
Pertik Ottó 
A francia—német tudományos rivalizálás a Pasteur 
—KocTi-korszakban mérföldes haladásra sarkallta 
az orvostudományt, de olykor sajnálatos árnyékot 
vetett rá a verduni és sedani katonafej fák szögletes 
erdeje. A partokkal és nemzetekkel leginkább ta
golt kontinens két vezető hatalma esküdött itt egy
másnak hosszú békétlenséget, belebonyolítva ké
sőbb majd a fél világot. A valóságban vesztes fran
cia hadseregnek volt egy képzeletbeli magyar tá-
bori sebésze; Dumány doktor, Jókai teremtő fan
táziája vezényelte a „Nincsen ördög" c. regényé
ben, hogy egy vöröskeresztes osztag vezetőjeként 
képviselje Dunant úr szellemét. 

A háborút követő virtuális kibékíthetetlenség-
nek azonban valóságos koronatanúja volt Pertik 
Ottó pathológusunk személyében. Pont abba a vá
rosba (Strassbourg) került, ahol egy lelkes fórra-



dalmár tüzértiszt közel száz éve komponálta meg 
az „Allons enfants de la patrie" nemcsak gall szí
veket megdobogtató dallamát, és pont abban az év
ben (1880), amikor Franciaország himnusza lett be
lőle. 

A budapesti orvoskar Hőgyes szerkesztette 
millenneumi emlékkönyve a születés és az orvosi 
diploma átvétele közé eső 24 évet pár sorba zsúfolta 
össze: „Született 1852. deczember 11-én Pesten. Or
vosi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. 
Még ötödéves orvostanhallgató korában 2. tanár
segéd lett a kórbonctani tanszék mellett, majd 
1876-ban orvosdoktorrá avattatván, tanársegéd lett 
Mihálkovics tanár fejlődéstani és boncztani intéze
tében, a hol 1878-ig működött. Ekkor külföldre 
ment és először Párizsban Ranvier mellett a szö
vettan finomabb módszereivel ismerkedett meg, 
majd 1880-ban Strassbourgban Waldayer boncztani 
tanárnak lett első segéde". Nyilván nem volt sem 
csodagyerek, sem nagynevű dinasztia méltó képvi
selője, mert ez (ha a rövid életrajzokból nem is), a 
hosszú halotti búcsúztatókból kiviláglana. De szí
vós, ambiciózus, tehetséges és szerencsés, mert 28 
éves korában a nagy Waldeyer belső munkatársai 
között a legelső. 

A Ranvier-intézetben töltött két esztendőről az 
Orvosi Hetilapban számol be „Párisi szövettani le
letek" címmel. Hogy a nagy idegszövettanász mel
lett mással aligha foglalkozhatott, dokumentum rá 
a „Magyar tud. akad. értekezések" X. kötetében 
megjelent „Myelin und Nervenmark" c. tanulmá
nya. 

Következett Strassbourg. Elég Nékám nyomán 
a neveket felsorolni, hogy fogalmat alkothassunk 
az elzászi egyetem akkori színvonaláról; Waldayer, 
Recklinghausen, Schmiedeberg, Lücke, Kussmaul, 
de Bary. Jelezvén, hogy a nemrég egyesített né
metség nemcsak vassal, de szellemmel is hódítani 
jött. Ezt Pertik rövidesen a saját bőrén is tapasz
talta. Recklinghausen kezdetben azzal utasítja el az 
intézetébe jelentkező magyart, hogy potenciálisan 
franciabarát, majd gyanakodva, de beengedi. Végül 
egy jól sikerült nyirokpreparátum készítése kap
csán felmelegszik iránta, és most már azt sem bán
ja, ha újdonsült pártfogolt ja a gloire távoli fényé
ben didergő gallokkal barátkozik. 

A pathológiával Recklinghausen intézetében 
jegyezte el magát végképp, itt szerzett ismert ne
vet és tudományos rangot, hogy pár év múlva mód
jában volt visszautasítani a dublini kórbonctani 
katedra betöltésére szóló megtisztelő meghívást. 

Eredendő hajlammal bírván az emberek, elvek 
és tudományos irányzatok összebékítésére, nem elé
gedhetett meg az egyoldalú képzettséggel. Az elér
hető közelben levő bakteriológiai laboratóriumo
kat: de Bary mykológiai és Pasteur személyes hoz
zájárulásával a párizsit is gyakran látogatta. 

Beszámolt a Hetilapban de Bary Mykológiájá
rói, továbbá „Az aktinomykosisról egy eset kapcsán 
embernél". Megjelent híres díjazott cikke a „Zsír-
emboliáról", valamint nagy összefoglaló tanulmá
nya az „Adatok az epehólyag és nagy epevezeték 
elsődleges rákjának kór- és oktanához" (Orv. Hetil. 
1884). 

Dolgozatainak Pestre küldött jegyzékéből kide
rül, hogy a fiatal patológus, aki az akkori Európa 
legneuralgikusabb pontján, a győztes I. Vilmos és 
a bukott ííí. Napóleon árnyékában eredményesen 
tudott a tudomány ürügyén makacs ellenfelek között 
összekötő lenni, gyógyíthatatlanul hazavágyik. Alig 
várja a jelt, hiszen rangosabbnak ígérkező kilátásról 
mondott le a bizonytalan hívásért. Hét év után a 
távollétében megépített vöröskeresztes kórház kí
nál tanszékkel egyenértékűnek tetsző állást. Ez idő 
tájt hagyta el pesti állását Babes tanár, tehát a tan-
szék^esély sem látszott kilátástalannak. Az új kór
ház egy ambiciózus patológus számára minden kép
zeletet „alulmúlt". Semmi laboratórium, kevés hul
la, éhbér és meg nem értés a kollégák részéről. Pár 
idősebb tanár és fiatalabb barát segítette: elsősor
ban Korányi Frigyes, Balogh tanár a gyógyszerta
non szorít neki csekélyke helyet, Wagner pedig a 
belgyógyászaton. Közlőkedve annál elszántabb. Ha
zatérése után két évvel a zsigerek kórbonctanából 
magántanárrá habilitálták. Azt megelőzően, a most 
már fokozatos elismerésként négy értékes hónapra 
a bakteriológus-Medinába került Koch mellé, ösz
töndíjjal. Hazatérte után az eddigi csekély szekciós 
anyag „bepótlásáról" az 1887-es fővárosi tífuszjár
vány gondoskodott. Pertik nemcsak boncol, de a 
tisztiorvos szárnysegédeként megszállott higiénikus 
módjára keresi a járvány okát-útját. Kifejtett ér
deme elismerésére a tisztiorvos kinevezteti a Szent 
István kórház proszektorává. Innen már egyenes az 
útja a megbecsüléshez; 1890-ben a kórszövettan ta
nára, egy év múlva a fővárosi bakteriológiai intézet 
vezetője. 

A pálya csúcsára érve minden eddiginél erő-
sebb próbatételen kellett helyt állnia. Az elkészült 
korszerű laboratórium első anyagát az 1892-ben 
kitört viharos kolerajárvány szolgáltatta. A tiszti
orvos és a kollégák minden segítséget tőle remél
tek a klinikai elkülönítéshez. 

A heroikus munka segítő-szemlélő-részt vevője-
volt munkatárs-tanítványként Nékám Lajos és egy 
érdeklődő angol koleraszakértő. Az előbbi jegyezte 
le megemlékezésében, hogy az akkori belügymi
niszter mindent tudni vélő gáncsoskodása mennyi
re akadályozta őket. „ . . . A bakteriológiai intézetbe 
jött és előkövetelte a péklegényekre vonatkozó pre
parátumokat, belekukkantott a górcsőbe és kijelen
tette, hogy ezek nem cholera bacillusok. Pertik er
re szótlanul vállat vont és hátat fordított a minisz
ternek. Erre ez a jegyzőkönyvben kezdett lapozni 
s meglepetéssel látta ott az angol leírásokat. Be
szélgetni kezdett Wall dr.-ral s véleményét kérte a 
járványt illetőleg. Wall megjegyezte, hogy végig
kísérte a spanyol, az indiai és hamburgi cholera-
járványt; látott nehezebb eseteket, de az orvosokra 
nehezebb körülményeket alig. Hieronymi hallgatva 
távozott, a fennen hirdetett fegyelmi elmaradt s az 
orvosok jutalma emberfeletti munkájukért meg
lett: nem csapták el őket." 

Hogy Pertik nemcsak boncolásban és mikro
szkópban gondolkodott, de alapos közegészségügyi 
körültekintéssel bíró orvos volt, bizonyíték rá a kö
vetkező: „Pertik rengeteg vizsgálatot végzett, a 
melyek eredményeként kimutatta, hogy a mester-



séges szűrők rosszak voltak, mert nélkülözték az 
ülepítő medenczét, filtrálóképességük csekély, át
eresztették a cholera baeillust, mely megjelent a 
szűrt vízben és terjesztette a járványt. Kimutatta 
ugyanakkor, hogy a káposztásmegyeri homokréteg 
kitűnő, természetes szűrőül kínálkozik. E vizsgálat 
a legszerencsésebben kiegészítette Wein Mátyásnak 
terveit a káposztásmegyeri perpendicularis kutak 
fúrását illetőleg, melyek azóta elkészültek és áldá
sosán működnek". 

Szervező-vezetője volt akkor már a kórbonc
tan rendes tanáraként az 1896-os moszkvai orvos
kongresszuson részt vevő magyar csoportnak. A 
Scheuthauer halálával megürült tanszék átvétele 
után sem hagy alább szakirodalmi termékenysége. 
A rengeteg közt a legfontosabb dolgozatai ekkor: 
„Jelentés a cholerajárvány alatt tett bakteriológiai 
vizsgálatokról — Cholera-vibriók vízben — Víz
vizsgálati jelentés a tiszti főorvos úrnak" vala
mennyi az Orvosi Hetilap 1893-as évfolyamában. 

A belgyógyászati kézikönyv I. kötetének a „Be
vezetés a fertőző betegségek kóroktanába bakte
riológiai szempontból" c. fejezetével előlép a tan
könyvírók sorába. Nevét őrzi az általa leírt diver-
tikulum. 

Tanítványainak a puszta névfelsorolása is felér 
egy habilitációval: Beck Soma, Marschálkó Tamás, 
Nékám Lajos, Tauffer Emil, Krompecher Ödön, 
Krepuska Géza, Preisich Kornél, hogy csak a leg-
színét említsük. Professzor Perük azzal vált mél
tóvá nagy tanáraihoz, hogy hozzájuk mérhető ta
nítványokat nevelt, és ez egyetemi szinten mara
dandó pedagógiai teljesítmény. 

Élete utolsó évtizedében nagy szerepet játszott 
idült sokízületi gyulladása, munkakedvcsökkentő, 
erőfogyasztó következményeivel. 

Familiáris státusáról sem a praktikusan szűk
szavú lexikonok, sem a részletes életmű-ismerteté
sek, sem a bensőséges megemlékezések nem szól
nak. Ha volt is családja, észrevétlenül és csekély 
szereppel. 

A kedves strassbourgiakkal; német tanárokkal, 
francia családokkal és vegyes kollégákkal haláláig 
tartotta a levelező kapcsolatot. 

A krónikus poliartritiszhez szövődményesülő 
kombinált víciuma a hatvan esztendeje felé köze
lítve egyre ijesztőbb gyakorisággal dekompenzá-
lódott. A híres bécsi Neusser tanár gyógyító pró
bálkozásai már csak a vigasztalásra szorítkozhat
tak. Meghalt 1913. február 27-én, 61 éves korában. 
Nem érhette meg (talán egyetlen enyhítő körül
mény), hogy másfél év múlva a hazafias indulók 
ütemére ismét egymás ellen menetelnek akik kö
zött békítőleg, tudományosan hazakészülve jól 
érezte magát. Itthon viszont a mostohább körül
mények között a gondtalanabb időket és elszalasz
tott lehetőségeket sohasem emlegette. 

Szállási Árpád dr. 


