
Pettenkofer, a közegészségtan 
(nem tévedhetetlen) pápája 

Száz évvel ezelőtt vált meg sikerekben gazdag éle
tétől önként a bajor orvostudomány jelképes büszke
sége. Töretlen tekintélyére jellemző, hogy München 
új vízvezetékek megépítése óta „Pettenkofer Leitung" 
a neve. A híres Lehmann-album (7) egyedül neki 
közli fiatal- (1. ábra) és öregkori (2. ábra) arcképét, e 
megtiszteltetésben még a nagy Koch és Virchow sem 
részesült. Halála centenáriumát München tudomá
nyos rendezvények egész sorával ünnepelte. Mun
kásságát a nemzetközileg is mérvadó Sigerist pro
fesszor az 50 legnagyobb orvostudósé közt méltatja 
(13). Nekünk külön okunk van megemlékezni róla. 

többet, és pont akkor kapott orvosdoktori, illetve 
gyógyszerészi oklevelet, amikor magyar pályatársa 
megszületett. Kapcsolatuk némi „ erőltetéssel" há
rom szakaszra osztható: 1. a tanári-tanítványira, 2. a 
professzori-kutatóira és 3. a diszkrét szétválásra, 
amikor Fodor már közelebb került Koch bakterioló
giai szemléletéhez. A fordulópontot valószínűleg a 
magyar kutató angliai útja jelentette. A szigetország 
közegészségügyéről írott műve (2) után a „Public 
Health Act" lett a mérce, amely megelőzte a konti
nensét. Talán ennek tudható be, hogy Pettenkofer 
számos műve közül csak néhány kisebb és főleg 
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MAX v, PETTENKOFER, 

1. ábra: Pettenkoffer fiatalkori képe 2. ábra: Pettenkoffer öregkori képe 

Pályafutása párhuzamos a szintén száz éve el
hunyt Fodor József tanáréval. Mindketten egy na
gyon fontos tudomány úttörői, nem csak hazájuk
ban. Pettenkofer kapta 1853-ban a kontinens első 
közegészségtani katedráját Fodor József a tanszéké
hez az első önálló intézetet 1874-ben. A plutarcho-
szi paralel biográfiában persze különbség is akad. A 
müncheni mesternek a sors negyedszázaddal adott 

népszerűsítő írását fordították magyarra. Az idős, de 
mozgékony mester nem jött el a fővárosunkban 
megrendezett VIII. Nemzetközi Közegészségügyi és 
Demográfiai Kongresszusra sem, pedig 1894-ben 
vonattal már megtehette volna, s az is elképzelhetet
len, hogy ne hívták volna meg. Maradt a hivatkozá
sokra épült kötelező tisztelet, ez jellemezte a két ki
tűnő intézet további kapcsolatát. 
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Max von Pettenkofer 1818. december 18-án szü
letett a Neuburg/Donau melletti Lichtheim városká
ban. Gyermektelen nagybátyja, a bajor udvari 
gyógyszertár főnöke maga mellé vette, nem titkolt 
utódlási céllal. A tehetséggel nem is volt baj, annál 
inkább a pályaválasztási szándékkal. Kitűnő maturá-
tus után egyetemi pad helyett a színpad vonzotta, 
így minden tiltakozás ellenére elszerződött egy vidé
ki társulathoz. A teatralitás később is jellemezte. Ál
modott nagy szerepek helyett (Egmont, Hamlet) kis 
epizódista lett, tehát ismét válaszút elé került. Ekkor 
segítségére sietett egyik nőrokona, későbbi neje, s a 
család nagy örömére 1843-ban gyógyszerészi, majd 
orvosdoktori oklevelet szerzett a bajor fővárosban, 
Fodor József születésével azonos időtájt. Pettenkofer 
különösen a kémiai kísérleteket kedvelte, így került 
előbb Würzburg egyetemére Scherer professzor mel
lé, majd Giessen, Liebig nagyhírű laboratóriuma kö
vetkezett. Valószínűleg itt „fertőződött meg"a talaj
kémiával. De kidolgozta a róla elnevezett reakciót az 
epesavak kimutatására (14). 

Két esztendő múltán, már a vegytan „ színpadán", 
anyagi okokból szerepet váltott, 1845-től a bajor ki
rályi pénzverde szakmai felügyelője lett. Magas fize
tése módot adott a nősülésre, közben komolyan 
foglalkozott a nemesfémek feldolgozásának tudo
mányos módszerével. A müncheni csodálatos kép
tár felbecsülhetetlen értékű festményeinek (Dürer, 
Cranach, Holbein) színsötétedése minden illetékest 
aggasztott, és óriási megkönnyebbülést jelentett, 
amikor az ifjú pénzverdéi alkalmazott viszonylag 
egyszerű módszerrel konzerválta az olajfestékek tó
nusait (3). 

Ezek után már csak idő kérdése volt az orvosi ké
mián a tanszéki kinevezése. E téren nem akadt ver
senytársa. Előbb 1847-től rendkívüli, majd 1853-
tól rendes tanár. Érdeklődését, illetve pályafutását 
módosította az 1854-ben kitört müncheni kolera
járvány. E rejtélyes kór személyes ügye lett, maga is 
megbetegedett, leányát majdnem, szakácsnőjét 
végleg elveszítette. Ekkor dolgozta ki „német ala
possággal" az igen logikusnak tűnő talajelméletét, 
amely szerint a felső földréteg likacsos volta, tiszta
sági és nedvcsségi foka alapvető feltétele a fertőzés 
terjedésének (6). E nézetétől akkor sem tágított, 
midőn Koch a valódi kórokozó vibriókat, valamint 
a víz járványterjesztő szerepét minden kétséget ki
záróan kimutatta. Amikor a „bacilusvadászok" 
(Pettenkofer nevezte így őket, nem dicsérő szán
dékkal) azt állították, hogy a mediterrán tengerpar
ton, ahol nincs likacsos-nedves talaj, a kolera még
is grasszál, a helyszínre utazva bizonyította a 
mészkő porózus voltát, esőtől és hullámveréstől a 
nedvességet, tehát, hogy az általa meghatározott 
feltételek adottak. 

A talajkémia után figyelme a levegővizsgálatra 
összpontosult. Szennyezettségének mérésére indiká
torként a szén-dioxid-tartalom meghatározását ve
zette be (1), amely tankönyvi adattá vált. Az egyre 
inkább alkalmazott világító gázok égéstermékeit stíl
szerűen először a királyi színház légterében vizsgálta 
meg. A világot jelentő deszkák még tudósként is 
vonzották. Majd a fiziológus Voit professzorral közö

sen az emberi test gázcseréjét, illetve tápszükségletét 
határozták meg. Egyre növekvő tekintélye és II. La
jos bajor király nagyvonalú anyagi segítsége le
hetővé tette részére 1865-ben a kontinens első köz
egészségtani tanszékének felállítását. Jelképes egy
beesés, hogy Fodor József e tanévben kapta kézhez 
orvosdoktori oklevelét. 

Münchent közben tífuszepidémia sújtotta. Pet
tenkofer professzor ettől számítva minden idejét a 
járványtannak szentelte. A kolerát és tífuszt tipikus 
„talaj okozta"betegségnek tartotta, ahogy azt a Zur 
Aethiologie der Typhus (1872) című tanulmányában 
kifejtette, a ragályszerű terjedés elfogadása nélkül. 

Katedrája rövid idő alatt a higiéné iránt érdek
lődők zarándokhelyévé vált. A magyar köztudatba 
akkor került, midőn Gabriely Kálmán fordításában 
megjelent. A temetkezési helyek megválasztásáról című 
kis könyvfüggeléke (11) (3. ábra). Kézenfekvő, hogy 
a kereszténység idegenkedését a hamvasztástól a 
„sumat terra quod suum est", vagyis a „porból let
tünk és porrá válunk" hittételével magyarázza. Érde
kes olvasni ma, hogy Liebig nyomán a rothadást 
„száraz lepárláshoz", míg a korhadást az „égéshez" 
hasonlítja. Nem az utóbbira gondolunk. Lényege
sebb a sírkerteknek a temetődombokra (Kirchof) va
ló áthelyezése, minél távolabb az ivóvíznyerő terü
lettől. Híve az ünnepélyes kinézetű ravatalozók 
megépítésének. Temetőnek legjobb a laza, nem mély 
talaj. A hamvasztásról még nem esik szó. 
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3. ábra: Pettenkoffer könyv-függeléke 

Fodor József állami ösztöndíjjal Markusovszky ja
vaslatára 1870-ben került Pettenkofer bűvkörébe. 
Azon nem távoli céllal, hogy müncheni minta alap
ján a közegészségtan a magyar fővárosban is önálló 
tanszéket kapjon - már intézettel együtt. Az Orvosi 
Hetilap 187l-es évfolyama a szokástól eltérően nem 
közöl Fodor Józseftől müncheni élménybeszámolót. 
A Közegészségügyi és törvényszéki orvostan melléklet vi
szont sorozatban hozta Pettenkofer professzornak 
„a cholera terjedési módjáról Keletindiában" című 
cikksorozatát. Koch ekkor még nem járt „a Ganges 
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mii ín" '\J-> h°SY Markusovszkyék szeme előtt ak-
° p{lclI- a brit példa lebegett, bizonyítani látszik 

iind.nl/oii számban „Az angol Pr/vy Council köz-
^C/st>Tüiíyi hatóságának szervezete, s ennek átül

tetése hazánkban" című, egyértelmű cikke. Fodor a 
MU'imányútját Liebig, majd Recklinghausen intéze

tében folytatta. Az 1872. év második felét már Ang
liában töltötte, s a következő esztendőben jelent 
mcM híres könyve (3), amely magyarázat a brit 
orientációra. Újabb egybeeső dátum, hogy amikor 
Fodor 1872-ben, a kolozsvári tanoda egyetemi 
rangra való emelésével megkapta az államorvosi 
tanszéket (9), Pettenkofer a bécsi egyetemre kapott 
meghívást, amelynek hírneve messze túlszárnyalta 
a münchenit. De nem fogadta el sem azt, sem 1876-
ban a berlini császári birodalmi egészségügyi hivatal 
igazgatói állását. Makacsul ragaszkodott városához, 
igazságához és tévedéséhez egyaránt. 

Az 1874. évi koleraértekezleten elhangzott érve
lésével elérte a vesztegzárak feloldását, ugyanakkor 
kiharcolta a német városok korszerű csatornázását. 
Hiába mutatta ki Eberth 1880-ban a hastífusz, Koch 
1884-ben a kolera kórokozóját, az ivóvíz terjesztő 
szerepét és a baktériumelméletet nem volt hajlandó 
elfogadni. Virchow és Koch mellett ő a harmadik 
legnagyobb tekintély. Drezda meghívta népszerűsítő 
előadások tartására, mert ismerték a Münchenhez 
való kötődését. Szövege Fodor József előszavával 
1878-ban magyarul is megjelent (3). 

Nagyon érdekes a ruházkodásról tartott eszmefut
tatása: a divat és a célszerűség gyakori dilemmája. 
Mert létezik „mesztelen erény", a szépség csak rész
ben függ az öltözködéstől, amely lehetőleg réteges 
legyen. Ma közhelyek, de akkor nem volt az. A test 
párolgása mínusz 20 fok alatt megszűnik, vízszintes 
helyzetben, azaz fekve a fölemelkedő légáram job
ban hűti a testet, benne kevesebb hő képződik, ezért 
igényli az ember a meleg fekvőhelyet. 

A légről értekezve megállapítja: „a tudomány 
megismerheti, de nem szabhat új törvényt a termé
szetnek!" Nagyon kézenfekvő, ahogy a lakásnak a 
falon át történő természetes légcseréjét szemlélteti. 
Ha a falon vékony üvegcsövet vezet át, és akár a 
külső, akár a belső végét vastag vasalattal zárja el, a 
mellé helyezett gyertya lángja vízszintesen kitér, sőt 
néha elalszik. A fal porozitását zárja el a felszivárgó 
víz, így a nedves falú lakásban alig van természetes 
szellőzés. Itt említi meg, hogy az olajfestmények a 
kiszáradással sötétednek, de megfelelő páratarta
lommal, hőmérsékleten, vagyis légkondicionálással 
ez megakadályozható. A szellőztetés lényege a 
külső-belső légrétegek közötti hőmérséklet különb
ség, a keveredés természetes vagy mesterséges mó
don lehetséges. 

Végkövetkeztetései filozofikus jellegűek. Az egy
szerű ember a saját tapasztalatából, már Newton előtt 
ismerte a gravitációt. Galvani békacombkísérleteit bi
zonyára sokan megmosolyogták. Volta és Morse adta 
meg rá a többek közt a „ hasznossági" magyarázatot. 
Előadásai pedig a közegészségtan oktatásának szük
ségességét hangsúlyozták. Későbbi fordításokra nem 
akadtunk, korábbira igen, amikor Kátai Gábor még 
1866-ban megjelentette kolerairatát (10). 

142. 

Közben megjelent a Handbuch für Hygiene (12) cí
mű közegészségtani bibliája, amelynek nincs magyar 
nyelvű kiadása, s ez sokat elárul Fodor Józsefek an
gol irányultságáról. 

A müncheni „pápa" 1883-tól megindította az Ar
chív für Hygiene c. folyóiratot. Magyar megfelelője, az 
Egészség gyakran hivatkozik rá. A bakteriológiában 
egymást érték a korszakos felfedezések, de Petten
kofer kitartott talaj elmélete mellett. Úgy vélte, Koch 
vibriója okozhat néha megbetegedést, de járványt 
soha. Ahhoz a talajvíz ingadozása, főleg süllyedése 
szükséges. Hangsúlyozta az egyéni hajlamot, amiben 
igaza volt. Flügge professzor hasztalan próbálta Koch 
és Pettenkofer szemléletét közös nevezőre hozni. 

Egy idő után legtekintélyesebb szövetségese, Vir
chow is elpártolt tőle, de Koch oldalára sem állt. 

A higiénikusok és bakteriológusok egyaránt tisz
telték, a nézetazonosságtól és eltéréstől függetlenül. 
Fodor József védte, de csak magyarul (4). 

A nagy szembesítés Koch és közötte a követ
kezőképp zajlott le. Azt a lelkes „bacilusvadászok"is 
tudták, hogy járvány esetén nem mindenki beteg
szik meg. Koch dilemmája volt, hogy állatokon nem 
tudott kolerás kórállapotot előidézni. Maradt az ön-
és közveszélyes emberkísérlet, amelyet csak a nagy 
ellenfél vállalt. A berlini Egészségügyi Intézetből 
kapott egy milliliternyi tiszta tenyészetet, amelyet 
1892. október 7-én reggel, mielőtt a gyomorsósav 
közömbösítésére 100 grammnyi szódabikarbóna-ol
datot bevett és kiadósan megreggelizett, a nyilvános
ság előtt egy hajtásra kiivott. 

Utána béltartalmában töménytelen vibriót mu
tattak ki, de ő, 73 évesen egy csekély huruttal meg
úszta (8). Önkísérletét munkatársa, Rudolf Emerich 
hasonló eredménnyel ismételte meg. Miként Mecs-
nyikov, a párizsi járvány idején. A bélbaktériumok 
nagy szakértője elfogadható magyarázatot adott: 
függ a vibrió virulenciájától, a szervezet általános 
állapotától, a bélflóra antagonista aktivitásától. 
Koch állítólag tudatosan legyengített kultúrát kül
dött ellenlábasának. Pettenkofer ezt nem tudhatta, 
így mindenképp az orvostörténelem egyik leghero-
ikusabb önkísérlete volt. Életuntságától és teatrali
tásától függetlenül. 

Az elismerés hiányára nem panaszkodhatott. 
München 1872-ben díszpolgárrá, számos akadémia, 
köztük a magyar, tiszteletbeli taggá választotta. 

Az 1865-ben megnyílt tanszéke után 1878-ban 
igen jól felszerelt önálló intézetet kapott, ebben vi
szont megelőztük a bajorokat. 

Megemlítjük még, hogy Pettenkofer tisztázta elő
ször tudományosan a víz öntisztulásának folyamatát. 

Ellentmondásaiban is óriási életmű maradt utána, 
bár a köztudat híres-hírhedt önkísérlete, a tanköny
vek epesavvizsgálata, valamint légszennyezésmérése 
révén tartja számon. 

Neje 1890-ben elhunyt, depressziós lett, egyes 
életrajzírók szerint 1892-es önkísérletét szuicid 
szándékkal végezte és nem bánta volna, ha nem éli 
túl (8). 

Az utolsó felvonást „ dramaturgiailag komponálta 
meg", a sikerglóriával övezett tudós 1901. február 
11-én pisztolygolyóval vetett véget életének. 
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A számtalan nekrológ a közegészségtani oktatás 
megalapítóját méltatta. Az Orvosi Hetilap hasábjain 
(5) a már nagybeteg Fodor József, aki aránylag fiata
lon és nem önként követte a sírba. 

Száz éve hunytak el a közegészségtan „pápái", 
apostolokra soha nem volt nagyobb szükség. 
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