
A szervkárosodások legideálisabb megoldása az, ha egy
már nem funkcionáló szervet más egyén (élõ vagy halott)
egészséges, mûködõ szervével pótolunk. Az ötlet és a sikeres
megoldások között azonban hosszú idõ telt el.

Ovidius és Homeros munkáiban számos mitológiai példát
találunk az átváltozásokra, melyek némi hasonlóságot mutat-
nak az átültetéssel. Így például Ovidius a Metamorphosisok 5.
könyvében említi Actaeont, aki vadász volt, de mivel meglep-

ORVOSTÖRTÉNELEM

SUMMARY Imre Ullmann was the first to perform a
successful renal auto- and heterotransplantation in the
modern sense of medicine. Ullmann was born in Pécs on
February 23, 1861. After a distinguished undergraduate
career in 1878 his father (being also a medical doctor) sent
him to study medicine at the Vienna Medical School. He
graduated in 1884 and was invited to be a surgeon in
Vienna. In 1914 he wrote the first monograph on the state
of the art of transplantation medicine, a booklet on
„Tissue and Organ Transplantation” summarizing the
suprisingly extensive experience in transplantation at this
time. Although he did not succeed in doing a human renal
transplantation he gave birth to the era of the organ
transplantation, stimulated vascular surgery and the
development of transplantation immunology.
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ÖSSZEFOGLALÁS Ullmann Imre volt az elsõ sebész,
aki – modern értelemben – sikeres vese-autotranszplan-
tációt és heterotranszplantációt végzett. Ullmann 1861.
február 23-án született Pécsett. Sikeres gimnáziumi tanul-
mányok után apja, aki ugyancsak orvos volt, Bécsbe küld-
te medicinát tanulni. 1884-ben tanulmányai befejezése
után meghívták az egyik bécsi sebészeti klinikára dolgozni.
1902-ben a Bécsi Orvostársaság Kongresszusán egy vese-
átültetett kutyát mutatott be, akinek a bõréhez kivarrt
ureterébõl mindenki szeme láttára vizelet csepegett.
Ugyanebben az évben egy sikertelen humán vesetransz-
plantációval is megpróbálkozott, melynek során egy disz-
nó vesét varrt be egy végstádiumú veseelégtelenségben
szenvedõ nõ könyökárkába. 1914-ben megírta a transz-
plantációs orvostudomány elsõ modern monográfiáját, a
„Tissue and Organ Transplantation” címû könyvecskét,
mely összefoglalta az adott kor meglepõen kiterjedt
transzplantációs kísérleteit. Bár humán vesetranszplan-
tációja sikertelen volt, munkái döntõ stimulust adtak az
érsebészet és a transzplantációs immunológia fejlõdésé-
nek.
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A szervtranszplantáció korai úttörõje,
Ullmann Imre

An early pioneer of organ transplantation, Imre Ullmann
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te Artemist fürdés közben, ezért az istenek szarvassá változtat-
ták (1. ábra). A tragédia ezzel nem ért véget, mert így a saját
kutyái sem ismerték meg és széjjeltépték. A átváltozások és
szervcserék mitológiai világa számos festõt is megihletett, így
pl. Picasso Guernica címû képén ott látható Minotaurus, az
ökörfejû emberisten (2. ábra).

Késõbb, a kereszténység idején is számos legenda született.
A transzplantációval kapcsolatos legfontosabb mítosz Szent
Kozmosz és Damián nevéhez fûzõdik, akik a 13. században
éltek. „A szentek élete” c. könyv és számos festmény is meg-

örökítette a legendát (pl. Fra Angelico, lásd 3. ábra), mely sze-
rint egy halott mór lábát ültették át egy élõ emberbe.

Mindezen metamorfózisok és csodálatos transzplantációk
azonban csak a végnélküli képzelet szülöttei voltak.

A valóban megtörtént elsõ sikeres vesetranszplantáció
Ullmann Imre nevéhez fûzõdik. A rendkívüli mûtétrõl Rajczy
Á. (1) és Rajczy P. (2, 3), valamint Török (4) is megemlékezett
fõleg Ullmann pécsi születésének és ifjúkorának bemutatásá-
val. Jelen közlemény a pécsi adatok rövid ismertetése mellett
Ullmann Imre késõbbi, rendkívül sikeres bécsi életének rész-
leteire is kitér emléket állítva egy kiemelkedõ orvostörténeti
személyiségnek Ausztria és Magyarország közös történelmi
múltjából.

Ullmann Imre (németül Emeritus) 1861. február 23-án szü-
letett Pécsett. Édesapja, Ullmann Móric a város egyik elismert
háziorvosa volt. Az elemi iskola elvégzése után fiát a Ciszter
Cimnáziumba iratta, ahol Imre volt a diákok irodalmi körének
elnöke, amellett, hogy kitûnt latin, görög, német, magyar,
földrajz és történelmi ismereteivel. Az érettségi után
1880-ban, a híres bécsi orvosegyetemre iratkozott be, bár már
mûködött a budai orvosi „iskola” is. Végzés után egy, a leg-
jobb hallgatóknak járó kétéves speciális helyet kapott a bécsi
I. Sebészeti Klinikán. Mielõtt azonban elkezdte volna klinikai
munkáját, Göttingenbe és Lipcsébe, majd Berlinbe ment az
akkor kialakuló, a sebészet számára (is) rendkívül fontos bak-
teriológia tanulmányozására. Berlinben rövid ideig Koch mel-
lett dolgozott, majd Pasteurt látogatta meg Párizsban.

A veszettség abban az idõben súlyos, magas mortalitással
járó járványt okozott Európában, és Pasteur éppen egy
profilaktikus vakcinációt javasolt ennek kivédésére, melyet
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1. ábra. Actaeont az istenek szarvassá változtatják (Ovi-
dius, Metamorphosis, 5. könyv)

2. ábra. Minotaurus, az ökörfejû emberisten (Részlet Pi-
casso, Guernica c. festményébõl)

3. ábra. Szent Kozmosz és Damian egy halott mór lábát
ülteti át egy élõ emberbe (Fra Angelico képének részlete)



Koch hevesen ellenzett. Ullmann önkéntesnek ajánlkozott a
vakcináció kipróbálására, és az injekció beadása utáni panasz-
mentességével bizonyította a vakcina veszélytelenségét. Pas-
teur ezen hõsies felajánlás hallatán könnyekbe tört ki (5), ba-
rátjává fogadta Ullmannt, és késõbb többször meghívta Pá-
rizsba a Pasteur Intézetbe, mint tiszteletbeli vendéget.

Ullmann 1886-ban tért vissza Bécsbe egy veszettség ellen
beoltott nyúllal és hamarosan elkezdte a veszettség elleni ol-
tást, melyért nagy ismertségre tett szert és az Osztrák-Magyar
Monarchia kitüntetését is megkapta. Az elsõ 122 oltott esetet
1887-ben publikálta (6).

1886–1889-ig egyetemi sebész asszisztensként dolgozott
Bécsben. 1891-ben sikeresen habilitált. A bírálóbizottság el-
nökeként Theodor Billroth, Eduard Albert és Josef Wein-
lechner nevét olvashatjuk a ránkmaradt okmányon (4. ábra).

A sebészeti tréning befejezése után a franciskánus nõvérek
által mûködtetett „Hartmannspital” sebész fõorvosa lett és,
bár elszakadt az egyetemtõl, itt is tovább folytatta rendkívül
széles körû tudományos munkáját. Transzplantációs kísérlete-
it homológ és heterológ béltranszplantációkkal kezdte, és
ezért nyugodtan hívhatnánk a béltranszplantációk atyjának is.
A kialakított sebészeti technika mellett az átültetett szervek
szövettani elváltozásait is bemutatta 1901-ben egy orvoskong-
resszuson (7).

Érdeklõdése hamarosan a veseátültetések felé fordult. Mun-
kája megkezdéséig csak veseszövet ,illetve veseszövet kivo-
nat alkalmazásával próbálkoztak, teljes vesét senki nem tudott
sikeresen átültetni. Többféle módszer kipróbálása után elsõ
mûködõ autotranszplantátumánál egy kutyából kivett vesét a
nyaki bõr alatt képzett tasakba helyezett, az ereket az a.
carotishoz és a v. jugularishoz anasztomizáltatta, az uretert pe-
dig kivarrta a bõrhöz. Egy ilyen kutyát mutatott be elõadásán
1902. március 7-én az orvostársaság rendezvényén Bécsben,

és a résztvevõk meggyõzhõdhettek a vese sikeres mûködésé-
rõl is, mert a vizelet a szemük elõtt csepegett az ureterbõl (8).
Az átültetett vese 5 napig mûködött. 14 hét múlva ugyanott
egy sikeres xenotranszplantációt demonstrált, melynél egy
kutya veséjét varrta be egy kecskébe (9). 1902-ben, közlemé-
nye szerint, egy uraemiás nõ életét is megpróbálta megmente-
ni egy disznóvesének a bal könyökárokba történõ bevarrásá-
val, és a sikertelenséget a technikai nehézségeknek tulajdoní-
totta (10).

Ezen angolul megjelent közlemény német, részletesebb ver-
ziójában a transzplantációval kapcsolatos akkori ismeretanya-
got foglalja össze (11). Sajnálatos módon, azonban saját széles
körû kísérletei nagy részét rendszerezetten soha nem írta meg,
és semmiféle prioritásra nem formált igényt a vesetransz-
plantációval kapcsolatban. Késõbb azonban a Nobel-díjas
Carrell egyértelmûen elismerte Ullmann úttörõ munkáját és
elsõdlegességét a sikeres auto-, homo- és heterotranszplan-
tációk kivitelezésében (12, 13). Talán, ha Ullmann végig az
egyetemen dolgozott volna, munkáját nagyobb szakmai elis-
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4. ábra. Ullmann habilitációs bizottsági jegyzõkönyvének
vége Billroth, Albert és Weinlechner aláírásával (Bécsi
Egyetem archívuma)

5. ábra. Ullmann síremléke a bécsi temetõben



merés övezte volna életében. Így azonban zseniális kísérleteit
majdnem teljesen elfelejtették, illetve úgy emlegették, mint
technikailag érdekes, de klinikailag használhatatlan munkát
(14). Élete végéig Bécsben maradt és mindvégig nagy tekin-
tély övezte általános sebészi munkáját, mûpártoló és mûgyûj-
tõ tevékenységét. Nemzetközileg is ismert, elsõsorban minia-
túrákból álló gyûjteményét 1937. február 9-én bekövetkezett
halálával elárverezték. Síremléke a bécsi központi temetõben
található a város büszkeségeinek fenntartott szekcióban
Boltzmann és Billroth sírja közelében (5. ábra). A munkája el-
ismertetésére tett magyar megemlékezések (1-4, 15) is szere-
pet játszottak abban, hogy újra felfedezték külföldön is és si-
keres elsõ vesetranszplantációja bemutatásának 100. évfordu-
lóján 2002-ben Bécsben ünnepélyes tudományos ülésen emlé-
keztek meg Ullmann Imrérõl, az Osztrák–Magyar Monarchia
egyik kiemelkedõ tehetségû szürke eminenciásáról, aki el-
évülhetetlen érdemeket szerzett a szervtranszplantációk sike-
res kivitelezésében (16).
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