
Wagner-Jauregg professzor évfordulói 

Bécs a múltban mindig vonzó hatást gyakorolt a magyar 
medikusokra még akkor is, amikor a pesti tanárgárda 
már méltó lett a Lajtán túli mestereihez. Van Swieten 
reformja óta nagy szerepet játszottak ebben a kiváló ok-
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tató egyéniségek. Ne feledjük el, Semmelweis, Balassa, 
Markusovszky és Korányi Frigyes a bécsi iskolán nőtt fel, 
majd a kül- és belföldi konkurencia erősödésével a biro
dalom központi univerzitása folyton újítani tudott. A 19. 
század második felében, midőn elméleti vonalon ben
nünket Hőgyes Endre és Fodor József, a klinikumokban a 
két Korányi, Jendrassik Ernő, Bókay János junior kép
viselt, ugyanakkor a császárváros egyetemének hom
lokzatán Toldt és Brücke, illetve Billroth, Arit, Meynert, 
Nothnagel és Freud neve ragyogott. A lista korántsem 
teljes, elég az ottani magyarokra (Kaposi, Politzer) utal
nunk (15). E nagy nemzedékbe sorolható Wagner-
Jauregg professzor is, Bárány Róbert után a második 
bécsi orvosi Nobel-díjas. 

A szifilisztörténet új periódusának három fontos 
dátuma fűződik nevéhez, mindegyike külön évforduló
nak tekinthető. Ő közölte először 1887-ben, hogy lázas 
betegségek után a hűdéses elmezavarban szenvedőknél 
meglepő javulás tapasztalható (6), 30 év múltán 1917-
ben malária tertiana beoltásával mesterségesen is be
bizonyította (13), 1927-ben pedig megkapta érte a leg
magasabb tudományos kitüntetést (4). Ha hozzávesszük 
még, hogy 1857-ben, azaz 140 esztendővel ezelőtt szü
letett, akár négyszeres jubileumról is beszélhetünk. 

Orvosi Hetilap 138. évfolyam (1997) 50. szám 



Július Wagner, Ritter von Jauregg, azaz Wagner-Jau-
regg a felső-ausztriai Wels tartomány ugyanilyen nevű 
székhelyén látta meg a napvilágot 1857. március 7-én. 
Pénzügyi tanácsos apja jó nevelésben részesítette, a köte
lességtudó fiú ezt meg is hálálta. Elemi és középiskoláit a 
Duna melleti Krems városában kitűnő eredménnyel vé
gezte, érettségi vizsgát a bécsi Schottengymnasium diák
jaként tett 1875-ben. A maturált ifjút mágnesként von
zotta a medicina. Igen érdekelte a kutatás, bár az állatkí
sérletektől idegenkedett. Jelentkezett Stricker professzor 
kórtani intézetébe, ahol tárt karokkal fogadták, de nem 
vett részt a kurare-vizsgálatokban. Elhatározta, hogy 
inkább kivándorol a fekete kontinensre. Terve azonban 
meghiúsult, nem ő lett a Stanley-expedíció osztrák tagja 
(15). Közben ugyanis orvosdoktorrá avatták. Két évig 
maradt a patofiziológiai intézet munkatársa, egyre erő-
sebb affinitással a gyógyító gyakorlat iránt. Végre 1883-
ban Leidesdorf pszichiátriai klinikáján jutott neki hely, 
ahol hamarosan megszerette új szakterületét. A megfi
gyelés volt a legerősebb oldala Szenvedélyes természetjá
róként is hamar észrevette az alpesi vidék tipikus beteg
ségét: az endémiás golyvát és a következményes kreteniz-
must. Véletlenek egybeesése folytán a szomszédos Svájc
ban éppen ekkor közölte Kocher a pajzsmirigy részleges 
kiirtására vonatkozó első eredményeit (16). Bécs büszke
sége, Billroth is végzett thyreoidea-műtéteket, megállapí
tották az eltávolítás ideális mértékét. A fenti tapasztala
tokból Wagner-Jauregg elsők között vetette fel, hogy az 
endémiás kretenizmus pajzsmirigykivonattal kedvezően 
befolyásolható, így a hormonterápia egyik kezdeménye
zője. Híres és Nobel-díjas mégsem ezért lett. Leidesdorf 
intézetében megfigyelt egy paradox jelenséget, hogy hű-
déses elmezavarban szenvedők állapota lázas betegségek 
(orbánc, malária, tífusz stb.) után meglepő javulást mu
tat. Ha ez igaz, talán mesterségesen is alkalmazni lehetne 
(6). Kísérletre ekkor még nem gondolt, csak ha „vélet
lenül" esnek át pl. malárián. Biztosra akart menni, külön
ben még az állatkísérletekről is ódzkodott. Pedig a zárt 
osztályok kiszolgáltatottjait aligha kérte volna valaki 
számon rajta. 

Emberi, kutatói kvalitásait idősebb kortársai joggal 
taksálták sokra, már 1889-ben, alig 32 évesen tanszékre 
javasolták a stájer fővárosba. Közben a lázterápia ügye és 
kérdésköre sem hagyta nyugton, hiszen a medicina ak
kori pápája, Koch szintén hasonlóval kísérletezett, siker
telenül. Ahogy a tbc-bacillusok felfedezője írta: „a tu-
berkulin hagyott cserben bénünket" (17). Ezt az anyagot 
a fiatal grazi tanár is kipróbálta, de nem a tbc gyógyí
tására. 

Hároméves kitérés után pályafutása végleges fordula
tot vett: 1892-ben elhunyt a kiváló neurohisztológus 
Meynert professzor, helyére az Allgemeines Kranken-
haus elmeosztályáról Krafft-Ebing került, az ő tanszékét 
töltötte be alig 35 esztendősen Wagner-Jauregg. A tuber-
kulin mint nem specifikus ingerterápia, továbbra is fog
lalkoztatta. Azt tapasztalta, biztatóbbak az eredmények, 
ha az ingerterápiát higany- és jódkúrával kombinálja. Er
ről 1909-ben a Budapesten megrendezett nemzetközi or
voskongresszuson is beszámolt (8). A magyar főváros
ban ez nem hatott a meglepetés erejével, ugyanis ugyan
ott és ugyanakkor Donath Gyula pesti tanár szintén a 
hűdéses elmezavarnál alkalmazott lázterápiáról tartott 

előadást. Veterán ideggyógyászunk tuberkulin helyett a 
nátrium nucleinicum szubkután oldatát ajánlotta, lévén 
kevésbé veszélyes a baktérium-toxinoknál (3). Közben 
egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a legjobban „irányítha
tó" betegség e téren a malária, mert kinin adagolásával a 
kúrát meg lehet szakítani. A fertőzés mechanizmusa is 
egyre ismertebbé vált. A Wagner-Jauregg tanárral egy
idős brit Ronald Ross éppen 100 éve bizonyította be az 
anopheles szúnyog vektor szerepét a váltóláz terjesztésé
ben, ezért a felfedezéséért 1902-ben Nobel-díjat kapott. 
Nálunk id. Jancsó Miklós kolozsvári (majd szegedi) bel
gyógyászprofesszor számított igazi „szúnyogszakértő
nek". Ő is kísérletezett, de sajnos a plasmodium falci
par um válfajával. A letális kimenetel miatt a folytatás el
maradt (9). 

A paralysis progressiva kezelése lázkeltés helyett 
egyre inkább kémiai irányba terelődött. A trópusi zooló
gus német Schaudinn tanár 1905-ben felfedezte a „sápadt 
démonnak" titulált dugóhúzószerű treponema pallidu-
mot, egy esztendő múlva Wassermann kidolgozta szero-
diagnosztikai módszerét, majd a nagy Ehrlich, Háta nevű 
munkatársával eljutott a 606. számú arzenobensol ve
gyülethez, amely Salvarsan védjeggyel vonult be a gyó
gyítás történetébe (1). A luesz gyógyítása megoldottnak 
látszott, ám sajnos nem sokáig. Időközben Wagner-
Jauregg visszatért eredeti témaköréhez, kiadta a „Myx-
ödem und Kretenismus" (1912), valamint a „Lehrbuch 
der Organotherapie" (1914) című munkáját. Pszichiáter 
tanszékvezetőhöz illően foglalkozott törvényszéki or
vostannal, szociálpszichiátriával, a beszámíthatóság el
bírálásával stb. Az akkor divatos eugenika megítélésében 
óvatosabb a kortársainál (2). Az első világháborúban egy 
pszichiáternek a hadi neurózisok jelentették a legfőbb 
gondot. Az összeomlás előtti esztendőben már látta, 
hogy még a kevésbé toxikus Neosalvarsan sem lett „te
rápia magna". A központi hatalmak nemcsak a háborút 
vesztették el, de a szifilisz elleni harcot sem nyerték meg. 
Wagner-Jauregg végre 1917-ben döntött: kilenc parali-
tikus beteget oltott be malária tertiannal. Közülük hat je
lentősen, három tartósan javult, de mindegyikük tudta 
folytatni eredeti foglalkozását. Utána bátrabban kísér
letezett. Nemzetközi porondra csak a háború befejezése 
után lépett; 1920-ban a hamburgi elmeorvosok össze
jövetelén számolt be eredményeiről. 

Módszere futótűzként terjedt szét mind az öt konti
nensen, a sikert mindenünnen „visszaigazolták". Továb
bi vizsgálatai tisztázták, minél frissebb a betegség, annál 
biztatóbbak az eredmények, a terápiát célszerű bizmut-
kúrával kombinálni. A visszhang magyar földről meg
lepően kései volt ahhoz képest, mekkora szaktekintély
nek számított. Minden hazai ideg-elmegyógyász járt az 
intézetében, tanítványa volt többek között Benedek 
László, előbb debreceni, majd budapesti professzor, nála 
nyert alapképzést a sorsanalízist kidolgozó Szondi Lipót 
(5). Több ízben járt a történelmi Magyarországon, a 
Csallóközben is végzett maláriakutatásokat, később a 
szegedi kísérletekhez ő adta a törzseket. 

Az Orvosi Hetilap mégis csak 1921-ben hozott le egy 
17 soros „apróhirdetést" a módszeréről. A recenzor 
Schuster Gyuláról annyit: ő végzett először és utoljára 
Ady Endrén lumbálpunkciót, négykeresztes eredmény
nyel (14). Az ideggyógyászok óvatossága a magyarázat 
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rá, miért nem próbálták ki a költőóriáson sem a Neosal-
varsant, sem a maláriaterápiát. Kockázatos lett volna, 
tekintettel Ady aorta-aneurysmájára. Páciensnek sem 
volt éppen ideális. Végül az influenzás eredetű láz aneu-
rysma-rupturát okozott, alkoholos eredetű májzsugoro
dásnak nyoma sem volt. 

Markusovszky lapjának hasábjain a tekintélyes Pándy 
Kálmán kételyeinek adott hangot. Szerinte elképzel
hetetlen, hogy vascularisan károsult idegrendszert lázas 
felülfertőzéssel lehessen eredményesen kezelni (11). Az 
első utánvizsgálatok nálunk a szegedi ideg-elmeklinikán 
történtek. Két ambiciózus tanársegéd: Nyirő Gyula és 
Stief Sándor 30 beteg kezeléséről számolt be a Hetilap 
1924-es évfolyamában (12),23%-ban tökéletes, 40%-ban 
tökéletlen remissziót tapasztalva, 20%-nál nem változott, 
17%-nál progrediált a dementia. A pszichés állapot ál
talában javult, de a laboratóriumi és szervi leletekben 
nem észleltek változást. 

Példásan dokumentált dolgozatukkal ajánlották a 
maláriakezelést, az elterjedésre viszont még várni kellett. 

A Habsburg Birodalom szétdarabolása után a csá
szárváros még őrizte régi fényét, ami pedig az orvos
képzést illeti, ott feltétlenül. A belgyógyász Wenckebach, 
a sebész Eiselsberg és a farmakológus Hans Horst Meyer 
mellett főleg Wagner-]auregg vonzotta a medikusokat 
egy-egy szemeszterre. Az orvosi Nobel-díjat 1927-ben, 
hetven évvel ezelőtt kapta meg „a hűdéses elmezavar, de
mentia paralytica malária-oltással való gyógyításáért" 
(4). Betöltve 70. évét, 1928-ban vonult nyugalomba. Kitű
nő tanítványa, Pötzl (ő volt Karinthy Frigyes agytumorá
nak bécsi konzultánsa. Kosztolányi Dezsőné: Karinthy 
Frigyesről, Bp., 1988,158.) követte a katedrán. Iskolájából 
került ki: Economo, Redlich és Stransky. 

Magánpraxisát megtartotta, tovább hódolt szenvedé
lyének, a turisztikának. Freud és közötte a kapcsolat 

mindvégig hűvös, de korrekt maradt, ahogy arra Kenéz 
János kitűnő megemlékezésében utalt (8). Sajnos, ugyan
ez nem mondható el tanítványai egy részéről. Megérte az 
Anschlusst és a második világháború kitörését. Ahogy a 
hadszíntér kezdett kiterjedni, úgy zsugorodott pacien-
túrája. Elhunyt 1940. október l-jén, 84 esztendős korá
ban. 

Wagner-Jauregg 140 évvel ezelőtt született, első meg
figyeléseit 110 esztendeje vetette papírra, 80 évvel ezelőtt 
vállalta nyíltan kísérleteit, 70 éve kapott Nobel-díjat. 

Ennyi évforduló indokolja a megemlékezést. Az oszt
rák-magyar orvostörténet közös „sorsanalízisére" kü
lönben is minden alkalmat meg kell ragadnunk! 
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