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CH. NICOLLE PROFESSZOR NOBEL-DÍJA

A nagy francia tudós 1928. évi kitüntetése történeti távlatát tekintve ugyancsak 
érint  bennünket.  Az  elmúlt  századokban  ugyanis  nem  a  tbc  volt  főleg  a 
külföldiek szemében a „ morbus hungaricus ”, hanem a kiütéses tífusz, ahogy 
arra Győry Tibor tanár már az 1901-s kiadású nagymonográfiájában rámutatott.

Másrészt a magas lázzal, jellegzetes kiütéssel és öntudatzavarral járó, több mint 
50 százalékos halálozású betegség első pontos leírását az a kolozsvári születésű 

Jordanus Tamás adta, aki 1566-ban a török háborúk idején, a császári csapatok orvosaként járt a 
hódoltsági  terület  peremvidékén.  Pontosan  a  komáromi  táborban,  ahonnan  aztán  a  járványt  a 
zsoldosok Európa viszonylag csendesebb felébe is elvitték.

Jordanus doktornak a „De lue pannonica ” című könyve csak tíz évvel később, 1576-ban jelent meg, 
tőlünk nyugatra a Majna/Frankfurt egyik nyomdájában. Szülővárosában ugyanekkor jelent meg az 
első magyar nyelvű orvosi füvészkönyv, Meliusz Péter Herbariuma.

A  kiütéses  tífusznak  nemcsak  etiológiája,  de  az  etiomológiája  sem  volt  egyszerű.  Magyar 
megfelelője  az  éhtífusz,  vagy „kiütéses  hagymáz  ”.  A hagymáz egyes  orvos-nyelvészek szerint 
összefügghet a hagymával, melynek fogyasztását a megelőzésre, illetve gyógyítására ajánlották, de 
inkább  „had  mása”  az,  vagyis  pusztítása  nem marad  el  a  hadviseléstől.  Az éhtífusz  az  élelem 
hiányával került kapcsolatba, a flekk a foltocskákra utalt.

A lues  itt  nem a szifilisz  szinonimája.  Kóroktani  és járványtani  téren a  század elején hatalmas 
zűrzavar  uralkodott.  A  végvári  harcok  után  a  harmincéves  háború,  Napóleon  oroszországi 
visszavonulása, a krimi orosz-török háború a kiütéses tífusz legtöbbet emlegetett ideje.

Az  első  jelentős  felismerés  a  járvány  megfékezésére  az  1903-as  évhez  fűződik.  Ekkor  kezdte 
figyelni a ruhatetű vektor szerepét egy Tunisba került francia tudós: Charles Nicolle.

A hetven évvel ezelőtti orvosi Nobel-díj tulajdonosa Pouen városában született 1866. szeptember 
21-én.  Orvos  apja  és  bátyja  egészen  a  „mikroszkópos  szintig”  befolyásolták  pályafutását.  A 
medicinát a szülővárosában kezdte elsajátítani, de doktori disszertációja már Párizsban jelent meg. 
A  világhírű  Pasteur  Intézetben  Roux  professzor  lett  a  mestere.  Az  örök  rivális  németekkel 
versenyezve ő kezdte meg a franciáknál az oltóanyag előállítását.

Munkájával annyira megelégedtek, hogy 1903-tól már önálló vezetésre érdemesítették. Kinevezték 
a  Francia  Afrikában kulcsszerepet  betöltő  Tunis  városában az  újonnan létesített  Pasteur  Intézet 
élére. Ez akkor a birodalom szempontjából fontos és „bizalmi” állásnak számított.  Itt  véletlenül 
botlott a kiütéses tífusz kérdéskörébe. Csakhogy Nicolle zsenialitása nélkül egy több évszázados 
rejtély aligha oldódott volna meg.

Útját  a  „véletlenek”  szegélyezték.  Véletlenül  érkezett  januárban,  amikor  a  beduin-törzsek 
behúzódtak a városba. A zsúfolt szálláshelyeken éppen akkor tört ki „véletlenül” egy kiütéses tífusz-
járvány,  amely nyár felé haladva fokozatosan szűnt meg. Ennyi véletlen után már látta,  hogy a 
kórházban  a  betegség  sajátosan  viselkedik.  Pl.  azok  kapják  meg  az  ápoló  személyzet  közül 
leggyakrabban,  akik  a  betegek  ruhadarabjaival  közvetlenül  kapcsolatba  kerültek  /ápolónők, 
mosónők  /.  Az  orvosok  közül  pedig  azok,  akik  a  láztól  delíriumos  pácienseket  kunyhóikban 
látogatják meg.

Az analógia önként adódott: ahogy a pestisnél a patkánybolha, a kiütéses tífusznál a ruhatetű tölti be 
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a közvetítő szerepét. Egy újabb véletlen pedig egyenesen az életét mentette meg. Banális betegség 
miatt nem tudott a kijelölt járvány sújtotta részre ellátogatni. Aki helyette ment, a hivatás áldozata 
lett. Mikor a tetű vektor szerepe bizonyossá vált előtte, igyekezett a betegség cirkulációs folyamatát 
megszakítani. Legkézenfekvőbb láncszem a ruha sterilizálása, hatása is drámai lett,  akár egykor 
Semmelweis idejében. Csakhogy azóta eltelt több mint félszázad.

Pasteur és Koch után, Roux mester mellett, a rivális és kiváló német bakteriológusok árgus szemei 
korszerű bizonyítást igényeltek. Macacus majmokat szerzett a kísérleteihez. Lázas betegek vérével 
sikerült a majmokat megbetegíteni, majd a fertőzést tovább vinni. Kiderült, hogy a meggyógyultak 
immunitást szereztek.

Járvány vagy járványveszély idején ilyen ápolókat kell alkalmazni Az első világháború kitörésekor 
már mind a kezdeményező franciák, mind a tanulékony németek ezt a módszert alkalmazták, ami 
nem jelenti, mintha megszűnt volna a teljes járványveszély. A fertőzés folyamatából még hiányzott 
az a láncszem: mit visznek át a tetvek a betegről az egészségesre!?

Ez is megoldódott közben. A chicagói H. Riketts patológus professzor már 1910-ben felfedezte a 
mexikói typhus exanthematicus kórokozóját, amiért az életével fizetett. Ugyanez lett egy Prowazek 
nevű cseh kutató sorsa is. A kiütéses tífusz kórokozóját végül 1916-ban H.d Rocha-Lima brazil 
származású  hamburgi  kutató  fedezte  fel,  s  lett  a  neve  a  két  tragikus  sorsú  tudósról:  rikettsia 
prowazeki.

Ez a coccobacilus alakú mikroorganizmus a köztigazdát is elpusztítja. Vakaródzáskor az elkapart 
tetű és annak ürüléke a bőrsebzéseken át fertőzi meg az embert.

Az  első  világháború  után  egy  évtizeddel  Charles  Nicolle.  A tunisi  Pasteur  Intézet  igazgatója 
megkapta az orvosi Nobel-díjat „a kiütéses tífusz elleni munkásságáért”. Úgy tűnt, mintha a DDT a 
tetvetlenítést végleg megoldotta volna, de a mellékhatások azóta óvatosságra intenek, így Nicolle 
módszere nem avult el. Hazájába csak 1932-ben tért vissza, ahol kinevezték a College de France 
igazgatójává. Literátus lélek volt, az orvostörténet mellett több kötet elbeszélés és orvosfilozófiai 
írás őrzi az emlékét.

Külön tisztelet illeti azért, hogy a Nobel-díj átvétele után nem sietett haza a párizsi Pasteur Intézet 
igazgatói székének átvételére. Nyugdíjas koráig maradt Észak-Afrikában, ahol a Fekete Kontinens 
közegészségügyének  egyik  védőbástyáját  építette  fel.  Sokat  foglalkozott  a  lepra,  a  trachoma, 
valamint a tipikusan trópusi betegségek járványtanával, az oltóanyagok nagybani előállításával.

Észak-Afrika orvosai három évtizedig fordulhattak hozzá gondjaikkal.

Amilyen csendben élt, úgy is hunyt el 1936. február 28-án. Pavlov professzor volt az év másik nagy 
halottja.

A magyar szaksajtó mindkét Nobel-díjastól méltóképpen búcsúzott el.

Szállási Árpád dr.

1998. február


	CH. NICOLLE PROFESSZOR NOBEL-DÍJA

