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Pro memória Nicolaus Berend 
(1870-1919) 

A jeles gyermekgyógyász Preisich Kornél szakbibli
ográfiájának előszava szerint a század elején „Bókai János 
iskolája mellett Berend Miklós, Heim Pál, Szontágh Félix 
iskolái vetekedtek a gyermekorvos-tudomány előbbre vite
lén" (1). Közülük Szontágh Félix mégid. Bókai János ta
nítványának számított, Berend,, Heim Pál (és tegyük hozzá 
Preisich Koméi) már az ifjabb generáció jelentkezését je
lezte. A vezető német pediátria Heubner, Czerny és Fin-
kehiéin tanárok irányításával ekkor kezdte tisztázni a cse
csemők táplálkozási zavarainak kóroktanát és kialakulási 
mechanizmusát, melynek következtében gyógyszerek he
lyett a helyes táplálkozási terápia került előtérbe, kétségte
len eredményekkel. Ahogy Bókai professzor írta nagy tör
téneti munkájában: ,,a tan kiépítéséhez magyar fiatal 
gyermekorvos kartársaim (Berend, Heim stb.) nem egy ér
tékes követ szolgáltattak" (2). 

. Szontágh Félix a dispositio és a diatézis, Heim Pál pe
dig többek között a csecsemőkori hányást-hasmenést köve
tő kiszáradás, ezen belül a só- és vízháztartási egyensúly 
felborulásának kóroktani hátterét tanulmányozta, amelyet 
később Kerpel-Fronius Ödön tisztázott nemzetközileg is 
elismert szinten. Berend Miklós viszont a Fehér Kereszt 
gyermekmenhely főorvosaként elsősorban gyakorlati kér
désekkel foglalkozott, megelőző medicinát alkalmazott, 
így sokkal inkább a francia Grancher és Hutinel „antisep-
sie médicale" koncepcióját fogadta el. Sajnos a sors kevés 
időt adott neki, Szerbia és Galícia világháborús golyózá
porát megúszta, itthon viszont 1919 nyarán a Duna partján 
sétálva egy eltévedt lövedék vetett véget fiatal életének. 

Berend Miklós a Szabolcs megyei Nagykálló szülötte, 
miként a korszerű magyar belgyógyászatot megteremtő 
Korányi Frigyes, valamint a gyermekszemészet korai mű
velője Vidor Zsigmond. Berend Miklós édesapja Bleuer 
Miklós Korányi Sebald kollégája volt, együtt istápolták a 
szegény szabolcsi népet. Amikor Berend Miklós 1870-ben 
megszületett, Korányi Frigyes már a főorvosi kar büszke
sége. Berend névre medikus korában magyarosított. Nem 
mindennapos képességeit bizonyítja, hogy alig 22 éves ko
rában avatták orvosdoktorrá az 1891/92-es tanév végén. 
Forradalmi idő ez a medicinában, ekkor jelent meg Beh-
ring híres könyve a szérumterápiáról (3), amelynek hatá
sosságáról a fiatal gyermekgyógyász tanár Bókai.János 
számol be az Orvosi Hetilap hasábjain (4). A friss diplo
más doktor művészi hajlamokkal megáldott, lírikus lény, 
így szinte törvényszerű, hogy a Stefánia Kórházban Bókai 
tanár oldalán kezdte pályafutását. 

Első cikkeit Preisich Kornéllal közösen írták (5), va
lamint az Orvosi Hetilap 1893-as évfolyama a rostonyás tü
dőlob intermittáló lázmenetű alakjairól szóló tanulmányát 
közölte. Fő hivatkozási forrásai: Korányi Frigyes és Nil Fi-
latov, akik a pneumonia szaktekintélyének számítottak. 

Mivel a láz intermittáló jellegű, alapbetegségként felmerül 
a váltóláz harmad- vagy negyednapos formája, azonban a 
lépmegnagyobbodás hiánya,-valamint a kialakult klasszi
kus tompulat és crepitatio a tüdőlobot valószínűsítette. In
termittáló lázmenetet írt le Nil Filatov az influenzához tár
suló pneumoniáknál, ahogy szerzőnk azt megállapítja (6). 
A láz kinin adagolása nélkül, vizes borogatásra is meg
szűnt, amely szintén kizárta a maiária lehetőségét. Ne fe
ledjük, abban az időben minden hasonló lázgörbénél gon
dolni kellett a plasmodiumok szerepére, melynek vizsgá
latát rendszerint elvégezték. 

A következő önálló cikke már a diftéria széramterápi-
ájával foglalkozott. Az Orvosi Hetilaphoz tartozott az 
„Újabb gyógyszerek és gyógymódok" című melléklet, Bó
kai Árpád szerkesztésében, ennek egyik évfolyama hozta 
a szérumterápiáról szóló közleményét (7). A hatásmecha
nizmust illetően a vélemények megoszlottak. Behring sze
rint a szérum beadásával egyszerű vegyi semlegesítésről 

• van szó, míg Buchner az immunisatio híve. Holott mind
kettő érvényes, betegségnél az antitoxin a toxint közömbö
síti, egészségesnél viszont aktív immunizálás indul be. Bó
kai János tanár adatai alapján 1895-ben savókezelésre a 
gyógyulás már elérte a 75%-ot, croupsos esetekben pedig 
az intubációs időt közel a felére csökkentette, azért keve
sebb a decubitus, valamint ennek következményeként, a 
.másodlagos légcsőmetszés. Csökkent a komplikációk 
(szívgyengeség, hűdések) száma, kivált az akut stádium el
múltával. A betegek első esetben a Behring szerinti 1000, 
az operáltak pedig 1500 egységet kapnak. Célszerű az ada
got másnap megismételni, így a gyógyulás optimálisnak 
mondható. Bókai nevét akkor, a nemzetközi irodalom is 
Baginsky, Welch és Gillet tanároké mellett említette, így 
Berend Miklós tanársegéd ,,elfogultsága" teljesen érthető 
és indokolt. 

Berend Miklós és Preisich Kornél nem mindennapos 
ambícióját bizonyítja, hogy a szerzőpáros tollából jelent 
meg „A magyar gyermekgyógyászat compendiuma" 
1899-ben, amikor még egyikük sem töltötte be a 30. élet
évét. Bókai János egyetemi tanár szerint ez az első magyar 
nyelvű gyermekgyógyászat még akkor is, ha ,,csak com-
pendium jellegével bír" (8). Baginsky, Henoch és Nil Fila
tov német nyelvű munkái mellett szívesen hivatkoznak a 
Bókai—Kétly—Korányi: Belgyógyászat kézikönyve megfe
lelő fejezeteire, különösen a fertőző betegségekre vonatko
zóan. A kompendium közel 600 oldalas, könnyen áttekint
hető beosztással, különösen kihangsúlyozva a gyermekkor 
élettani és kórtani sajátosságait. A táplálás és gondozás ki
emelt rész, a preventív szemlélet koncentrátuma. Szép 
szabatos szaknyelve rutinos tankönyvírók becsületére 
válna. Noha illusztrációt nem tartalmaz, ugyancsak meg-
könnyíthette a gyermekorvoslás elsajátítását. 
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"Berend Miklóst 1903—1904-ben a gyermekgyógyá
szat tárgyköréből magántanárrá habilitálták, Preisich Kor
nél pedig egyre inkább Heim Pál társszerzőjévé szegődött. 
Az 1899-es esztendő fontos dátum a magyar gyermekor
voslás történetében. Ekkor jelent meg a már említett pedi-
atriai kompendium, valamint megalakult a Fehér Kereszt 
Országos Lelencház egyesülete. Ezen egyesület alapította 
1907-ben a Tűzoltó utcai Fehér Kereszt Gyermekkórházat, 
amelynek élére Berend Miklós magántanárt nevezték ki. 
Ez lett alapja később a II. számú Gyermekklinikának. 

A jeles magántanár kinevezésével egy időben jelent 
meg a„Therapia" sorozatban Á csecsemőbetegségek or
voslása című hiánypótló munkája, amely e téren teljesen 
úttörőnek számít. Szükséges megemlíteni, hogy tíz évveL 
korábban Tauffer Vilmos professzor, a fiatal gyermekgyó
gyász- tanársegédet hívta meg a II. sz. Női Klinika 
újszülött-osztályára tanácsadó orvosnak (9). Egyesek'sze
rint a 20.. század-a „gyermekek százada", amelytől Ma
gyarország abban az időben igen távol állott. Ahogy Be
rend doktor megállapítja, még szükségesek lennének 
csecsemő- és gyermekvédő egyesületek, továbbá miként 
Franciaországban, itt is lehetőséget teremteni, hogy a 
munkásnő a gyáron belül helyezhesse el gyermekét. A szo
ciális feladatok legalább akkorák, mint az orvosiak, nem 
szólva az anyaság fogalmának átértékeléséről és a iakásvi-
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szonyok megjavításáról. Sajnos, Berend doktor sorai nyolc 
évtizedes távlattal sem időszerűtlenek. Ami még inkább 
indokolja megemlékezésünk jogosságát. Az exsudativ dia
tézist Czerny értelmezésében tárgyalja, amely csökkent 
immunitással, következésképp fokozott betegséghajlam
mal jár együtt. Szerzőnk abszolút szoptatáspárti, vélemé
nyét később külön füzetben fejtette ki. A hosszú könyvet 
úgy lehet röviden jellemezni, hogy egyes fejezetei mai 
szakmunkában is elmennének. 

Következő műve A szoptatás, a mesterséges táplálás 
és a csecsemőkori bélbajok 1908-ban jelent meg. Mindkét 
munka a Gerlóczy Zsigmond szerkesztette Egészség 
'Könyvtára sorozatban jelent meg. Híve Berend Miklós a 
nőemancipációnak, de nem a szoptatásról való lemondás 
árán. Mert a gyermek joga — úgymond — az anyatej! 

' Megengedhetetlen, hogy a „nők decoletage-át mindenki 
láthatja, csak a saját kisdedeik nem!" (10). Ami az emész
tést illeti, rámutat: Pavlov kimutatta, hogy az étvágyger
jesztő ingerek nemcsak fokozott száj nyálprodukcióval jár
nak, de az emésztőnedvek energikus és nagy mennyiségű 
elválasztását idézik elő: ezek nélkül pedig az emésztés kel
lőleg nem történhetik meg" (10), A bélbajokat — hangoz
tatja—a helytelen és mesterséges táplálás idézi elő, a szer
vezet védekező képességét is kockára téve. Az elkövetkező 
években egymás után nyíltak meg az országos lelencház 



vidéki intézetei, működésükről a Fehér Kereszt naptára tu
dósított. A mintát Berend Miklós munkája szolgáltatta, 
akinek neve azért nem tűnt el a gyermekgyógyászati szak
lapokból. 

Életének utolsó fejezete a világháborúhoz kapcsoló
dik. A vészes vihar kitörésekor népfölkelőkkel vonult a dé
li frontra, ahol higiénikus elöljárója Dalmady Zoltán volt. 
Az uszító dalok zajában egyetlen melódiát hallott, ,,a leg-
fydalmasabbat, amely valaha egy nemzet szívéből szüle
tett: a hymnust" (11). A szerb frontról rövidesen Galíciába 
vezényelték, immár nem önkénteskent, s az 5. honvéd hu
szárezred törzsorvosa lett. A háborús képek Mednyánszky 
László megrázóan sötét színeit idézik, csak galéria helyett 
most már a valóságban. A limanovai hómezőn, ahol, mi
ként Mednyánszky festményein, csak áldozatok vannak. 
És sebesültek az alkalmi sebész alkalmi műtőasztalán. 

Harctéri naplója szerencsés hazajövetele után 
1916-ban jelent meg. Amikor 1917-ben megalakult a Stefá
nia Szövetség, Madzsar József és Juha Adolf mellett Be-
rend Miklós az egyik alapítója. Aki jól ismerte a csecse
mőhalálozás hazai okait (12). Soha nem politizált, hacsak 
gyermekvédő buzgalmát nem tekintjük annak. A Tanács
köztársaság évében sem a vörösök, sem a fehérek elől nem 
bújt el. Sajnos, túlságosan bízott ártatlanságában. így tör
ténhetett meg, hogy június 24-én a Duna-parti sétája alkal
mával egy fegyveres őr halálra sebezte. Megbízható forrás 
szerint az eset nem volt véletlen (13). A szomorú tényen kí

vül az indítékok Ma már tisztázhatatlanok. Az viszont biz
tos, hogy a nevét viselő fiát, az ígéretes belgyógyászt 25 
évvel később a hatalmi csőcselék agyonverte. Mindketten 
az erőszak áldozatai lettek, az idősb 70, a fiatalabb 45 évvel 
ezelőtt. 

Mestere írta nekrológjában: ,,halálát őszintén gyá
szoljuk, mert férfikorának delelőjén, teljes munkabírás 
idején, midőn joggal még sok érdemes munkát várhattunk 
tőle, hagyta üregen működése körét" (14). 

Berend Miklós doktor, akinek neve így is professzori 
gyakorisággal fordul elő, a magyar gyermekorvosi bibliog
ráfiában. 
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