
Henry Koplik 
Lehet, hogy néhány évtized múlva a kanyarónak 
már csak a nevére fognak az akkori orvosgenerá-
ciók emlékezni, ma már azonban a világon minden 
medikus ismeri a betegség pathognomikus tünetét, 
a „Koplik-folt"-ot. 

Henry Koplik 1858-ban New Yorkban szüle-
tett és ugyanott halt meg 1927-ben. Egyetemi ta-
nulmányainak elvégzése után több évet Bécsben, 
Berlinben és Prágában töltött. 1886-ban New York 
egyik legszegényebb negyedének kórházában a 
„Good Samaritan"-ben kezdett dolgozni, és em-
berbarátok anyagi segítségével óriási járóbeteg*-
intézményt épített ki. Az intézet a tej beszerzését 
és tárolását az akkori idők lehetőségeihez képest 
példamutatóan oldotta meg. 

Ezekben az években közölte felfedezését a 
„bucealis foltról", amely mindmáig a nevét viseli. 
A leírás a New York-i „Archives of Pediatrics"-
ben 1896-ban jelent meg, majd más amerikai la-
pokban 1898-ban és 1899-ben is — hosszasan és 
precízen. A fontos tünet ismerete igen gyorsan 
elterjedt a világon. Jellemző történet, hogy ami-
kor Koplik egyik fia az anyjával Európa felé 2039 
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utaztában a gőzhajón kanyarós lett, a német hajó-
orvos tudását fitogtatva mutatta a gyerek szájá-
ban a Koplik-íoltot mint ,,a betegség legújabban 
felfedezett tünetét". Elképzelhető a meglepetése, 
amikor kitudódott, hogy a beteg éppen a ,,folt"-os 
Koplik gyermeke! 

Európai tanulmányútja ösztönözte arra, hogy 
az intézetben gyakorlati majd tudományos labo-
ratóriumot alapítson. Amerikában az idő tájt nem-
igen volt olyan intézmény, ahol a klinikai munka 
oly szorosan összeforrott volna a laboratóriumival 
mint Koplik intézetében. Kitűnő klinikus volt. M. 
H. Bass, egyik munkatársa írja róla: „Azokban az 
időkben, amikor a röntgen még nem segítette a 
diagnózist, mestere volt a kopogtatásnak és hall-
gatózásnak; a kis csecsemő mellkasán egy zongo-
rista művészetével jártak kopogtató ujjai". 

Ugyancsak ő ír ja: Koplik a kórházban „or-
voscár" volt. Akarata törvény, ellenkezést nem is-
mert. Beosztottjai féltek ugyan tőle, de tudását 
annyira becsülték, hogy örültek annak, hogy a 
munkatársai lehetnek. A lazaságot nem tűrte, egy-
kettőre lehordta beosztottjait. Ez a merev maga-
tartás azonban sokszor kellemesen fellazító és ér-
tékes humorral váltakozott. Tréfás megjegyzései-
ből, történeteiből anekdoták születtek. Ezek közül 
sok még ma is kering az orvostársadalomban, mi-
közben a mondásait idézőknek fogalmuk sincs már 
arról, kitől ered a történet. 

Különös gondja volt arra, hogy — amint azt 
Európában látta — úgy rendezte be az osztályo-
kat, hogy a házi fertőzéseket a minimálisra csök-
kentse. Ehhez azonban jól képzett és gyakorlott 
személyzetet kellett nevelnie. Kötelezte az orvo-
sokat, hogy lefektetés előtt a betegeket fizikálisan 
alaposan megvizsgálják. Ma ez természetes. Kop-
lik idejében azonban nem annyira a mai fertőző 
betegségektől féltek, hanem olyanoktól mint pél-
dául az akkoriban igen gyakori gyerekkori gonor-
rhoeás vaginitis, ami viharos sebességgel szóródott 
szét az osztályokon. 

Koplik irodalmi munkássága a kanyarón és 
az osztályos higiénén kívül is hatalmas területet 
ölelt fel. Publikációi a poliomyelitisről, meningi-
tisről, az empyema thoracis eredetéről, a cretinis-
musról, streptococcus osteomyelitisről, mongol is-
musról, pylorus stenosisról, typhusról. arthritis 
chronicáról szólnak, de nagy értéke van a diph-
theria differenciáldiagnózisáról és gyors bakterio-
lógiai kórismézéséről írott értekezéseinek is. 1902-
ben terjedelmes gyermekgyógyászati könyvet 
adott ki ,,Diseases of Infancy and Childhood" 
címmel. Könyvére mindig büszke volt, és a négy 
kiadás folyamán a tudomány újabb eredményei 
alapján mindig gondosan átdolgozta. 

Negyedszázadon keresztül a Mount Sinai Hos-
pitálnék is elismert konziliáriusa volt. Népszerű-
sége révén hatalmas magángyakorlata alakult ki. 
A rendelőjét oly sokan keresték fel, hogy nem 
ritkán a ház lépcsőin is ültek az anyák, ölükben 
a gyermekekkel, a taxik pedig úgy vártak a ház 
előtt, akár egy taxiállomáson. New York-szerte 
keringett az a mondás, hogy „minden New York-i 
gyermeket legalább egyszer be kell mutatni dr. 
Kopliknak". 

Magánéletre, szórakozásra úgyszólván alig ma-
radt ideje a tanulás, tanítás, írás, a kórházi és 
magángyakorlat mellett, Családi élete mintaszerű 
volt. Számos amerikai és külföldi orvosi társaság 
választotta tagjai közé. Végrendeletében jelentős 
anyagi összegeket hagyott gyermekgondozási és 
medikusképzési alapítványok céljára. 

1919-ben — még életében — ezt írja róla szó-
ló életrajzában J. J. Walsh: „Koplik sikeres élet-
műve nem hasonlítható össze egyik kortársáéval 
sem nemcsak jóságos és humánus karaktere miatt, 
hanem elsősorban azért, mert a magaválasztotta 
pályán nemcsak sikereket ért el, hanem működé-
sével a világ figyelmét is erre a területre irányí-

* Vadász György dr. 

Egy ismert 
egészségügyi tanköltemény 
ismeretlen kiadványa 

A cím azonnal módosításra szorul, XVII. század-
beli fordításról van szó, a szabatosság mértékével 
és az önállóság értékével. Magyarítója Felvinczi 
György, életéről sok kalandot és kevés konkrétu-
mot tudunk. Volt szegény diák, módos pedagógus, 
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torockói rektor, kolozsvári alszolgabírő, majd a 
császári udvarban tolmács. Állítólag ő kért Lipót 
császártól a kolozsvári állandó színház felállításá-
hoz engedélyt, megszervezte a színtársulatot, adó-
mentességet szerez, legfőképpen pedig színjáté-
kokat. 

Ez mind izgalmas kultúrhistóriai adalék, de 
bennünket közvetlenül nem érintő. Az orvostörté-
net azért ismeri, mert korán lefordította a „De 
conservanda bona valetudine Liber Scholae Saler-
nitate" c. higiéniás poémát, az „Angliai Országban 
levő Salernitana Scholának Jó Egésségről való 
meg-tartásnak módgyár ól írott Könyve"-1, amely 
(először) Lőcsén jelent meg 1694-ben Brewer Sá-
muel nyomdájában. A zárójeles ,.először" azért 
szerepel, mert valamennyi átnézett bibliográfia 
(Győry, Szinnyei) ezt ismerteti. Nemkülönben az 
újonnan kiadott lexikonok, valamint a Felvinczi-
ről szóló írások. A verses könyv 103 négysoros la-
tin nyelvű strófából áll, találomra idézzünk belő-
le. Például a divatos érvágásról 

„Sangvine subtracto, sex horis est vigilandum, 
Ne somni sumus laedat tibi sensile corpus. 
Ne nervum laedas, non sit tibi plaga profunda: 
Sangvine purgatus, ne carpas protinus escas". 

Felvinczi fordításában : 

„Mikor eret vágatsz, igen vigyázz arra: 
Hat óráig tested hogy ne add álomra: 
Sebi ne légyen mély, bé ne hasson ínra: 
Ételt se végy hamar a' vér bocsájtásra". 

Tűrhető fordítás, amiben valami feltűnő. A 
latin strófák 14 szótagosak és rím nélküliek, rruj 
a Felvinczié 12 szótagszámúak és aaaa rímképle-
tűek. Nem nehéz ráismerni Gyöngyösi István ha-
tására, akinek a „Porábul megéledett Phoenix" c. 
éposza egy évvel előtte ugyanabban a felvidéki 
nyomdában jelent meg. 

Felvinczi Györgynek „A jeles Procuratoriának 
illendő dicséreti" c. verséhez Ajtai István írt üd-
vözlő verset, amelyet Stoll Béla közölt le az ItK 
1954-es évfolyamában. 

A vers 11. strófája a következő méltatással 
szól: 

,,A Salernitana Angliai Schola, 
Egészség tartásról mely verseket íra: 
Ez még Magyar nyelven nem vala fordítva, 
Azt is fordította Magyar Rhytmusokra". 

Más egészségügyi tankölteményt is írt az elő-
szó szerint: 

„Letötte versekben a négy Complexiót, 
Sangvis, Scoleraból és Phlegmából állót, 
A Melancholiat, e háromhoz valót 
Mit adott természet ezekben rosszat s jót". 

Ajtai is követi a Gyöngyösi-féle verselési pél-
dát, ez utóbbinak azonban Stoll szerint az erede-
tije ismeretlen. Véletlenül a kezünkbe került egy 
egészségügyi verses könyv, amelyet 1770-ben Ko-
lozsvárt adtak ki és kísértetiesen emlékeztetett 
Felvinczi fordítására. Az azonossági gyanú a for-

dító feltüntetésének a hiányával merült fel. Össze-
hasonlításukkor kiderült, Felvinczi fordításának 
anonym kiadásáról van szó, azzal a különbséggel, 
hogy a latin eredeti kimaradt (a címből is), vala-
mint az erdélyi kiadásban már nem szerepel a 
patrónushoz címzett verses bevezető. Nyilván ak-
kor már a szerző nem élt, nem volt szüksége istá-
polásra. A névtelen kiadványok akkor nem voltak 
szokatlanok Kolozsvárott, 1775-ben jelent meg 
„Házi Különös Orvosságok . . címmel Juhász Má-
té minorita szerzetes egészségügyi könyve „Az Or-
vosok nélkül szűkölködő betegeskedőknek vigasz-
talásokra . . 

Az 1770-es kiadású Felvinczi-féle kolozsvári 
tanköltemény-könyv eddig ismeretlen volt, Ma-
gyary Kossá is csak a lőcsei kiadásból idéz egy 
strófát. Verselésére a Gyöngyösi-hatás vitathatat-
lan, az első azonos megjelenési helytől függetle-
nül. Űjbóli megjelenésében nem tudni, mennyi a 
lokálpatriotizmus szerepe. Sok nem lehet, mert a 
genius loci dicsőségére a fordító nevét feltétlen 
feltüntették volna. Nem a kegyelet, hanem a hasz-
nosság elve diktálhatott. Ami csak emeli értékét a 
most már két kiadványban ismert salernói szel-
lemű egészségügyi oktató strófáknak. 

Szállási Árpád 

Kováts Mihály 
a „farmakológus f f 

Orvosi nyelvünket pallérozni szándékozó Kazinczy 
szerepében Rácz Sámuel és Bugát Pál társa. Nagy 
ügybuzgalom jellemzi a köztudottnál jelentősebb 
tevékenységét. Rácz Sámuel elvégre egyetemi ta-
nár volt, magyarításait katedráról végezhette, Bu-
gát kari szerepe közismert, közöttük Kováts Mi-
hály csak afféle amatőrnek számít. Igen áldozat-
vállalónak, mert egy hosszú életen át igyekezett 
pótolni a hiányzó magyar nyelvű természettudo-
mányos szakirodalmat. 

A kémikus Kováts Mihályt a Szabadváry— 
Szőkefalvi—Nagy-féle kémiatörténet kellőképp 
méltatja, Gortvay pedig a szorgalmas fordító or-
vos-írót. Baradlai és Bársony gyógyszerészettörté-
nete (Bp., 1930) szintén csak a vegytan könyv 
szerzőjét említi, a Magyar Patika . . . összeállítóját 
nem. Pedig ez az első önálló magyar nyelvű far-
makológiai munka. Gortvay „Az újabbkori magyar 
művelődés és egészségügy története" c. művében 
utal rá, hogy ez valójában egy nem kellően mél-
tányolt magyar gyógyszerkönyv, pár sorban ismer-
teti, amit indokolt egy részletesebb cikké kibőví-
tenünk. 

Az általános kórtan és gyógyszertan ikertan-
székén ekkor (1835) Tognio Lajos a tanár. Az a 
Tognio, akinek megítélésében a két kiváló orvos-
történész kortárs: Magyary Kossá és Győry Tibor 
a leginkább különböztek (olykor összekülönböz-
tek). Magyary Kossá a magatartásbeli negatívu-
mait, Győry a szakmai pozitívumait hangsúlyozta. 
Mindkettőjüknek igaza van. E sorok írója a To-


