
Bálint Rezső 
Az I. számú Belklinikát a Kétly Károly és a Herzog 
Ferenc igazgatása közé eső másfél évtizedben (1014 
—1929) Korányi Frigyes egyik tanítványa, Bálint 
Rezső vezette. Korányi Sándorral kellett parallel 
oktatnia, s ha megközelítőleg sem hagyott akkora 
életművet, intézetvezető tanárként nem volt mél
tatlan a nagy pályatárshoz. A még élők szerint nem 
volt szembeötlően kevesebb a hozzá iratkozottak 
száma, és iskolát teremtett. 

1874. október 22-én született Budapesten, hat
van évvel ezelőtt került címzetes tanárként a nyug
díjba vonult Kétly Károly helyére, negyvenöt esz
tendeje vitte sírba a pajzsmirigyrák. Már medikus
ként kitűnt részben Tangl, részben Schaffer intéze
tében. Első dolgozatai a neurológia tárgyköréből 
valók, ezek német nyelvű egyikét a nagy neuroló
gus, Pötzl több helyen idézte. Pályaindító éveit 
(1897-ben végzett) Korányi Frigyes mellett töltötte. 
1910-ben a neurológia tárgyköréből magántanárrá 
habilitálták, s a Balassa-díjalapból 5 dolgozatát 
megjutalmazták, 1912-ben pedig a Budapesti kir. 
Orvosegyesület főtitkára lett. Tudományos profilja 
ekkor átvált a fertőző, ül. anyagcsere-betegségekre. 
Az 1913-as Orvosi Hetilapban újszerű megállapítá
sokat tett a diabetogén elhízásról, de a kinevezésé
vel kezdődő világháborús évek legfeljebb a sebé

szetnek „kedveztek'5. A belgyógyászok elsősorban -
fertőző betegségekkel foglalkoztak. Bálint Rezső ^ 
Orvosképzés 1917. évi füzeteiben „A tüdőbetea 
katonák klimai intézetekben való gyógyítása?' c 
tapasztalati összefoglalóját közölte. A tbc-t szerinte 
háborús járványnak is kell tekinteni, amennyiben 
a betegen hazatérő, ki nem szűrt katona a polgári 
lakosság egy-egy fertőzőforrása lehet. A háborúk 
után, főleg a latens folyamatok aktiválásával, egy. 
értelműen emelkedik a gümőkóros mortalitás. El
különítésük (és Bálint külön hangsúlyozza, hogy 
minél decentralizáltabban, minél közelebb az ott
honukhoz) a higiénés fegyelemre való szoktatás 
miatt is szükséges. 

Nyilvános rendes tanár 1917-ben lett. Lelkes 
adakozója-szorgalmazója a Semmelweis-szoborcso-
port Stróbl Alajostól történő megvásárlásának. 

Intézete a háború után főleg az anyagcsere- és 
az ulcus-betegséggel foglalkozott. A cukorbetegség 
inzulin előtti korszakában tudományos igényű dié
tás konyhát állíttatott fel. Banting, majd Collip 
nagy felfedezésének magyarországi kipróbálásához 
adva volt a Bálint-klinika. A Nobel-díj évében 
(1923) már nemcsak tudományos beszámolót közöl 
az inzulinról az Orvosi Hetilapban, de rendszeresen 
alkalmazzák, sőt az egyik vegyigyárral karöltve 
hazai preparátum előállításán dolgoztak. Bálint Re
zsőnek is ösztönző része van abban, hogy 1927-ben 
a felfedező ország Kanada mellett Magyarország a 
másik, ahol díjmentesen kapják az inzulint. A has
nyálmirigy-kivonat alkalmazása módosította a dié
tát. A „Diaetetikai Vezérfonal" c. könyvsorozat 
1924-es kiadású, Korányi Frigyes emlékének aján
lott első kötetében főleg a diabeteses diéta tanács
adásával foglalkozott. A könyv posthumus is meg
jelent. A cukorbeteg és az inzulin c. könyvet Bálint 
—Ernst—Purjesz—Baló közösen írták. 

„Vizsgálatok a gyomorfekély pathogenesisérőF 
c. dolgozata 1926-ban Tauszk-díjat kapott. Az Or
vosegyesületben 1928. október 20-án tartott Balassa-
előadáson fejtette ki ulcus-teóriáját (gyulladás, 
sav-bázis egyensúly, konstitúció), amit a Gesell-
schaft für Verdauungs und Stoffwechselkrankhei-
ten 1925-ös bécsi kongresszusán oly szuggesztíve 
ismertetett. Korányi Sándor tolmácsolta a német 
klinikusok véleményét, akik szerint a kongresszus 
legnagyobb eseménye a Bálint-előadás volt. ö 
ugyanis nem elégedett meg a Bergmann-kif ej tette 
véleménnyel, miszerint a fekélybetegek „vegetatíve 
stigmatizáltak", hanem a konstitucionális faktorok 
egyikét a sav-bázis egyensúly savanyú irányú elto
lódásában vélte megtalálni (teóriáját könyv alakban 
a Karger Verlag kiadta). Az átlagos pH érték 7,59, 
az ulcusosoké 7,55. „Az alkalitherapia nagy jelentő
sége volt megint az a momentum, amelyet a klini
kai tények teljesen magyarázni nem tudtak. Ma 
már kétségtelen, hogy ha az ulcus mellett hyper-
aciditás van jelen, úgy az nem oka, hanem a követ-
kezménye az ulcusnak s mégis az alkaliadagolás 
meggyógyítja az ulcust; ezt annak idejében nekünk 
sikerült először Röntgen-képen demonstrálni, ma 
már a tankönyvek mint közismert tényt írják le . . . " 
írta az 1928-as évi Orvosi Hetilap 44. számában. 
Kísérletileg megállapították, hogy ammoniumchlo-
rid adagolásával a vér pH-ját savanyú irányba el-



tolva emberen a Pirquet-reakció színe pirosabb, a 
dudora szélesebb lesz, a kísérleti állatokon előidé
zett szövethiány pedig nehezebben gyógyul. 

A Springer Verlag 1930-ban kiadta Bálint és 
Weiss: „Gewebsproliferation und Sáuerbasengleich-
gewicht" c. monográfiáját, amely széles körű tudo
mányos érdeklődést váltott ki. A Bálint-tanítvány 
néhai Főmet Béla debreceni egyetemi tanár sokat 
tett e teória megismertetéséért. „A belső secretio, a 
vegetatív idegrendszer, a szervezet allergiás reactio-
ja (Moszkovicz), a sejtek colloidális állapotának és 
a vérlipoidok megváltozásában (Jarno), valamint a 
szervezet belső milieujének eltolódásában (Bálint) 
jelölték meg az ulcus-dispositio lényegét. Ezen theo-
riák közül a Bálintét már csak azért is a legjelentő
sebbnek tarthatjuk, mert teljes harmóniában áll a 
klinikai észleletekkel, leginkább képes a többi theo-
riákban levő positivumokat is megmagyarázni és 
mert kísérletileg is a legjobban doeumeniált..." — 
olvasható tőle az 1932-es Orvosi Hetilap 31. számá
ban. A pH értékét illetően ma mások az elfogadot
tak, de Bálint neve ismert az üffeus-teória ^ törté
netében. >̂  

Néhai Főmét professzor elkötelezetten vallotta 
magát a Bálint-iskola folytatójának. Nemkülönben 
Schill Imre, Doleschall Frigyes és Hollander Leó. 
A nemrég elhunyt jeles orvostörténész Regöly-Mé-
rei Gyula emlékezése szerint Bálint Rezső „tra-
cheotomiás kanüllel a nyakában" fejezte be kutatá
sait a sav-bázis egyensúlyról. 

1929 januárjában a Semraehüeis-serlegbeszédet 
már nagy légszomjjal küszködve tartotta meg, az 
ember belsejéből fakadó boldogságról meditálva. 
1929. május 23~án halt meg ötvenöt évesen. 
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