
100 éves a magyar belgyógyászat első szintézise 

Jürgen Thorwald híres könyve {13) óta a Ö-cöket a sebészek 
évszázadának szokás nevezni, főleg az aszepszis— 
antiszepszis, a narkózis, valamint új műtéti eljárások beveze
tése okán. A belgyógyászat azonban legalább annyira a saját 
diadalkorának vallhatja, ha a kórbonctani irányzat álapján ki
fejlődő klinikopatológiai szemlélet, az érzékszerveinkkel 
észlelhető fizikális diagnosztikába vegyi módszerekkel kimu
tatható laboratóriumi medicina, továbbá a kísérletekkel iga
zolt farmakoterápia térnyerésére gondolunk. A röntgensuga
rak felfedezése pedig mindkét diszciplínát egy új 
„áramkörbe" kapcsolta, mely már átvezet a 20. századba. 
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A fent említett kor fokozatosan a latin nyelvű szakiroda
lom végét jelentette, annak minden előnyével és hátrányával. 
Előnyös volt, amennyiben a nemzeti nyelven született művek 
versenye hallatlan fejlődést eredményezett, ugyanakkor meg
nőtt a prioritási viták száma. A kis népek medicinájában ez 
másképp jelentkezett. Náluk először a saját szükségletük ki
elégítésére kellett megteremteniük pl. a nemzeti tankönyví
rást, majd a kutatási összegzésekből a világnyelveken publi-
kálandókat, amelyek egy sajátságosan szelektáló medicinális 
diplomácia kifejlődését tették szükségessé. Ettől függött 
ugyanis további „hírünk a nagyvilágban". 

Orvosi Hetilap 136. évfolyam 32. szám 
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ELSŐ KÖTET 

FERTŐZŐ BETEGSÉGEK 
A SZÖVEG KÖZT SZÁMOS ÁBRÁVAL. 

BUDAPEST 
D O B R O W S K Y ÉS F R A N K É K I A D Á S A 

1894. 

Tárgykörünk most az előbbire szorítkozik, az első nagy 
magyar belgyógyászati munka kezdő kötetének centená
riuma alkalmából. A hangsúly itt a nyelvre helyezendő, 
mert Bene Ferenc orvostanár, a belgyógyászati tanszék 
1814—1840 közötti igazgatója már írt egy ötkötetes „Ele-
menta Medicináé Practicae-et", természetesen latinul, az 
1833—34-i esztendőben. (2) Nem eléggé köztudott, hogy 
az elején olyan 21 oldalas orvostörténeti ,,Prolegomena" 
olvasható, amelyet a későbbi tankönyvek mindig igyekez
tek figyelembe venni. Bene belgyógyászata akkora nem
zetközi elismertségnek örvendett, hogy még az olasz és 
orosz egyetemeken is használták, amint azt a russzofiliával 
igazán nem gyanúsítható Győry Tibor kihangsúlyozta. (5) 
Gebhardt X. Ferencz magyar nyelvű munkája (4) mind 
terjedelmében, mind színvonalában messze elmarad tőle, 
sokkal inkább Bene tanárnak a sebészek részére készített 
belgyógyászatát (11) idézi elénk. A nemzetei nyelvet az or
vosi oktatásban is érvényre juttató törekvések elbuktak Vi
lágosnál, így a Bath-korszak pesti medikusai német he
lyett ismét latinul tanulták a belgyógyászatot, kőnyomatos 
lapokról, de a saját oktatójuk: Sauer professzor tollából. 
(12) A deáki kiegyezés után az első önálló, magyar nyelven 
írott belgyógyászati tankönyv érdekesmód nem a főváros
ban, hanem Kolozsvárt készült, id. Purjesz Zsigmond pro
fesszor igyekezete révén. (11) Ez a kétkötetes tankönyv há
rom kiadást ért meg (1885, 1889, 1894), az iránta 
támasztott igény bizonyítékául. Közben külföldön már le

járt az egyszemélyes tankönyvszerzők ideje, s amikor az 
említett munka utolsó „átnézett és javított kiadása" 
1894-ben elhagyta a fővárosi Franklin-Társulat nyomdáját, 
megjelent Dobrowsky és Franké gondozásában a Bókai 
Árpád—Kétli Károly—Korányi Frigyes professzor triász 
szerkesztette első nagy hazai szintézis: ,,A belgyógyászat 
kézikönyve" nyitó kötete. (3) Igaz, az előszó a magyar nyel
vű belorvosi munkák közé sorolja tübingeni Niemeyer-féle 
kétkötetes tankönyv-fordítást is (10), nem alaptalanul. Je
lentősége nyilvánvaló, hiszen a Markusovszky alapította 
Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat első két darabjáról 
van szó, még 1865-ből, az akkori kiszombori Lendvay 
Benő, illetve a kitűnő karcagi Kátai Gábor magyarításá
ban. Szintén ide számít C. F. Kunze kézikönyv-fordítása, 
,,a magyar országos egyetem irányának tekintetbe vételé
vel" (9). 

A közeledő millennium légkörében viszont a hangsúly 
az önállóságra, valamint a több szerzői szempontokra he
lyeződött, pl. a Ziemssen szerkesztette „Handbuch der 
Pathologie und Therapie" 17 kötetét véve alapul. 

A szerkesztő-szerzők közül ekkor Bókai Árpád a 
gyógyszertan, Kétli Károly a Il-es, Korányi Frigyes az l-es 
belgyógyászati tanszék professzora volt, mindhárman a hi
vatás ,,in floribus" tekintélyei. Alkalmasak a legérde
mesebbek összehangolására, hogy minden alfejezetet a 
feladat legjobb ismerője írja meg. A száz éve készült első 
tómust több mint 1100 oldalon a fertőző betegségeknek 
szentelték. A hazai mintákat követve, hiszen Bene ,,Ele-
menta"-jának első kötete szintén a Febres és Inflammatio-
nes szisztémásán felosztott tárgyalásával foglalkozik. Mi
ként később Purjesz, aki ugyancsak a bevezető után műve 
egyhatod részét szánta a kontagiózus nyavalyáknak. És 
majd a Jendrassik—Herzog-féle tankönyv is (8) ezt a be
osztást követi. A jelzett kötet bevezetőjében kellő hang
súlyt nyer, hogy ilyen méretben előzmény nélküli munkára 
vállalkoztak. „Ma már senki sem várhatja azt, hogy a bel
gyógyász író az egész belgyógyászatot saját beteganyagán 
dolgozta legyen át: ezen tudománynak mai kiterjedése 
mellett egyszerűen lehetetlen: hanem kívánhatja igenis 
azt, hogy elégséges saját észleleti anyaggal bírjon arra, 
hogy a tanszak sarkalatos értékét elbírálja, azokat megerő
sítse, kiegészíthesse, vagy kérdésbe helyezze" (3). 

Tehát ki-ki a saját szakterületét ismertesse, a legmaga
sabb színvonalon. Kéttípusú tankönyvet, „dogmatikusát" 
és „genetikusát" különítenek el, az előbbi szokványos 
szakirodalomra, a saját véleményét mellőző kényelmi 
többesszámra hivatkozik, míg az utóbbi (a genetikát ter
mészetesen nem a mai értelemben használva) az eltérő né
zeteket „ütköztetve" a saját nézetét is kifejti, amely sokkal 
energikusabb és provokatívabb, akár utánvizsgálatokra is. 
Kazuisztikát csak a klinikai „felfogás" megvilágítására 
használnak. A fejezetek terjedelme pedig fontosságuk sor
rendjében arányos. Mindegyik fejezetnél kellemes megle
petés a bőséges történeti bevezető. Petrik professzor pl. a 
IX. századi Rhases himlőelméletéig utal vissza, habáí 
Pasteur és Koch korában van igazán otthon. Nem csoda, 
hiszen a német óriás árnyékában maga is dolgozott. A 
bakteriológiai ismereteket közel 100 oldalon tárgyalja, a 
klasszikussávált vizsgálatoktól a tenyésztésen át a veszett-
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ség elleni oltásig és a savóterápiáig. A tthases-től Behring-
ig terjedő közel ezer esztendőt. A következő fejezetben 
Udránszky László tanár a baktériumok kémiai anyagainak 
szerepét világítja meg a fertőző betegségekben. Az ismert 
ptomáinszerű anyagok 21 változatát vázolja, bonyolult ve
gyi képletekkel. A valódi ptomainok 34 variációja szere
pel, köztük az aránylag egyszerű összetételű tetanotoxin. 
Az ismeretlen képletű ptomainok közé csak négy tartozik, 
köztük a külön spasmotoxin, a tetanuá halálos mérge. A 
vegyi változatokat azóta megrostálták az utánvizsgálatok, 
mégis imponáló ez az egzaktságra való törekvés, mely a 
betűk egyhangúságát is színesíti. 

A heveny fertőző kiütések közül a kanyaró természete
sen Bókai János szakterületéhez tartozik, melynek első
sorban a járványtani grafikonjai érdekesek, hiszen a kór
okozóját akkor még nem ismerték. A klinikuma tökéletes, 
veszélyessége akkor is a szövődményekben rejlett. A vör-
henyt szintén a gyermekgyógyász tanár tárgyalja, kihang
súlyozva az angol Fothergill érdemét, aki elkülönítette a 
kanyarótól. Érdekes, hogy a valószínűleg légúti nyálkahár
tyán át terjedő kontagium okát nemhogy Bókai 1894. évi 
írása, de még az 1923-ban kiadott Jendrassik—Herzog-féle 
könyv sem tartja egyértelműen tisztázottnak. Annál in
kább a leselkedő szövődményeket. A rubeóla szintén a pe-
diátria terrénuma, a könyv talán legrövidebb fejezete. A 
varicella viszont azért érdekes, mert Bókai professzor egy
értelműen fogalmaz: ,,csak röviden jegyzem ide, hogy 
1892-ben egy közlésemben klinikai észleléseim alapján 
felvetettem azon kérdést, hogy a bárányhimlő eddig isme
retlen fertőző anyagának hatása bizonyos körülmények kö
zött nem nyilvánulhat-e az általános eruptió helyett a her-
pes Zoster kitörésében" (3). Dehogynem, tehetjük hozzá, 
hiszen a vizsgálatok utólag ezt igazolták. Néha összeté
vesztették a valódi variolával, holott hozzá képest a vari
cella veszélytelen. Ezen ,,küteges" fertőző betegségek 
után Bókai professzor átadja a „terepet" másoknak. Akik 
főleg a felnőttek kontagiumaival foglalkoznak Ilyen az 
Ángyán Béla által tárgyalt orbánc, melyet Gram szerint 
festődő, mikroszkóposán igazolt coccusok okoznak. Az 
orbánccoccusok nem megfelelő tisztaság esetén a kórhá
zak rémei és Billroth hasonlata szerint úgy hatolnak át a 
bőrön, mint víz a szűrőpapiroson (3). Ami csak megszorí
tásokkal állja meg a helyét. A megelőzés és a helyi boroga
tás szerzőnk szerint a leghatásosabb módszer. A hólyagos 
himlőt, vagyis a variolát Schwinimer Ernő bőrgyógyász ta
nár tárgyalja. Az ókori klasszikusok, valamint Rhases és 
Avicenna leírásáig visszanyúlva. Lady Montague alakja 
természetesen itt is megjelenik, majd Jenner megfigyelé
sei a vaccinatio terén. Kórokozója még ismeretlen, de fe
lette fertőző. Szövettani képén a pörk alatt a Malpighi-
sejtek megszaporodnak és kitöltik a gennyedés okozta 
anyaghiányt, majd festenyfoltok keletkeznek. ,,Alig van 
betegség, amely ellen a tudomány mai állásánál fogva oly 
biztosan védekezhetnénk, mint a himlő ellen" — állapítja 
meg az illusztris tanár. A kiütéses hagymáz, vagyis a 
typhus exanthematicuS Székács Béla Rókus-kórházi főor
vos reszortja (7), a kórokozó ,,microorganismusa még is
meretlen". E járvány „lepte meg 1566-ban Magyarorszá
got, megtizedelve Miksa császárnak Komárom környékén 

táborozó seregét, innen terjedvén Ausztrián és Csehorszá
gon át Németországba, s az éppen nem hízelgő morbus 
hungaricus, febris pannonica elnevezéssel bélyegeztetett 
meg. ,,Ez Bene Elementa-jában is olvasható, amelyre ér
dekes mód Győry Tibor az ezt tárgyaló monográfiájában 
(6) nem hivatkozik. Csak a febris gastrica megjelölésére 
utal. Az általános nyomorral és az éhínséggel esik egybe, 
a legnehezebb körülmények közt sínylődő embereknél. 
Csak éppen a vektor nevét nem tudhatta még a szerző. A 

hasi hagymáz, vagy typhus abdominális nagy fejezetét már 
Korányi Frigyes tárgyalja, elsőként a szerkesztők közül. A 
kórokozó egyértelmű, Gaffky 10 évvel korábban írta le, 
Eberth pedig kitenyésztette. Widal az élő betegek lépéből 
vett vérben mutatta ki. Főleg víz útján terjed, megemlítve 
tisztelettel Pettenkoffer talajelméletét is. Amely szerint a 
talaj érleli fertőzővé és a felszálló léggel terjed tovább. 
Korányi 120 oldalas tanulmánya mestermunka, benne nyo
ma sincs a terápiás nihilizmusnak. Elsőként ajánlja a vegyi 
úton előállított antipyrint, szívgyengeségnél a coffeint, a 
hasmenés csökkentésére bismuthüm subnitricumot néhány 
csepp ópiumtincturával, bélvérzés ellen tannint. Nyugtató
nak valeriána tincturát, továbbá vizes borogatást egyúttal 
a lázra is. Közel négyoldalas az irodalom felsorolása, ezért 
többre vállalkoznunk reménytelen. Ugyancsak ő írta le a 
Weil-féle betegséget, természetesen jóval rövidebben. 

A tetanust a másik szerkesztő-szerző Kétli Károly pro
fesszor foglalta össze 14 oldalon. A kórokozó már ismert, 
főleg sebzés útján hatol a szervezetbe. Mérgük a strychni-
néhez hasonló, írja tanárunk. A bacillus illusztrációja egy 
mai tankönyvben is elmenne. A spórás anaerob változat is
mert. Miként a curare adagolása, súlyos esetekben. Leg
biztosabb az antitoxin, mellyel sikerül a rohamot kivédeni. 
A Pertussis szintén Bókai János illetékességébe tartozik, 
elsőként a „francia Hippokrates" TBaillou írta le a 16. szá
zadban. Kórokozóját Afknasziev orosz kutató 1887-ben 
mutatta ki. A tetanus kapcsán Botkin neve is előfordult, 
tehát az orosz kiválóságokat akkor sem hanyagolták el 
eleink, de csakis az arra érdemeseket. íme utána Szem
csénk), legföljebb németes ortográfiával. Itt is a szövőd
ményeken a hangsúly, gyógykezelésnél belladonna-készít
mények, chloralhydrat, chinin és expectoransok. 

A szamárhurut után a varicella mellett Bókai János igen 
fontos terrénuma: a diphteritis faucium vagy roncsoló to
roklob. A történelmi bevezető Galenus leírásáig vezet 
vissza, majd nagyot ugorva Brettoneau nevét olvashatjuk, 
s miként Koch egyik kitűnő munkatársa, Gaffky tíz évvel 
korábban a typhus, ugyanakkor a másik munkatárs, Löff-
ler a diphteritis kórokozóját mutatta ki. Mellette Klebs ér
deme is vitathatatlan, a terápiában O'Dwyer intubációs el
járása, majd még inkább Behring savókezelése. 

A sokízületi csűzról Kétli tanár értekezik, nem ismer
ve még a patomechanizmusát. Klinikuma mégis tökéletes. 
Ismertek a cardiális szövődmények, kezelésben a salicyl 
kedvező hatása. Miként a fürdőké, de csakis utókezelésre. 
Elkülönítendő a kankós csúztól, amelyben a gönococ-
cus kimutatható. A meningitis cerebro-spinalis epidemicat 
és a febris recurrens kórképét szintén Kétli professzor tár
gyalja, ám jelentőségük kisebb az előzőeknél. Az influen
za és az ázsiai cholera szintén a Rókus-kórház-beli fő-
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orvos, Ángyán Béla szakterülete, majd a malária tárgyalása 
Kétli tanár avatottságát igényelte. A szép történeti bevezető 
után és túl, külön érdekessége a cikknek, hogy a Laveran 
által leírt parazitákat már ismerték, de a szúnyog vektor
szerepét még nem. A plasmodium málariae és falciparum 
már elkülöníttetik, Golgi leírta az osztódás és a láz közötti 
összefüggéseket, hogy a roham erőssége függ a paraziták 
mennyiségétől. Az ábrák szépek, csak még nem színesek. 
A láz tertiana, qüartana és quotidiana változata egyaránt 
ismert, szuverén ellenszer a chinin. Érdekes megállapítás 
a következő: ,,Laveran atnaláriás tájak mocsári musliczái 
által is közvetítettnek hiszi az infekciót" (3). Nálunk a nép 
a paprikát és borsot is jó profilaktikumnak tartotta, holott 
ez csak a chininre érvényes. A váltóláz fajtái közül legve
szedelmesebbek a trópusiak. Ma máf tudjuk: a falcipári-
um miatt. A nálunk alig előforduló fertőző betegségek kö
zül Székács főorvos a sárgaláz, Terray Pál a pestis 
kórokozóját és járványtanát vázolja, itt sem ismerve még 
a patkánybolha vektörszerepét. Története párhuzamos az 
emberiség történetével, ezért most ne menjünk bele. A 
lepra vagy poklosság a bőrgyógyász Schwimmer tanáré, 
aki szemléltető ábrán mutatja be a Hansen felfedezte lepra-
bacillusokat. Ellenszere a Chalmoograoíaj, amely azóta 
sem ,,ment ki a divatból". 

Az állatok okozta fertőző betegségek közül különösen 
a sugárgombának (Actinomycosis), a trichinosisnak, a lép
fenének és a veszettségnek volt óriási jelentősége. A sugár
gombát és a trichinosist az Állatorvosi Főiskola kitűnő ta
nára: Hutyra Ferenc ismertette, a lépfenét Korányi 
Frigyes. Végül a veszettséget az akkori magyar medicina 
élő klasszikusa: Hőgyes Endre professzor summázta az ol
vasók elé, a tőle megszokott szakszerűséggel. Feltérképez
te a történelmi Magyarországnak a megyék szerinti meg
oszlását, melyből kiderül, hogy a középső és az észak
keleti része a legfertőzöttebb. A Negri-testek csak 
1903-ban váltak ismertté, így a kórbonctani részben hiába 
keressük. A kórszövettani leírás így is pompás, főleg a 

nyúltagy különös vérbősége. Orvoslásnál ismert volt a 
megharapott rész kiszívása, kiégetése, hypermangános ki
öblítése, az i-re a pontot azonban Pasteur munkássága tette 
fel. Ő jött rá, hogy a veszettségvírust tartalmazó nyúl
gerincagy levegővel érintkezve veszít virulenciájából, s 
13—14 napos szárítás után védőoltásra biztos és veszélyte
len. Hőgyes ugyanezt sterilizált konyhasóoldatos dilutió-
val oldotta meg. A 10000-től 200-ig terjedő dilutio-
sorozat a Pasteuréval legalább azonos hatásúnak bizonyult, 
ami természetesen a nagyszerű tudós prioritását nem 
érinti. 

Viszont akadtak intézetek, Pasteur nevét viselők, ame
lyek Hőgyes módszerét alkalmazták. A hazai 1890. évi 
57 405-ös számú rendelet értelmében az oltás ingyenes, 
szegény sorsú betegek ingyen vasúti jegyet, illetve közkór
házi ellátást kaptak. Egy-egy védőoltás 2—3 hétig tartott, 
tehát nem kis terhet vett magára az állam. A veszettség 
sajnos nem a múlté, tanúsítják a napi hírek. Pasteur és 
Hőgyes neve mégis fényesen ragyog e százéves kötet utolsó 
oldalairól, amelynek megjelenését az Orvosi Hetilap ak
kor is melegen üdvözölte. 
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