
Egy szabolcsi nemes a medicina területén: 
Polyák Lajos (1864-1925) 

A tiszántúli, egykor szegényes homokvilágnak igen gaz
dag az orvostörténete. Fazekas Árpád munkái (1,2) szak
szerűen dokumentálják. Krúdy Gyula ködvilágából 
előjöttek a Korányiak és a Jósak, hogy a szabolcsi racio
nalitást nemzetközi szinten képviseljék. Nem méltatlan 
mellékszereplő közöttük Polyák Lajos (2), a pulmonoló-
gia, klimatológia és rhinolaryngologia egyik korai mű
velője a fővárosban. 

Polyák Alajos földbirtokos és Nyiri Rozália Lajos nevű 
fia Nyíregyházán született 1864-ben. A hónapot és napot 
a kortárs biográfus Szinnyei nem közli (12), de az Orvosi 
Hetilap nekrológja (7) igen. Ezek szerint július 21-én. 
A szabolcsi Polyák família már Mária Teréziától kapott 
nemességet (8), a zselléri (név)rokonság jóval népesebb 

lehetett. A nobilis ifjú szülővárosában végezte elemi isko
láit, valamint a gimnázium hat osztályát, majd a közeli 
Debrecenben szerzett maturátust. A pesti egyetem orvo
si fakultására 1881-ben iratkozott, ahol 1887-ben nyert 
orvosdoktori oklevelet. Nem vonzotta a fővárosba került 
vidéki gazdag arany ifjak élete, kiváló évfolyamtársai 
(Lenhossék Mihály, Buday Kálmán, Juba Adolf, Gerlóczy 
Zsigmond) minél jobb tanulmányi eredményre ösztö
kélték. Szülőföldjének nagy büszkesége: Korányi Frigyes 
volt a példakép, aki pályáját kezdettől figyelemmel kí
sérte. Nem véletlen, hogy szigorló orvosként már a klini
káján találjuk. Figyelmét a professzor a népbetegségnek 
számító tbc-re irányította. A következő évben, tanári 
közvetítéssel a poroszországi Görbersdorf tüdőbeteg-
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szanatóriumában Hermann Brehrner főorvos asszisz
tense lett. Két esztendőt töltött itt, aztán Berlinbe ment és 
A. Frankéi tanár klinikáján végképp a tüdő-, orr-, gége
betegségek, vagyis az alsó és felső légúti szervek szak
területén kötött ki. Ha a hazai otorhinolaryngologiai bib
liográfiába (6) lapozunk, kevés termékenyebb publikálót 
találunk nála. Budapesten 1891-ben telepedett le, és 
1898-ig a Munkásbetegsegélyző Pénztár orvosa. A Ma
gyar Orvosi Könyvkiadó Társulat 1892-ben jelentette 
meg alapművét (11), a klimatológiai kézikönyvet (1. 
ábra), amelyhez függelék Balatonfüred gyógyászati érté
kelése. A könyvet a másik óriás: Fodor József inspirálta. 
Bevezetőben foglalkozik a klimatoterápia történetével: 
Hippokratész klímaváltoztatási javaslatától Avicenna 
racionális ötletéig, aki Kréta szigetére küdte gyógyulni 
hurutos tüdőbetegeit. Hufeland hegyi levegőt ajánlott, 
Láennec tengerpartra költözött, pálmák közt kúrálta ma
gát, sajnos sikertelenül. Brehrner sem használt specifikus 
szereket, bár igazi klinikus volt. Főleg a testi és lelki hi
giénére, a diétára, roborálásra s a beteg egyéniségéhez 
szabott életmódra helyezte a hangsúlyt. A nyolc főfeje-
zetre osztott könyvben a levegő tisztasága, ózontartalma, 
a meteorológiai tényezők, a geológiai viszonyok közve
tett befolyása, a földfelületi szárazklíma és tengerparti 
nedves levegő, az évszaki ésszerűség, általános hatás az 
egyes betegségeknél, betegeknél, a tüdővész klimatikus 
orvoslása, végül a kezelés otthoni folytatása jelenti a 
lényeget. 

Balatonfüred levegőjét Korányi Frigyes javaslatára 
vizsgálta meg. Annak bizonyítására, ne utazzanak tehe
tősebb honfitársaink mindjárt a távoli és drága Rivié
rára, vagy a közelebbi, de szintén költséges Tirolba, 
amikor mindezt Balatonfüreden is megtalálják. Táblá
zatai imponálóan pontosak, meggyőzőek. Meleg hóna

pokban a víz hőmérséklő hatása érvényesül, ősszel-ta-
vasszal a hegyláncok adnak szélvédett helyet. Mivel az 
évi csapadékmennyiség kevesebb, mint a nyugati fürdő
helyeken, Balatonfüred ideális gyógyüdülőnek mond
ható. Nem a nemzeti önérzet, hanem szakmai és gazdasá
gi indokok alapján. 

Polyák főorvos tekintélye egyre növekedett: 1898. 
január 17-től kinevezték a régi Szent János-kórház orr és 
gégészeti rendelőorvosává, majd hasonló beosztásban az 
új Szent János Közkórházba került. Itt napidíjas 1899-től, 
1911-ben a régi Szent János-kórház főorvosa lett, 19ló
tól osztálya átkerült az új Szent János Közkórházba (4). 

Már korábban a párizsi „Société francais de laryngo-
logie" levelező, a berlini „Laryngologische Gesellschaft" 
rendes tagja lett. Itthon is megbecsülték, a M. kir. Orvos
egyesület, valamint a Közhórházi Társulat a tagjai sorába 
választotta. Alapító tagja, majd hét évig titkára volt az 
1893-ban alakult Magyar Fül- és Gégeorvosok Egyesü
letének. Az új Szent János Közkórház főorvosaként 1916-
ban „az orr-, garat, gége és légcsőbetegségek" tárgy
köréből magántanárrá habilitálták (4). Szakcikkeinek 
címe kolumnákat tölt meg. Néhány az értékesebbek 
közül, szinte találomra: Xanthoma multiplex esete (9), 
A fluorhy'drogénsav belégzések, a Kreosot és Guajakol bőr 
alá fecskendések értéke tüdővésznél (10). írt a rákos gége 
kiirtásáról, a kannaporcon elhelyezkedő cysta eltávolí
tásáról, a rhinoscleroma kórszövettanának kérdéséről, az 
orrsövény resectiójáröl, a Highmore-üreg sarcomájának 
Langenbeck-féle műtétjéről. Hőgyes Endre főszerkesztő 
Polyák cikkeit Ónodi Adolféval párhuzamosan közölte, 
ez önmagában is garancia a színvonal megítélésére. 
Kedvelt témaköre a gégepolyp, valamint az orr- és hom
loküreg gyulladásának kezelése volt. Mindezeket a tel
jesség igénye nélkül soroljuk fel. Már az 189l-es kiadású 
Korányi Frigyest ünneplő jubileumi kötetben (3) a neve 
Kétly Károly, Elischer Gyula, Bókay Árpád, Udrányszky 
László és Korányi Sándor társaságában szerepel. Nem 
akármilyen lista! Az intrathoracicus daganatokról írt ki
tűnő dolgozatot. Természetesen akkor még műtéti meg
oldásról nem lehetett szó, de ragyogó klinikusi képzett
ségének bizonyítéka a sarcoma kórisme, amelyet a pa
tológia is igazolt. 

A tüdővész orvoslása (2. ábra) a Donáth Gyula szer
kesztette Klinikai Füzetek hasábjain jelent meg (5), kons
tatálva a Koch-féle tuberkulin kezelés kudarcát. Maradt a 
komplex konzervatív terápia, ideális szanatóriumi körül
ményekre szorítkozva. Ő szerkesztette a Magyar Fül- és 
Gégeorvosok Egyesületének 1894-1900 között megjelent 
évkönyveit. Német nyelven is. Munkásságának méltatója 
(7) kiemeli külön a könnytömlő operálásával foglalkozó, 
önálló tevékenységét: „az orrfelőli széles feltárásának 
és részleges resectiójának megoldása és ezzel a Toti-féle 
külső sebészi beavatkozást nemcsak feleslegessé teszi, 
hanem hatásában annak eredményét felülmúlja. Ezen 
műtéti eljárásának kidolgozásával világszerte megbe
csülést szerzett a magyar névnek. Szakreferense volt a 
Zentralblatt für Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde című 
lapnak. 

A világháború alatt főként az orr- és gégesérülések 
műtéti kezelésével foglalkozott. Mindig a pontos és jó 
munka jellemezte, „baráti körben pedig kedveltté tette 
kifogyhatatlan jó humora" (7). 
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2. ábra 

Hochenburger Emil nekrológja szerint hosszú kínos 
(valószínűleg rák) betegségben hunyt el 1925. december 
28-án. 

Kortársai között a kisszakma elméleti óriásának Óno
di Adolf számított, árnyéka azonban nem fedte el a 
kitűnő gyakorló szakembert, amilyen Polyák Lajos, ez a 
szabolcsi földbirtokos származék volt. A laryngo-pulmo-
nologust, akiből ugyan hiányzott Batthyány-Strattmann 
szent megszállottsága, de a szent kötelességérzet nem. 
Igazi nemesemberként látta el mindig feladatát. Örök 
kár, hogy nagy kortársa-földije, Krúdy Gyula, aki bizo
nyára ismerte, nem írt regényt az életéről. 
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