nem operált esetek száma 100-nál nagyobb. 

 

IV. Dr. Máthé Ákos naplójából részletek, feljegyzések 

1956. január 30. 

Délután egy koponyaműtétet végeztünk: az első tumor j.o. acusticus neurinoma. A tok medialis 

részét bennhagytam, egyébként jól eltávolítottuk a daganatot. Sikerült volna teljesen kiirtanom, 

ha a világító lapoc el nem romlik műtét közben. Meg sem kezdtem volna, ha így tudom előre. 

De a bőrmetszés előtt kipróbáltam a lapocot, s ment. Mikor szükség volt rá, felmondta a 

szolgálatot. Hivattam Anghelescut, nem tudta megcsinálni. Hozatott valami világító szerszámot, 

túl hosszút, nehezen foghatót és nem eléggé sterilet. De nem volt mit tenni. Ezzel kellett 

csinálni. Végül is jól sült el: a radikalitást jól meg kellett gondolni, tekintve, hogy a betegnek 

nem volt facialis-bénulása, s az első tumor-műtét után facialis-bénulást előidézni helytelen lett 

volna, vagy pláne exitust kockáztatni. 

V. Dr. Máthé Ákos naplójából részletek, feljegyzések 

1956. július 7. 

(...) A népdalok szövegeinek fonetikus leírásával és lefordításával is foglalkozom. Négy 

népdalfüzetem van, a koreai népdalok színe-javával. A sorozat hat füzetből áll, de az első kettő 

nem kapható. Az egyik helybeli középiskola tanárától megkaptam (kölcsön) az első kettőt is, de 

akkor le kell kottázni (Remélem, kerül valaki, aki lekottázza helyettem). Valamelyik délután a 

tolmáccsal felkerestük az illetőt, egy egész este zongorázott, bemutatta a népdalokat eredetiben. 

Nagyon szép és érdekes volt. Két-három nap múlva újra felkeresem (14.kép). 

1956. január 22. 

Aztán áttértünk a nótázásra, valaki elkezdte, ahogy szokás s kit-kit kijelöltek vagy jelentkezett 

arra, hogy most énekel. Engem is kértek, román és magyar népdalokat énekeltem, sőt egy olasz 

dalt is, magyar szöveggel (a sorrentói emléket). Pak a "Szil-po-tilt" (namphoi alma-dal) 

énekelte, de kért, hogy segítsek neki, együtt énekeltünk, a társaság meg volt hatva attól, hogy 

tudom a koreai szöveget. Az éneklés érdekes volt, itt egyre inkább észrevettem, hogy régi 
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népdalaikat jobban szeretik, mint az újabb keletűeket, bár ezek talán tetszetősebbek, legalábbis a 

mi fülünknek. 

Ahogy a hangulat emelkedett és a gátlások hanyatlottak, úgy gyújtott rá mindenki egy-egy régi 

nótára, az elején kis magyarázatot tartva az én kedvemért. Egyre inkább kiderült, hogy igazán 

szívükből a régi, számunkra furcsa dallamú dalaikat éneklik. Mindenki igyekezett túltenni a 

másikon a jellegzetes dallamok kiválasztásában, még japán dalokat is énekeletek, az egyik 

valami szerelemi dal volt, ahogy bejelentették. Élénken figyeltem az általam énekelt dalok 

hatását. Úgy láttam, nem ér el a szívükig, idegen számukra. Pedig igyekeztem szépeket, 

dallamosakat kiválasztani. Az ő fülük, tetszésük azonban szemmel láthatóan másra van 

beállítva. Még leginkább egy-egy olasz kapja meg az érdeklődésüket. Ezt egyébként egy más 

alkalommal is bejelentették, kértek, hogy ha tudok, énekeljek olasz dalt, mert ezt ők nagyon 

szeretik. Tényleg feltűnően sokan tudnak olasz dallamokat, persze koreai szöveggel. A Santa 

Luciat, a Sorrentói emléket, a La Donna e mobilet, a Toselli-szerenádot mind tudják. 

1956. január 28. 

Elkezdtem a rendszeresnek szánt népdalgyűjtést.25-én lekottáztam Tse-Il-Sek éneklése nyomán 

az "Arirang” éneket, amely egyike a legjellegzetesebbeknek és legrégebbieknek. 26-án egy 

másik, sokat énekelt régi éneket kezdtem el. Mindkettő színtiszta dúr-pentatónia. Nekik nagyon 

tetszenek ezek. Tse, amint látom, nagyon szívből énekli. Csupán Tsu-Ni, az ápolónő mondta, 

hogy szebbek az olasz dallamok.   

 

VI. Dr. Máthé Ákos naplójából részletek, feljegyzések 

1956. január 28. 

Megoperáltuk a gyereket: bizony hatalmas distoma volt a j. occipitalis- temporalis vidékén. A 

műtétet Pak végezte. Meglepett, milyen ügyesen. Nem kétséges, hogy a diagnosztikai és 

klinikai ismereteket kell növelni. Az idegsebészeti technikában szokatlanul ügyes. E téren már 

önállóan is tudná fejleszteni magát. Ha tudja, hogy hol kell beavatkozni, a műtétet ügyesen 

megcsinálja. Számos jelét látom egyébként sebészi rátermettségének. Például az, hogy van 

elgondolása arra nézve, mit kell adott esetben tenni, javasol, kérdez. A technikai dolgok nagyon 

érdeklik, feljegyzi vagy feljegyzés nélkül megmaradnak benne... 

Egyébként ezen a héten elkezdtük a neurológiai leckék teljesen rendszeres megtartását. Pakot 

sok minden alól mentesítették, épp azért, hogy ezeken a leckéken rendszeresen meg tudjon 

jelenni. Az epilepsia van soron, amelyet 28-ig, szombatig teljesen befejeztünk. Érdekli Pakot, 

mint olyant. 

1956. március 15. 

Elmondtam Paknak azt a meggyőződésemet, hogy semmi különbség nincs az egyes fajták 

szellemi képességei között. Láthatólag nagyon jól esett neki, hogy ez a véleményem (mint 

ahogy őszintén ez is). 
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VII. Képek jegyzéke 

  
1.kép 

Dr. Máthé Ákos 1970-ben 

3.kép 
Érettségi kép (1939) 

  

 
2.kép 

Érettségi tabló (1939): A kolozsvári Református Kollágium végzett diákjai 

(Máthé Ákos az 1.sorban a 4.képen) 
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4.kép 
Orvosi diploma (1944) 

 

 

 

6.kép 
A Koreában járt orvosok a marosvásárhelyi 

orvosi egyetem előtt (hátsó sorban balról a 

második Dr. Máthé Ákos) 

5.kép 
Orvosi diploma hátoldala (1944 és 1946) 
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7.kép 
Disztomás napló. Először a név koreai írással majd fonetikusan, ezután az életkor, a nem, dátum és kórleírás. 

  

 

 

9.kép 
Szűrővizsgálati úton – Azokkal a gyermekekkel, akik között a 

disztomásokat kereste (Dr. Máthé Ákos középen) 

8.kép 
Disztomás beteg kórrajza 
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14.kép 
Koreai dalszöveg fonetikus leírása 

10.kép 
A kép hátoldalán a következőket írja: 

„Nampho. 1956. májusában: az idegsebészeti osztály 

személyzetével és egy távozó beteggel, akit agyi 

distomiasis miatt operáltunk. Az alsó sorban a beteg (az 

ölemben ülő gyermek), tőle jobbra Dr. Pak-Tsin-Ho, 

baloldalt a beteg anyja. Fent három nővér és a tolmács” 

 

11.kép 
Koreában, műtét közben 

(A műtétet végző orvosok közül bal oldalon Dr. Máthé 

Ákos, jobb oldalon Dr. Pak-Tsin-Ho ) 
 

13.kép 
A vizsgálathoz szükséges kifejezéseket tartalmazó 

saját szószedet 
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12.kép 
Egyik betegével 

 

15.kép 
A mukdeni császári temető bejáratánál (Kína). Bal 

oldalon Dr. Máthé Ákos 

 
  

16.kép 
A kínai nagy fal mellett 

(jobb oldalon Dr. Máthé Ákos) 

17.kép 
Kínából hozott Buddha szobor 

18.kép 
Zarándokot ábrázoló Kínából 

hozott szobor 
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19.kép 
Dr. Pak vizsgál 

Bal oldalon Dr. Pak-Tsin-Ho, jobb oldalon Dr. Máthé Ákos 

 

 
 

20.kép 
A csapattal a szovjet nemzetgazdaság kiállításán 

21.kép 
A műtőben 
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22.kép 
A marosvásárhelyi Ideg-elmegyógyászati és Idegsebészeti klinikák orvosi kara (1945-1957). 

Dr. Máthé Ákos a 3. oszlop 2. sorában 

 

 

 

25.kép 
Aranyoklevele 

(1996.szept.9.) 

23.kép 
Munka közben 

(Dr. Máthé Ákos agyfolyadékot szív le egy beteg kislánytól) 

 

 



20 
 

  

24.kép 
Nyugdíjazásakor (1983) 

27.kép 
Érfestéses kép egy krónikus subdurális haematomáról 

(A koponyacsont mellett van egy avascularis zóna, ahol 

az erek nem láthatók.) 

 

 

26.kép 
A-P (antero-posterior; nyíl-) irányú 

ventrikulografiás felvétel 

 

 

 


