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Az otológia Jean-Marie Itard szerint történetileg 
három periódusra osztható. Az első a nagy anató
miai felfedezések és funkcióbeli tisztázódások kora; 
Vesalius, Aquapendente, Eustachius, Fallopius, Val- 1423 



salva sokatmondó neveivel, majd a nagy Morgagni 
kórbonctani megfigyelései (összefüggés a gennyes 
középfülgyulladás és az agytályog között), továbbá 
Joseph du Verney 1683-ban megjelent tankönyve, 
valamint Joseph Petit fülsebészeti (antrotomia) kez
deményezései jelentik az önálló disciplina megte
remtésének fontosabb állomásait. 

Az első korszak határa az 1800. esztendő, ami
dőn A. Cooper először végzett élőn paracentézist. 
A második periódus ettől számítva az ötvenes éve
kig tartott. 

A harmadik periódus kezdetét nem kisebb ne
vek feltűnése jelzi, mint Franciaországban: Itard, 
Meniére, Bonnet; Angliában: Buchanan, Joseph 
Swan, Thurnbull és Németországban: Pappenheim, 
Dieffenbach, Kramer, mindenekelőtt pedig a würz-
burgi Tröltsch munkássága adott új lendületet a fü-
lészet fejlődésének. 

Ennek ismeretében nem meglepő, ha a hazai 
otológia tanszéki meghonosítóját, a fiatal, ambi
ciózus Bőké Gyulát 1861-ben Tröltsch mellett talál
juk Würzburgban, ahol elsőként vezették be a fülé
szeti diagnosztikába a korszakos jelentőségű fültü
kör alkalmazását. 

Bőké Gyula Tatán született 1832-ben, szegény 
gazdálkodó család gyermekeként. Az elemi elvég
zése után a négy alsó gimnáziumot szülővárosában, 
majd a négy felsőt Pesten fejezte be a piaristáknál. 
A szabadságharc kitörésének idején 16 éves volt. 
Jellasich betörésének hírére osztálytársaiból alkalmi 
fegyverzettel ellátott harci egységet verbuvált és 
elindultak az ellenséget „feltartóztatni", de a pá-
kozdi győzelem jóvoltából szerencsére nem kerül
hetett sor esetleg tragikusan végződhető önkéntes 
bevetésükre. 

Az ország életét megrázó események miatt az 
iskola szünetelt. Így késve, 1852-ben érettségizett 
kitüntetéssel Navratil Imre későbbi orvostanár pá
lyatársával együtt, aki egy évvel született később 
és egy évvel élte túl őt. 

Orvosegyetemre Bécsben iratkozott és szerzett 
diplomát 1858-ban. A végzés után anyagilag telje
sen kimerülve Mosonban kezdett magánorvosi gya
korlatot, hogy megteremthesse a szükséges fedeze
tet a további tanulmányokhoz. Innen útja egyenest 
az Allgemeines Krankenhausba vezetett, az annyi
szor idézett nagy bécsi iskola (Skoda, Rokitansky, 
Oppolzer) világhírű szentélyébe. Itt ismerkedett 
meg és kötött hosszan tartó szakmai barátságot Po-
litzer Ádámmal, noha néha éleshangú polémia 
(mindig szakmai) zajlott le köztük. 

Rokitansky proszektúráján már célirányosan a 
fül kórbonctanával foglalkoztak mindketten és rög
tön felfigyeltek Tröltsch korszakalkotó munkássá
gára. 

1861-ben tehát Bőké Gyula az otológia új Mek
kájában, Würzburgban tanulmányozza az új lehe
tőségeket. Egy év múlva Pesten találjuk a Rókus
ban. Az igazgató, Flór Ferenc engedélyével és meg
értő támogatásával osztályról osztályra jár, konzul
tál és kezeli a fülészeti eseteket. 

A magántanári habilitációjához 1867-ben a 
közoktatási miniszter, Eötvös József jóváhagyását is 
meg kellett szereznie. Tanítványai jegyezték fel azt 
az anekdotába illő esetet, miszerint a miniszteri 

audiencián Eötvös sehogyan sem akarta elhinni^ 
hogy egy kis lyukas tükör segítségével milyen fon
tos vizsgálat végezhető el. Bőké feltalálta magát és 
a helyszínen bizonyított: jó adag cerument távolí
tott el a miniszter füléből. Természetesen a jóvá
hagyást megkapta. 

Hazatérésének esztendejétől szorgalmasan írta 
szakközleményeit. Főleg az Orvosi Hetilap, a Wie
ner med. Presse, a Wochenschrift, a Jahrbuch für 
Kinderheilkunde, az Archiv für Ohrenheilkunde, és 
a legelőkelőbbnek számító Virchow's Archiv ha
sábjain jelentek meg. 

A magyar nyelvű dolgozataiból pár jellemző: 
A dobűrhurut és gyógykezelése (Gyógyászat, 1863). 
A csontvezetés viszonya a fülkórok jelzésénél (Or
vosi Hetilap, 1864). A dobűr korai (Orv. Hetil. 1865). 
Értekezés a sziklacsont szuvasodásáról (Orv. Hetil., 
1867). A mesterséges dobhártyáról és ennek új al
kalmazási módjáról (Orv. Hetil., 1873). Egyensúly
zavarok és ideges bántalmak a dobüreg kóros el
változásainál (Orv. Hetil., 1883). Csecsnyújtvány 
megnyitásának egy ritka esete (Gyógyászat, 1887). 
A fülgyógyászat viszonya az orvosi tudomány töb
bi ágaihoz. A magyar orvosok és természettudósok 
Nagyváradon tartott vándorgyűlésének munkála
tai, 1890. 

A századfordulóig mintegy 80 szakközleménye 
jelent meg. Nagy súlyt helyezett a konzíliumokra 
és a differenciáldiagnosztikára. Úgyszólván az egész 
ország fülészeti konziliáriusa volt. Árkővy Józsej: 
Diagnostik der Zahnkrankheiten c. munkájában 
Bőké Gyula írta a: Differentialdiagnose von Zahn-
und Ohrenkrankheiten c. önálló fejezetet. 

Szaktekintélye predesztinálta az első magyar 
nyelvű fülészeti tankönyv megírására (A fülgyógyá
szat tankönyve, 1868). Művét Balassa Jánosnak 
ajánlotta. A jó beosztású és a kor színvonalán ösz-
szeállított könyvet az anatómus Thanhoffer Lajos 
37 fametszete díszíti és teszi szemléletessé a saját 
preparátumaikkal. A nagy mester Tröltsch szelle
mét sugározza, de hozzáfűzi a saját (esetleg eltérő) 
véleményeit is. 

Flór Ferenc javaslatára 1868-ban hivatalosan 
kinevezik a Rókus „rendelő orvosává". . 

Külön osztályt 1887 tavaszán kapott (24 ágy), 
de az mindvégig a Rókus II. sz. Belosztályának a 
függeléke maradt. Műtéteket Navratil jóvoltából a 
II. sz. Sebészeti Osztály műtőjében délutánonként 
végeztek. 

1868-ban magántanárrá, 1878-ban c. rk. tanár
rá, majd 1897-ben végre nyilvános rendes tanárrá 
nevezték ki. Egyben megbízták a felállított fülgyó
gyászati tanszék vezetésével. Tanítványai szerint: 
„Csendes, nyugodt hangon, külső pose nélkül, fo
lyékonyan, kissé dunántúli accentussal beszélt; sza
vaiból a tárgy szeretete sugárzott s ezt a szeretet, 
illetve érdeklődést valósággal beleszuggerálta hall
gatóiba. Szigorúan, tárgyilagosan adott elő, plasti-
kusan domborította ki a fontosat a kevésbé fontos 
mellett; értékes és tanulságos demonstrációi, gya
korlati tanácsai lebilincselték hallgatóságát s bár 
tantárgya nem volt kötelező, mindig sok és szorgal
mas hallgatója volt" (Vali Ernő dr. Emlékbeszéd). 

Azzal; hogy fáradhatatlanul tanított, gyógyí
tott, még nem merült ki ténykedése. Szorgalmazá-



sara alakult meg 1899-ben a Kir. Orvosegyesület 
keretén belül az: Otológiai Szakosztály. Tíz évig volt 
az elnöke, s miután minden tőle telhetőt megtett, 
önként adta át helyét a fiataloknak. Tagja volt 1900 
—1907 között az Igazságügyi Orvosi Tanácsnak. 

Élénk és szoros kapcsolatot tartott fenn a világ 
neves szakembereivel. A „Société frangaise d'oto-
logie" a tagjává választotta. Lipcse, Párizs, Brüsz-
szel, Róma nemzetközi fülorvosi kongresszusain vett 
részt, nem egyszer elnöki minőségben a tekintélye 
és nyelvismerete révén. (Többek között folyéko
nyan beszélt latinul.) Az 1888-ban Brüsszelben tar
tott IV. Kongresszuson két előadást is tartott: „Les 
maladies de Toreille dans le typhus et leur traite-
ment; Sur Femploie de la pilocarpine dans les ma
ladies de 1'oreille". Mindkét előadása megjelent a 
kongresszus évkönyvében. 

Tevékeny támogatója volt minden jótékony
sági akciónak. 1880-ban a Közegészségügyi Egye
sület keretében megalakult a Szamaritánus Bizott
ság, majd 1891-ben Szamaritánus Egyesület elne
vezéssel önállósult. Bőké Gyula volt az elnöke 1896 
—1912 között. Legfőbb célja a kórházakból hazatérő 
szegény betegek gyámolítása volt. A 80-es években 
bizottsági elnöke és támogatója volt a megépítendő 
új izr. kórháznak. 

Ennyi időt és áldozatot igényelő, de anyagi 
haszonnal nem járó elfoglaltság mellett, bár osz
tálya volt a Rókusban, a magasabb fizetéssel járó 
főorvosi kinevezést sose kapta meg. Így 42 eszten
dei kórházi szolgálat után főorvosi nyugdíjjogosult
ság nélkül távozott állásából 1910-ben. 

Magánélete csendes, kiegyensúlyozott volt. Csa
ládi környezete megfelelt egy kisebb szépirodalmi 
és zenei szakkörnek. 

1918. március 5-én halt meg 86 éves korában. 
Nehéz időben, nagy veszteségek közepette távo
zott el. 

Jóllehet, idős kora miatt évek óta nem volt ak
tív, az otológia úttörő hazai művelőjének és tan
széki meghonosítójának a hiányát az orvostársa
dalom nehezen tudta megszokni. 

Szállási Árpád dr. 


