
Herzog Ferenc professzor, a mellőzöttek sorából 

1. ábra: Herzog Ferenc 

Kísértetiesen úgy járt, mint egykor népszerű író névro
kona: 1945 után mindketten a felejtésre ítéltek listájára 
kerültek. Eredetileg a Pogányok szerzőjét is Herzog 
Ferencnek hívták. A plutarkhoszi párhuzam tovább foly
tatható. Senki nem vitatja, hogy a két világháború közöt
ti nehéz idők magyarbirodalmát a Nyugat, majd a Magyar 
Csillag képviselték a legmagasabb szinten, de a Herczeg 
Ferenc szerkesztésében megjelent Új Idők szintén szer
ves része a hazai literatúrának. A belgyógyászat „nyelvére 
lefordítva" az előbbieket szellemében-színvonalában Ko
rányi Sándor és iskolája, míg a másik vonulatot a Herzog-

klinika jelentette. Intézetéről alig hallani, pedig olyan je
les tagjai voltak, mint a hematológus Boros Józsefi a 
sokoldalú Czoniczer Gábor, a belgyógyász Gömöri Pál, 
az angiológus Mészáros Károly, a diabetológus Kolta Er
vin, hogy csak a legismertebb neveket említsük. Jend-
rassik Ernőhalála után nehéz örökség hárult rá, de mind 
emberileg, mind szakmailag megszolgálta a bizalmat. 

Budapesten született 1879. február 13-án, ahol atyja 
K. u. K. főtörzsorvos volt. Középiskoláit a II. kerületi fő
gimnáziumban, az orvosi kart Budapesten végezte 1902-
ben. Nem a Pázmány Péter Tudományegyetemen, ahogy 
azt a különben kitűnő Szabó Pál írja (16), mert az alapító 
nevét az univerzitás csak 1921-ben vette fel. Kezdettől 
klinikus akart lenni, így alapozás végett egy évet Len-
hossék Mihály híres anatómiai intézetében dolgozott. 

Oklevelének kézhezvétele évében bővült az egyetem a 
IV. Belgyógyászati Tanszékkel, élére a neurológus érdek
lődésű Jendrassik Ernő került. Szuggesztív egyénisége 
vonzotta a tehetségeket, köztük Herzog Ferencet, akit 
1906-ban már nyugat-európai tanulmányútra érdemesí
tett. Két évet töltött a legjobb német és francia intézetek
ben, majd hazajövetele után tanársegédi, 1909-ben ad
junktusi kinevezést kapott. Első klinikai közleményét, a 
Szülés közben támadt traumás bénulásról az Orvosi Heti
lap 1904-es évfolyama hozta. A Jendrassik-intézet akkor 
még „ideg-klinika" néven szerepelt a Hőgyes Endre szer
kesztette periodikában (4). 

A peroneus paresissel járó esetet a II. Szülészeti Kli
nika neurológus konzultánsaként közölte. Német nyelvű 
változatát a Deutsche Arch. f. Monatschrift 1905-ös évfo
lyamában szintén megjelentette. Következő dolgozata: 
A látópálya, a ganglion opticum basale és a harmadik 
agygyomor fenekének rostozata a szemgolyó atrophiájá-
nak egy esetében imponáló neurohisztológiai tájékozott
ságról tanúskodik (5). A vibratio-érzésről című írását 
már a nagy Strümpell boroszlói belklinikájáról küldte, 
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ahol módjában volt önálló megfigyeléseket is tenni. Egy
szerű hangvillával megállapította, hogy a vibratioérzés 
nem önálló érzésfaj, mint ahogy többen tartják. Nincse
nek külön közvetítő rostjai. A tapintásérzés és a mélyebb 
részek érzőidegei vezetik, de a fájdalom-, hideg- és me
legérzés pályái nem. A csontoknál, valamint a lágyré
szeknél intenzívebb a vibratioérzés, a bőrben pedig a 
feszültségtől függ. Bizonyos idegrendszeri betegségek 
(tabes, sclerosis multiplex, gyöki bénulás stb.) kiegészítő 
diagnosztikájában alkalmazható. Strümpell professzor 
biztatására természetesen német nyelven is publikálta. 

A fentiekből kitűnik, miért került vissza a Jendrassik-
klinikára. Az egyoldalúság vádjának elkerülése végett 
1907-béna Magyar Orvosi Archívum lapjain A véráramban 
előforduló kilúgozott vörösvérsejtek- és a vérsejtek szerkeze
téről értekezett (6). Megállapította, hogy homogén sejt
hártyájuk van, ép vérben kevés a kettős körvonalú, korong 
alakú „vérsejt-árnyék", amelyek kóros esetekben megsza
porodhatnak és karbol-fukszinnal festhetők. Míg a holland 
Einthoven 1908-1913 között a szívdiagnosztikában új 
korszakot jelentő hullámokat analizálta, Herzog már 1911-
ben felhívta gyakorlati jelentőségére a figyelmet (7). 
Ugyanebben az esztendőben nyert magántanári képesítést 
a „belorvostani diagnostika" tárgyköréből, majd részt vett 
a Jendrassik professzor szerkesztésében megjelenő belgyó
gyászati tankönyv megírásában. A második és harmadik 
kiadásnak már szerzőtársa (13). Herzog kardiológusi te
kintélyére jellemző, hogy az a Jendrassik, aki korábban a 
szervi szívbajok kórtanáról írt monográfiát, a tankönyvé
ben már a tanítvány tanártársának engedte át a cardiores-
piratoricus fejezet elkészítését. 

Pozsony városa 1914-ben a világháborúval egy idő
ben az egyetemet is megkapta. A belgyógyászati kated
rára a 35 éves Herzog Ferenc magántanárt nevezték ki. 
Ahogy egyik tanítványa írta: „átveszi a pozsonyi kórház 
hihetetlenül ósdi, 200 ágyas, nagy szegénységgel küzdő 
belgyógyászati osztályát, s néhány hónap alatt szinte 
semmiből teremti meg a klinika rendelőjét, a chemiai, 
szövettani és Röntgen-laboratóriumot" (1). 

A háború alatt egy katonai szíwizsgáló állomást ve
zetett, tagja volt a rokkant katonák felülvizsgáló bizott
ságának. Család és magánélet nélkül minden idejét a baj
ba jutottaknak szentelte. Cseh megszállás után elhagyni 
kényszerült a koronázóvárost, a véle tartó pozsonyi me
dikusokat Budapesten, a Jendrassik-klinikán oktatta to
vább. Majd 1921. december 21-én elhunyt szeretett mes
tere, helyére meghívásos alapon a kar Herzog Ferenc ta
nárt nevezte ki (2). A nagy előd életművét az utód az 
Orvosképzés 1922. évi kötetében 20 oldalon méltatta. 

Már 1922 nyarán gondja volt a közben elfogyott Jend-
rassik-féle belgyógyászati tankönyv második, átdolgo
zott változatának nyomdai előkészítésére. Mire megje
lent, a szerzők közül Csiky József a debreceni, Ángyan Já
nos a pécsi egyetem professzora. Jendrassik Ernő sem 
magános jelenség, három tanítványából lett tanszékveze
tő, de ismerősen hangzik Engel Károly neve is. A szer
kesztő szerzőtárs tanszéki utódra „a légzőszervek beteg
ségei", valamint „a szív és erek betegségei" fejezetének 
megírása hárult. Amilyen^ szakszerűen ismerteti a szív 
klasszikus fizikális, illetve röntgendiagnosztikáját, annyira 
nincs szó az általa már korábban említett elektrokardio-
gram jelentőségéről (12). 

A harmadik kiadásban viszont megtalálható: „ami 
nyilvánvalóvá teszi a pitvaroknak és kamráknak külön
böző és egymástól független ritmusát". A mai értelem
ben vett infarktus még nem létező kórisme, de „az angi-
nás rohamban keletkező szívgyengeség, az asthma car-
diale és a rohamban bekövetkező halál ugyancsak a 
szívizom hiányos vérellátásának következménye" (12). 
így látták akkor a kadiológiai kórképet. 

Közben az Orvosi Hetilapról sem feledkezett meg. 
Az 1924. évi kötet 24. számában cikket közölt A gerinc
velőburok daganatairól. A Jendrassik-féle Belorvosi diag
nosztika második kiadását 1926-ban szerkesztette és je
lentette meg (14). 

Érdekes cikke A sklerodermia gyógyításáról kony
hasó-oldat befecskendezéssel (11), amely érthetően nem 
ment át a gyakorlatba. Einthoven 1924-ben kapott Nobel
díjat „az elektrokardiogram felfedezéséért". 

Hazánkban először Haynal Imre készített 1923-ban 
Cremer-félé magzati elektrokardiogramot, majd 1924-
ben (a Nobel-díj éve) Einthoven-féle tűelektródákkal egy 
ma is értékelhető felvételt (3). Tehát a Magyar Életrajzi 
Lexikon állításától eltérően az Orvostovábbképző Intézet 
egyetemi névadóját kell az EKG meghonosítójának te
kintenünk. 

Herzog professzor csak két évvel később méltatta 
az EKG klinikai jelentőségét (8). Készüléket szerkesztett 
a bőrerek vérnyomásának mérésére, foglalkozott az 
astheniás alkat belorvostani vonatkozásaival. Közlemé
nyeinek jó részét párhuzamosan német nyelven is pub
likálta. Biztosan nem „politikai megfontolásból". 

Az 1929-es gazdasági világválság a belklinikák életé
ben szintén fordulatot hozott. Bálint Rezső professzor 
elhunytával megüresedett az I. Belgyógyászati Tanszék, 
helyére helyezték át Herzog Ferencet, a IV. Tanszéket 
takarékossági okokra hivatkozva megszüntették. Az 
1930-as évek elején tehát a három katedra élén Herzog 
Ferenc, Kétly László és Korányi Sándor álltak. Senki nem 
vitatja a vesebetegségek pápájának, valamint iskolájának 
elsőbbségét, de legalább a viszonyítás kedvéért illő má
sokról is megemlékezni. Talán kiderül, hogy nem volt 
olyan rossz az a képzelt konkurencia, s ha méltánytalan
ság történt, ahhoz az I. Belgyógyászati Klinika igaz
gatójának aligha lehetett köze. Különben sem lehet egyik 
sérelmet a másikkal hatástalanítani. 

Térjünk vissza munkásságára. Jendrassik, majd Csiky 
József professzor halála után a neurológia tárgyköre is
mét rámaradt. A hippus jelentősége a sklerosis multiplex 
kór jelzésében az Orvosi Hetilap hasábjain jelent meg 
(10). A pupillák gyors, ritmikus tágasságváltozása, kü
lönböző ingerektől függetlenül, ma is kórjelző az isme
retlen etiológiájú, súlyos idegbetegségben. Irt az aorta és 
szív szifiliszének kórfejlődéséről, foglalkozott a haránt
csíkolt izmok nyugalmi tónusának mérésével, 1933-ban 
jelent meg a Vegetatív idegrostok az alsó végtag bőréhez 
az L4-S5 gyökerekben című dolgozata, majd 1936-ban 
összegezte a Klinikai megfigyelések gyűjteményét (9), 
amelyben a IV. Belklinika 1922-29. évi és az I. Belklinika 
1930-35. évi tudományos közleményeit értékelte (2. 
ábra). 

Közben megszaporodtak tisztségei. Tagja volt a Buda
pesti Kir. Orvosegyesületnek, a Magyar Belorvosok 
Egyesületének, az Urológiai Társaságnak, a Magyar Or-

2816 



KLINIKAI 
MEGFIGYELÉSEK 

A IV. SZ BELKLINIKA 1922 — 29. ÉVI ÉS AZ I SZ. BELKLINIKA 19 30-55. ÉVI 
TUDOMÁNYOS KOZLEMf.NYtINEK ISMERTETÉSE 

1RIA: 

DR HERZOG FERENC 
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2. ábra: Klinikai megfigyelésekről írt könyvének címlapja 

vosok Rheuma Egyesületének, a Magyar Pathologusok 
Társaságának, a Magyar Orvosok Tuberculosis Egyesüle
tének, a Természettudományos Társulatnak. Ugyanakkor 
1923-1944 között az Orvosi Hetilap szerkesztői bizottsá
gába tartozott. Megkapta a Corvin Koszorút. A Magyar 
Tudományos Akadémia 1932-ben levelező, 1941-ben 
rendes tagjává választotta, majd 1949-ben visszami
nősítették. 

A Herzog-klinika fő kutatási területe a hematológia, a 
neurológia, az endokrinológia és a vérkeringés volt. 
Valamennyire megfelelő szakembereket nevelt. 

Egyik tanítványa írta róla: „Meggyőződése, hogy az 
orvosképzés nem magánügy, hanem mindenekfelett 
közügy, nem magánérdek, hanem nemzeti érdek. Kiváló 
munkatársak nevelése többet jelent a köznek, mint a 
közéleti szereplés" (1). 

A pécsi egyetem joggal vallja a magáénak, noha nem 
tanított a Mecsekalján (15). 

Százhúsz évvel ezelőtt született, három évtizedig aktív 
tanárként ténykedett, 1945-ben, 65 évesen önként lemon
dott tanszékéről. így elibe ment az eseményeknek. Még 
hét szűk esztendőt élt visszavonultan, a Lórántffy Zsu
zsanna úti lakásán. író névrokona kettővel később hagy
ta itt egykori sikerei színhelyeit. Még külsőleg is hason
lítottak egymáshoz (1. ábra). Nem tudták nekik megbo
csátani, hogy egy letűnt kor tisztességes képviselői voltak. 

Ma már elérkezett a tárgyilagos emlékezés ideje. Ki
vált olyan szaklapban, amelynek belgyógyászati részét 
Herzog Ferenc professzor 21 évig szerkesztette. 
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