
150 éve született Tóth N. János, 
az első dualista magyar szifidológus 

A bujakór az újkor legtöbbet vitatott beteg
sége, az orvostörténészek permanens témaköre, el
végre valódi földrajzi eredetét máig nem sikerült 
teljes bizonyossággal tisztázni. 

Az orvos-, és kultúrtörténeti köztudat szerint 
Columbus matrózai hozták (volna) az Üjvilágból, 
röviddel utána a Nápolyt ostromló (1495) francia 
seregbe felfogadott néhány volt tengerész oly rö
vid idő alatt megfertőzte a Vezúv lábainál fekvő 
elfoglalt várost, hogy a fekélyes-rejtélyes betegség 
lávaszerűen tört lakosokra, katonákra egyaránt. 
A vigalmasnak ígérkező elvonulás után VIII. Ká
roly francia király serege jobban megritkult, mint 
az ostrom alatt. 

A várostrom és a pusztító epidémia: történelmi 
tény, de a deduktív diagnózist á múlt század köze
pén megkérdőjelezte Phillipe Ricord, a iszifilidoló-
gia egyik legnagyobb egyénisége, a dualista tan 
végleges tisztázója. Ha Ricord professzorról felté
telezünk annyi gall elfogultságot, hogy a „morbus 
gallicus", vagy „míal francosé" pejoratív jellege 
miatt vetette fel az említett katasztrofális anabá-
zisz esetén a bubópestis, tífusz, vagy malleus lehe
tőségét, akkor hivatkozhatunk Kari Sudhoff Aus 
der Frühgeschichte der Syphilis című 1912-ben 
megjelent művére, amelyben a tekintélyes szerző 
szintén a bubópestist tartja valószínűnek. 

A franciákat különben 1530 óta irritálja a 
„Morbus gallicus" elnevezés, ekkor jelent meg elő
ször az itáliai Fracastoro híres költeménye Syphilos 
pásztor mitológiai szerencsétlenségéről, ezért a 
poéta híres kortársa, a párizsi Fernel a baj megje
lölésére a lues szót javasolta. Bár nem Fracastoro 
volt az első, aki a szifilisz fertőző természetét fel
ismerte (contagem ostendere possumus) a kontagió-
zus kvalitás mégis az ő nevéhez kapcsolódik. Holott 
Cataneus, Pinctor, de Vido 1495—964>an, Torella 
pedig 1497-ben írta le a közösülés útján történő 
terjedést,, ez utóbbi már a klasszikus indurált fe
kélyt is ismerte (ulcus cum duritie). 

Tehát a mi Tóth Nepomuki Jánosunk és nagy 
kortársa, Ricord előtt aetiológiai-epidemiológiai 
szempontból a szifilidológuisolkat három főkérdés 
foglalkoztatta. Fertőz-e? De Vigo, Torella, Fra
castoro korán megadták rá az igenlő választ. Sőt, 
a Morvaországba elszárjmiazott Kolozsvári Jordán 
Tamás még a XVI. századiban az extragenitális 
fertőzés lehetőségéire is rámutatott. A második 
kérdés ma is eldöntetlen. A cseh eredetű amerikai 
Hrediiöská a Staüthsonian Institut megbízásából 
vizsgálta a praecoluimbiánus időkiből származót 
csontokat, s azokon lues-okozta elváltozásokat 
nem talált. Viszont a XVII. századból való cson
tokon már ott a jel, annak bizonyítására, hogy 
Európa „ajándékozta meg" az Újvilágot. A 
bumeráng visszaütött, a két kontinens egymásnak 
ítéli a prioritás „dicsőségét". Van más verzió 
iis, amely szerint a szifilisz a folyalmközi kultú
rák korai és lappangó importjaként került öreg 

kontinensünkre, majd valahogy a véletlenek vég
összegeként jött ki egy hatványozott hatású fellán
golás, közvetlenül Amerika felfedezése után. 

A harmadik kérdés (amelynek honi eldönté
sében Tóth N. János főorvos döntő érdemeket szer
zett): a gennyes húgycsőfolyas, vagyis a tripper, 
valamint a szifilisz azonos kontágium következmé
nye-e más-más megjelenési formában, tehát „iden
titás" létezik-e a kórokozók között, avagy sem? A 
XVII. században a kérdés még csak fel sem merül
hetett, ugyanis a nagy angol klinikus Th. Syden-
ham egyértelműen az identitás híve volt, tekinté
lyével szemben nem jegyeztek fel számottevő „eret
neket". A XVIII. században változott valamit a 
helyzet, Franciaországban Balfour már a külön 
kontágium elvét hirdeti, de a század legnagyobb 
tekintélyű francia szifidológusa: Astruc, az azonos
ság híve legalább akkora respektussal rendelkezett, 
mint Sydenham. Aztán jött J. Hunter szerencsét
len önkísérlete, amely az identitást ismét dogmává 
merevítette. Ugyanis egy urethrális sankér váladé
kával akart sajátmagának kankót előidézni — és 
megkapta a szifiliszt. Elképesztően balul kiütő ön-
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kíséret, nemcsak a saját, de a tudomány tragédiá
ja is volt csaknem száz esztendeig. Abszolút meg
győződéses híve volt a hatalmas Habshurg-biroda-
lomban maga van Swieten, Bécsben H. v. Zeissl, 
Hebra és Kaposi mindvégig az „identitás", azaz 
újabb terminológiával az unista elvet vallják, 
Schwinimer Ernő 1874-ben megjelent tankönyve 
szintén unista, ezért meglepő, hogy akadt Pesten 
egy fiatal orvos, aki hamar felismerte Ph. Ricord 
kísérleteinek egzakt jelentőségét, hogy a kankós 
váladék kankót, a szifiliszes szifiliszt idéz elő, az 
unista elvvel szemben a dualista álláspontot fogad
ja el. 

Néhai Poór Ferenc professzornak A Syphilis 
kórtana és gyógyítása című könyve (Bp. 1914.) elég 
terjedelmes történeti fejezettel bír, amelynek egyik 
állítása biztosan cáfolható. Szerinte Ricord dualista 
elvének első magyarországi követője édesapja, Poór 
Imre volt, aki a múlt század ötvenes éveinek köze
pén valóban járt a nagyhírű párizsi professzor in
tézetében, nézzük, milyen eredménnyel. Eredmény 
volt mindenesetre, hogy e tárgykörből magántaná
ri képesítést szerzett 1858-ban és miről írt az Orvo
si Hetilap ezévi kötetében?. Három cikkben a buja-
senyves oltásról (á la vaecinatio), bizonygatva, 
hogy „megelőzésre ugyan nem jó, de gyógyításra 
igen" aztán a tőle szokásos szerénytelenséggel meg
rója Ricord professzort, aki pesszimista a kurativ 
oltást illetően. Az 1861--es sikerévek után aztán 
alig ír többet a szifiliszről. Sikeréve volt, mert 
ekkor jelent meg az ő szerkesztésében a Gyógyá
szat, ezenkívül önálló dermato-venerolögiai osz
tályt kapott a Rókus-kórházban, és engedélyt a 
bőr- és 'bujakór oktatására. Nézzük, mit csinált 
ugyanekkor Tóth N. János, a jóval fiatalabb kollé
ga az első magyar nyelvű szifilisz-tárgyaló munka 
szerzője? 
Az 1833 április 7-én Tabajdon született Tóth N. 
Jánosról annyit tudunk, hogy 1857-ben avatták a 
pesti orvosi fakultáson doktorrá, rövid ideig Balas
sa embere a sebészeti klinikán, majd átment a Ró
kus bőrosztályára helyettes főorvosnak. 

1862-ben jelent meg egyetlen önálló műve: Az 
elsődleges bujafekélyek kór-és gyógytana címmel. 
Az ajánló sorokat Balassa János professzornak, „a 
szép művészetek és a valódi tudomány lelkes párt
fogójának" adresszálta, „benső hála és tisztelete 
jeléül". Kis kötete még a Magyar Orvosi Könyv
kiadó Társulat megalakítása előtt került ki Lampel 
Róbert nyomdájából. Érdemes az Előszó soraiból 
idézni: „Munkám megírásánál kettős czélt tűztem 
ki magamnak, hogy az t. i. a pályakezdőnek éppen 
olyan érthető legyen, mint ahogy abban a pálya 
végzett az újabb' irodalmat is képviselve találja. 
Merész lépés volt talán tőlem, hogy az újabb néze
tekhez, vagyis hogy a dualismus elvéhez csatlakoz
tam, de jobb meggyőződésem vitt ahhoz, és nem 

* a külföldi szerzők hírneve és tekintélye"... Forrás
munkái főleg külföldi folyóiratok voltak, a legtöb
bet Ricord, Fournier, Rollet, és Sigmund tanáro
kat idézi. 

A történelmi résznél a geográfiai eredetet ille
tően szintén nem foglal állást, mert — úgymond — 
egyes arab szerzőknél előfordul a XII—XIV. szá
zadban a nemzőrészek körül leírt undorító beteg

ség, amely „cum muliere coitum caelebrabat". Ri
cord érdemét említve, „A tudomány egy hatalmas 
lépést tett előre, ezen tudományos pörlekedés alatt, 
mert utóvégül is sikerült Ricordnak oltási kísérle
teivel bebizonyítani azt: hogy a kankó nem buja-
senyves, vagyis nem syphildtious betegség." 

Ami a pathológia részt illeti, „A górcsövet biz
tos kézzel és éles szemmel kezelő lángeszű Virchow 
a bujiasenyves betegségek termékeit sem hagyta 
parlagon heverni. . . , de a kemény bujafekélyt az 
egyszerűiből származtatja, így nem dualista." A 
könyv 186 oldalon áttekinthetően tárgyalja a his
tóriától a therápiáig a bujafekély nagyon időszerű 
tárgykörét. Módjával híve a higanynak és a jód
nak, végül a ZittmannHfőzetnek. A lues primer, se-
kunder és tercier stádiumra való osztása még 
nem olvasható Tóth főorvos könyvében, hiszen azt 
először a könyv megjelenése után csak két évvel 
később közölte le ugyancsak Ricord. 

A fiatal orvos tekintélyére vall, hogy 1863-ten 
külön női bujakóros osztályt szerveztek a Rókus 
Kórházban, amelynek vezetésével őt bízták meg. 

A magyar nyelvű könyvíkiadás lelkes prepará-
tora volt. Költői szavakkal méltatja az Orvosi Heti
lap kezdő évfolyamában Grósz Lajos nagyváradi 
orvos Törvényszéki orvostanát, „belső becséről 
mindenki meggyőződlhetálk, ki azt szorgalmasan át
tanulmányozza". Korán felismerte a gégetükrözés 
jelentőségét, több ismertető cikket írt róla a Gyó
gyászatban. Magántanárrá is e tárgykörből habili
tálták, és abban az időben a medicina terrénumá
nak integritását nem fenyegette a túlzott szako
sodás, jóval később még Korányi Sándor is Az 
idegrendszer kór- és gyógytana révén lett magán
tanár. Holott nem ez volt a fő érdeklődési területe, 
de nem volt idegen tőlük semmi — ami orvosi. 

Tóith N. János Rókus Kórházi főorvos, a dua
lista tan első hazai híve, az első magyar nyelvű szi-
filidológiai könyv szerzője 1965. január 23-án 
hunyt el kiütéses tífuszban, vagy akkori terminoló
giával „küteges hagymázban". Még a 32. évét sem 
töltötte be, de feledésbe merülő nevét őrzi egy ki
tűnő kis úttörő munka, és a bécsi iskola árnyéká
ból „vigyázó szemeit Párizsra vetette". Ahol Ricord 
és Rollet kísérletei nyomán szinte forradalmi válto
záson ment át a szifidológiia. Ezt akkor felismerni 
nem volt kis dolog, rászolgált, hogy megemlékez
zünk róla. 

A klinilkum olyan experimentális terület, ahol 
maradandó művet hagyni nem elég egy költői élet
kor. Aki arra képes, az a kivételek közé tartozik. 
Akkor is, ha keveset tudunk róla. 
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