
Straub János 
Az orvoskari történetírás mostoha a nem orvosi 

.diplomás oktatókhoz. Az alfa az anatómia—élettan, 
az ómega a klinikumok, így az alapozó fizika-kémia 
még a számontartásnak is területen kívüli. Holott 
a medicinához tartozó szoros voltát bizonygatni su
tául hangzanék, hacsak nem a hiányolt nevek 
alapján. 

Straub János, a debreceni orvosegyetem néhai 
kémia professzora még élénken ott van a közép-
és idősebb orvosgenerációk medikusi emlékeiben. 
A tanár, a nevelő, az ember, aki maradandó kémiai 
képletek megszerkesztése helyett mulandóbbra, 
nem kevésbé fontosra volt hivatva: leendő orvo
sokat a vegytan anyanyelvére tanítani, tájékoztató 
útra valónak a majdani biokémia—fiziológia bábe
linek tűnő bonyolultságához. 

A legutóbb megjelent magyar nyelvű kémia
történetben a neve nem található. A kémiatörténé
szek szuverén válogatásához utólag sem adhatunk 
tanácsokat. Azonban a nagy magyar pedagógusok-
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ról összeállításra kínálkozó almanach lapjaira sze
mélyes emlékeim szerény jogán hivatott képviselő
nek tudnám odaképzelni. 

Nem kívánjuk a katedráig nyúló, pályafutásá
nak minden lépcsőjét utólag végigjárni, ami í r ó k -
művészek esetében kulcs az életműhöz. A pedagó
gus tulajdonképpeni élete akkor kezdődik, amikor 
munkája valaki szeméből először visszafénylik. 

Apja, Straub Sándor is jelentős tanárember 
volt, kiváló műszaki oktató. „Érdeme az iparmú
zeumnál az elektrotechnikai szak megalapítása és 
elektrotechnikai tanfolyamok szervezése"... aho
gyan az róla az életrajzi lexikonban olvasható. 

Fia (szül. 1893, Budapest) az érettségi után a 
lombikok felé hajlott el, s 1914-ben már a tudo
mányegyetem I. sz. Kémiai Intézetének a gyakor
noka. A világháború után egy évet a szomszédos 
gráci egyetemen töltött, majd a bécsi Collegium 
Hungaricum tagja volt. 1921-ben hazatérve egy esz
tendeig az egyetem III. sz. Kémiai Intézetének a 
tanársegéde, Buchböck professzor közeli munka
társa. Az ő megbízásából foglalkozott az ionok re
latív hidratációjával. 

A következő esztendőben meghívást kapott a 
Debreceni Egyetem újonnani Orvosvegytani Inté
zetébe. Előtte jött Kolozsvárról intézetvezetőnek 
Bodnár János professzor, aki dohánykémikusként 
vált ismertté. 

Kevesen lettek ilyen szívvel-lélekkel „vidéki

vé", mint Straub János. Letelepedése után rövide
sen megtalálta az Alföld kínálta orvosvegytani té
maanyagot. Egyik legfontosabb probléma a vízr 
annak kémiai összetétele és összefüggése két nép
betegséggel: a jódhiányon alapuló golyvával és a 
fluorhiányos fogszuvasodással. Nagyszámú ezirá-
nyú közleményeinek külöiiienyomatait lapozgatva, 
a kémcsövek mögül egy megszállott szociográfus-
kémikus ok-kereső profilját látjuk kirajzolódni, aki 
a közegészségtanász Gortvay (később neves orvos
történész) magyarországi golyvatérképén elindulva 
kereste Bodahegyközségtől Tatabányáig, Miskolc 
környéktől Kapuvárig a megbizonyosodni kíván
kozó összefüggéseket az endémiás golyva és a jód-
hiány között. Prevost mutatott rá elsőként 1849-
ben ezen oki kapcsolatokra, s ennek alapján Svájc 
és Bajorország golyvás gócain rövidesen elkezdték 
az ivóvizeket jódra analizálni. Hazánkban ilyen irá
nyú és arányú felmérést Straub kezdett 1926-ban, 
legelőször 128 hajdúsági ivóvíz jódszintjének a vizs
gálatával. 

A szociográfus szó sem túlzás, mert pl. a boda-
hegyközségiek elesett szegénységét alapvető kór
okként hangsúlyozza, nem tudván a hiányos táp
lálkozással sem pótolni a napi 60 gammányi jód-
minimumot a pajzsmirigy kompenzáló megnagyob
bodásának elkerülésére. 

A jódszükséglet étel út jani kiegészítésének le
hetősége sokat foglalkoztatta. Külföldi ötletek alap
ján %kezdett foglalkozni a jódozott tojások gazda
sági előállításával, s a klinikai kipróbálás biztató 
volt. A szerves kötésű halogénbevitel olcsónak ígér
kező változatának kínálkozott. 

A másik halogén elem, a fluor biogén hatása-



nak vizsgálata a fogászokkal (Adler és mtsai) kol
laborálva történt. A Debreceni Carieskutató Köz
pont munkaközössége különböző nyelveken több 
közleményben számolt be a víz adott fluorszintje 
és a cariesgyakoriság közötti fordított arányú ösz-
szefüggésekről, illetve a magas fluortartalom foltos 
fogzománcot okozó hatásáról. Nem lehetünk hiva
tottak az akkori következtetéseket a mai felfogá
sokkal összevetni. Tény, hogy Straub tanár e nép
betegség okianak kutatásában nagy szerepet vál
lalt és jelentős érdemeket szerzett. 

A Komádiban végzett vizsgálatokat Dean ada
taival összehasonlítva megállapítást nyert, hogy 
„az amerikaiaknál lényegesen alacsonyabb általá
nos caries-gyakoriság mellett is signifikáns csök
kenést okoz az ivóvíz ideális és azon felül eső fluo-
ridszintje". 

Az Alföld korszerű ivóvízellátása volt az a 
szociológus-kémiai tudományos vesszőparipa, ame
lyen a legbiztosabban érezte magát. Aquacentrikus 
aspektusa kiterjedt az ásvány- és fürdővizekre is. 
A halogének hiányának betegségokozó hatásai mel
lett felveti az alkalikus artézi vizek hipacid anémi-
záló lehetőségét. A debreceni termálvizet ő vegy-
elemezte először és közölte le az Orvosok és Gyógy
szerészek Lapja 1935-ös évfolyamában. (A fúrás 
1932-ben történt.) Többek között a golyva-profilak-
tikum ivóvizét üdvözölte benne. 

Ideggyógyászok kérésére foglalkozott a liquor 
brómtartalmának meghatározásával ideg- és elme
betegségekben. 

Még egy bizonyíték szociológus szemléletére: 
„A sejtstimulálás mint biokémiai eljárás a termés
hozam fokozására" c. közleményében ő hívta fel a 
honi agrobiológusok figyelmét Popov bolgár aka
démikus ezirányú kísérleti eredményeire. 

A fentiek csak szerény-szűk keresztmetszete, 
alapos elemzés igénye nélküli, érintőlegesen rövid 
ismertetése lehet tudományos munkásságának. 

Bodnár prof. nyugdíjazásával (1948) Straub 
János lett az intézetvezető az 1956-ban váratlanul 
bekövetkezett korai haláláig. Az élvezetesen elő
adó, kísérleteit érdekesen-izgalmasan bemutató ta
nárra még sokan emlékezünk. Jó pedagógiai kel
léktárából a szelíd atyai humor sem hiányzott. Ez 
a legtalálóbb jelző rá, mert szellemes történetek, 
fura históriás anekdoták nem maradtak utána. Az 
a fajta humor, amely egy-egy zárójeles megjegy
zéssel vagy ravasz pillantással zárja rövidre az ok
tató-hallgató közti természetes helyzetfeszültséget, 
a személytől elvonatkoztatva nem szokott önálló 
utóéletet élni. 

A kémiától azóta nagyon távol került egykori 
kollokváló a tanárra nehezen visszafogható megha
tottsággal emlékezik. 

Nyolcvanévesen még élhetne ijesztően fogyó 
nagy öregjeink között. 

Szállási Árpád dr. 


