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A hazai dermatológia kiválósága: Beck Soma (1872—1930) 

Az ezerkilencszáztízes évek elején még csak 28 dermatovenero-
lógus specialistát sorol fel fővárosunk orvosi címtára (1), a Nékám 
Lajos vezetése alatt működő bőr- és bujakórtani intézet pedig 
összesen hét szakorvossal látta el a reá háruló feladatokat. A hir
telen felduzzadt város szükségletét, az iparosodással járó foglal
kozási ártalmak fokozódását és az életmódváltással megjelenő 
nemi szokások káros következményeit egyaránt. Kevesen gondol
tak még ekkor a fenyegető nagy próbatételre, hogy egy évtized 
múltán a harmadára zsugorodott ország háromszor annyi szak
embert fog képezni (és az is kevés lesz), miközben a felállított po
zsonyi egyetem majd a Mecsekalján fogja megtalálni végleges he
lyét. A kettős kisszakma aszimmetrikus fejlődésébe belejátszott 
a Spirochaeta paliida és a Wassermann-reakció felfedezése, vala
mint új gyógyszerek (pl. a Salvarsan) bevetése, miközben a klasszi
kus borgyógyászat a bevált kenések és színes festések területe 
maradt, a rikító koloritoké, indiános ecseteléssel. Legalábbis lát
szólag, mert a hagyományosan leíró dermatológiát kezdte felvál
tani a szövettani szemlélet, kóroktani kutatásban a funkciózava
rok kialakulása, s Leloir szavaival a bőrgyógyászok lassan 
észrevették a megváltozott kültakaróban a beteg embert (2). A 
neuropatológiai irányzat is bekerült a dermatológiába, a bécsi 
Auspitz tanár a bőraffectiókat vasomotoros, trophoneurosisos és 
idioneurosisos csoportokra osztotta (3), Hebra tanítványai közül 
Ehrmann már szövettani laboratóriumot rendezett be, miként Pá
rizsban Ranvier és Malassez, Hamburg klinikáján Unna, hogy 
egymással versengve mutassák be a bőr szövettani mikrostruktú-
ráját, melynek a színes fotózás adott új távlatokat. A századelő 
Budapestjén Havas Adolf, Róna Sámuel és különösen Guszman 
József lendítette korszerűvé a hazai venerológiát, a dermatológia 
szövettan kínálta új lehetőségeit viszont egy fiatal patológus is
merte fel, aki Pertik professzor kórbonctani intézetéből indult el, 
s a zseniális Krompecher Ödön munkatársaként már 31 évesen 
nagy feltűnést keltő dolgozatot közöl a primer bőrrákok finom 
szerkezetéről (4). Beck Soma volt ez a tehetséges kutató, kinek 
személyében a hazai szövettani szemlélet megteremtőjét és Pécs 
első bőrgyógyászprofesszorát tiszteljük. Hat évtizeddel ezelőtt 
hunyt el aránylag fiatalon, nevét azonban beírta a magyar derma
tológia történetébe. 

Beck Soma 1872. aug. 3-án született Keszthelyen, 
gyermek- és ifjúkorát a tanulás töltötte ki. így került a bu
dapesti orvosi karra, ahol 1895-ben Krompecher Ödönnel 
együtt orvosdoktorrá avatták. A két évfolyamelső rövide
sen egymásra talált, Pertik Ottó tanár kórbonctani intézete 
volt az a kitűnő műhely, ahol Kelen Béla, Krompecher 
Ödön és Winternitz Arnold kutatói társaságában Beck So
ma a bakteriológiával kiegészített kórszövettan területén az 
első ígéretes lépéseket megtette. Önálló bakteriológiai in
tézet akkor még néni létezett. A „szeretett főnök" rövide
sen Schordann-ösztöndíjat szerzett az orvosdoktori okle
véllel egy időben kinevezett tanársegéd számára, hogy 
Bécsben Ehrmann mellett bőrgyógyászati kórszövettant, 

Kaposi híres osztályán magas szintű klinikumot tanuljon. A 
Strauss-zenés és Schnitzler-színházas császárváros után a 
szellem és a szakma legfényesebb Mekkája, Párizs kö
vetkezett, ahol a gyermekkorából magyar kapcsolatokat 
ápoló J. F. Darier professzor (5) és a Ch. Ricord szifilidoló-
giai örökségét felvállaló Fournier bűvkörében tágította to
vább hivatásának horizontját. Az Hőpital St. Louis kórter
meiben, illetve a Collége de Francé speciális 
laboratóriumában, ahol Ranvier és Malassez irányítása alatt 
sajátíthatta el a hisztopatológia legújabb eredményeit. Kiug
ró teljesítményére jellemző, hogy 1898-ban a Francia Der-
matológiai Társaság a levelező tagjává választotta (6). A 
franciával konkurálni kívánó német dermatovenerológiában 
ekkor Unna hamburgi intézete haladt az élen, ahol elsőként 
jelent meg monográfia a bőr biokémiájáról (7). Beck Soma 
szakmai elismerése a Hanza-városban sem maradt el, 
1900-ban az Unna szerkesztésében megjelenő Monatshefte 

fiir praktische Dermatologie, majd ennek folytatásaként a 
Dermatologische Wochenschrift belső munkatársa lett, s 
nem utolsósorban Unna volt a szerkesztője annak a Derma
tologische Studien című rangos kiadványsorozatnak, amely 
a még névtelen magyar szerzőpáros, Beck és Krompecher 
bőrgyógyászati (bőrrákokról szóló) művét megjelentette. 

A fiatal tudós szakmai tekintélyére jellemző, hogy 
1897-ben az első magyar bőrgyógyászprofesszor, Schwim-
mer Ernő 25 éves tanársága alkalmából kiadott reprezenta
tív kötetben (8) a világhírű Campana, Radcliffe, Hallo-
peau és Juliién, Kaposi és Neisser külföldi professzorok, 
Marschalkó Tamás, Havas Adolf, Róna Sámuel és Török 
Lajos hazai tanároké mellett Beck Soma neve is megtalál
ható. Az emlékkönyv cikke: A resorcin befolyása alatt le
hámlott szaruréteg szerkezetéről, melynek górcsövi vizs
gálatát szintén Unna laboratóriumában végezte. Az akne 
és seborrhoea faciei resorcinos hámlasztása után, érdekes 
részletmegfigyelésekkel, ám óvakodva a végkövetkezte
tésektől. Jelezvén, hogy a fiatal tudósnál az elmélet már át
terelődött a gyógyító gyakorlat területére. A már említett 
1903-as kiadású „Hautcarcinome" (l. ábra), elkülönít tüs
kés sejtekből álló spinocelluláris rákokat, a basalsejtekből 
kiinduló, degeneratív és regressiv folyamatokat mutató ba-
socelluláris rákokat, valamint átmeneti spinocelluláris vál
tozatokat. Unna nézetével egyetértve konstatálták, hogy a 
pigmentált naevus-sejtfészkekbdl kiinduló daganatok nem 
naevo-sarcomák, hanem naevo-carcinomák, miután a sejt
fészkek epitheliális eredetéről meggyőződtek (9). 
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Beck Soma hazatérése után visszakerült Pertik pro
fesszor intézetébe, ám „beteganyagot" látni átjárt a Bródy 
Adél gyermekkórház ambulanciájára, ahol 1900-ban ren
delő orvossá, 1908-ban pedig főorvossá választották. Ezek 
után érthetően megszaporodtak a gyermekgyógyászati vo
natkozású bőrgyógyászati tanulmányai, pl. a Budapesti 
Orvosi Újságban A csecsemő és gyermekkori eczemák ke
zelése a törzsön és a végtagokon, Lichen simplex krónikus 
esete 9 éves fiúnál (10), A bőr reakcióképességéről a gyer
mekkorban, hogy csak pár jellemző közleményt említ
sünk. Az ambuláns vizsgálatokon természetesen nem kerül
hette meg a venerológiai eseteket sem, így szifilidológiai 
kazuisztika is bekerült a reportoárjába. 

Magántanárrá 1905-ben habilitálták a bőr- és bujakór
tan és gyógytan tárgyköréből. Próbaelőadásának címe: 
Gyermekkori bőrbajok összefüggése a belső szervek meg
betegedéseivel (11), szavait idézve: „Észleléseimnél egy 
heterogén túlérzékenységről lehet szó, amidőn egymástól 
teljesen különböző anyagok — egyrészt az acut fertőző be
tegségek toxinjai, másrészt az emésztés közben a bélben 
fejlődő toxinok — váltják ki az anaphylaxiás tüneteket." 
Igen jelentős felismerést közölt 1913-ban, amikor az Újabb 
adatok az erythema mycoticum infantile ismeretéhez című 
dolgozatában (12) a csecsemők hámló bőrének natívkészít
ményében soormykosis jelenlétét mutatta ki, bár a fartájék 
hámlása látszólag bélműködési zavarokra utalt. Noha ezt 
német nyelven is leközölte (13), a szakirodalom mégis más 
nevéhez köti a prioritást. Beck Somának viszont soha nem 
volt kedve elsőbbségi vitákba keveredni, sajnos. 

Sokat foglalkozott az égések és fagyások kezelésével, s 
amikor az Ehrlich—Hata-féle Neosalvarsan megjelent, 
foglalkozott annak lokális és gyermekgyógyászati alkalma
zásával. Megállapította, hogy a bőrgyógyászati ödéma
képződés elsősorban a véredények fokozott átjárhatóságá
nak a következménye. Minden hisztológiai elváltozásban 
kereste a bakteriológiai komponenst, ám tisztában volt an
nak másodlagos voltával. Azért is javasolta a felülfertőzé
sek csökkentésére a permangános borogatást, ami akkor 
még egyáltalán nem volt kezelési evidencia. A korabeli at
laszok ijesztő bőrgennyedésekről árulkodnak. Ő volt a 
Budapesti Orvosi Újság ügyeletes dermatovenerológiai 
referense az első világháború kitöréséig. Egyértelmű te
kintélynek számított, a szakirodalomban rendszeresen 
idézték. 

A nagy világégés Beck Soma magántanárt is váratlanul 
érintette, a törékeny fizikuma ellenére mégis vállalkozott 
hadi szolgálatra. Az 1915. március 18-án megtartott XIII. 
hadisebészeti értekezleten a háborús fagyásokról tartott 
előadást, szemléltetést a Manninger Vilmos és Milkó Vil
mos sebésztanárokéval összehangolva. Az 1916-ban kia
dott vaskos kötetben (14) jelent meg A háborús bőrbeteg
ségekről szóló nagy tanulmánya a Pénzintézetek Hadikór
házából, ahol ő maga a bőrosztályt vezette. A hadikórházat 
a Fehérvári úton a Magyar Villamossági Rt. gyárépületé
ben állították fel, élére a kiváló sebész Manninger Vilmost 
nevezték ki. Beck dolgozata ijesztő ábrákkal és statiszti
kákkal mutatta be a háború bőrgyógyászati „tükörképét". 
A Monarchia bomlásának kritikus esztendeje, 1918 már a 
fővárosi Zita-kórház főorvosaként éri el, ahová az újonnan 
felállított (15) pozsonyi egyetem nyert átmeneti és háborús 
elhelyezést. A negyedik egyetem dermatovenerológiai tan
székére 1921-ben választották meg Beck Somát. A kineve
zése hivatalosan 1922. január 5-én történt, 1924-ben pedig 
intézetével Pécsre költözött. 

Ő lett a pécsi diákjóléti intézmény vezetője, képkiállításokat 
és teadélutánokat rendezett, hogy a menekült diákok menzájához 
hozzájáruljon. Tanítványai kedvelték benne a kitűnő előadót és 
színes egyéniséget, aki nemcsak tudásával, de bölcs ítélőképessé
gével és hallatlanul sokoldalú műveltségével is lenyűgözte kör
nyezetét. Épp mert szerényen, azért hatásosan. A teljes odaadás
sal oktató, betegeivel már-már pszichiáterként törődő professzor 
a mecsekalji évei alatt sem engedett a publikációs szintjéből. 

Fontos közleménye jelent meg a dispositio szerepéről a 
bőrbetegségekben (16), a bőrsorvadással járó idült tüsző-
gyulladásokról (17), valamint német nyelvű cikkek a 
Salvarsan-kezelésről. Jadassohn őt kérte fel a nagy bőr
gyógyászati kézikönyv (18) epithelioma-fejezetének meg
írására. 

Amikor 1929-ben szeretett mesterét, Unna professzort 
búcsúztatta, kevesen gondolták, hogy egy év múlva már az 
ő emléke előtt fognak fejet hajtani pécsi tanítványai egy 
markáns kötettel, melyet Sabouraud és Delbanco is meg
tisztelt egy-egy tanulmánnyal. Tanártársai nevében Entz Béla 
búcsúztatta (18), születésének centenáriumán Szodoray Lajos 
(1903—1980) emlékezett meg róla (19). Alig élt 58 évet, és 
már több mint hat évtizede nincs az élők sorában. 

Emlékét jó lenne emlékplakettel is őrizni. 
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