
Marschalkó Tamás 
Dermatológiával, venerológiával foglalkozók a gyó
gyító kezdet messzire visszanyúló kezdetétől vol
tak, hivatásos szakorvosok alig pár évtizede. A 
szisztematikus képzéshez külön tanszék, külön kli
nikai osztály kellett. A magyar dermato-veneroló-
giai oktatás atyja, Schwimmer Ernő a múlt század 
végi tanszékszervezés hőskorában, év szerint 1892-
ben kapott Pesten katedrát. Érdekesmód Kolozs
várt hamarabb volt bőr- és bujakórtani tanszék, a 
kitűnő Hebra-tanítvány, Géber Ede 1874-ben (a 
Schwimmer írta első magyar nyelvű szakkönyv 
megjelenési évében) nyert rá kinevezést. Halála 
után 1891—1897 között, megfelelő pályázó hiányá
ban, nem volt betöltve. Végül 1897-ben a pesti ka
ron magántanári képesítést szerzett Marschalkó 
Tamás lett Géber interregnum utáni utóda. 

Id. Marschalkó Tamás honvédezredes teljes 
névörököse 1862. június 25-én született Tokaj me
zővárosban. Iskoláit a katonatiszt apa helyőrségi 
helyváltoztatása szerint kényszerült végezni, egy
mástól távoli (Ungvár, Kalocsa, Nagyvárad) váro
sokban. Az orvoskart Kolozsvárt kezdte, majd Pes
ten fejezte be. Két évig az első számú klinikus, 
Korányi Frigyes gyakornoka, azt követően a Po-
zsega megyei Pakra-patak vögyében fekvő Lipik-
fürdő orvosa volt. 

Mikszáth, aki a „Különös házasság" Medve 
doktorától eltekintve általában nem sok jót írt az 
orvosokról, a fürdőorvost (ha lehet) még alacso
nyabbra taksálta. Nos, „nagy palócunk" a Ka-
tánghy Menyhért-féle fürdőorvos figurákat nem 
mintázhatta volna Marschalkó Tamásról ö Szla
vónia zárt völgyéből is megtalálta a tudomány fő 
sodrához vezető fonalat. Az Orvosi Hetilap 1886-os 
évfolyamában már á hévizek „pharmakodynami-
kus" hatásáról értekezett. 

A Boleman-féle „Fürdőtan" szerint (1887, Bp.) 
a lipiki víz sok jódnátriumot tartalmaz, görvély-
kóros és bujasenyves betegeknek nagyon ajánlatos. 
A tapasztaló fürdőorvos: Marschalkó Tamás. Puky 
tanár javaslatára egymás után keresték fel a gü-
mős ízületi bántalmakban szenvedők, kiegészítő 
konzervatív kezelésért. Marschalkó „az általános 
constitutio javításában", a nil nocere elve alapján 
vélte megtalálni a legfontosabb teendőt. A Koöh-
bacillus felfedezése által kiváltott kutatási láz te
hát Lipik fiatal fürdőorvosát is megérintette, a 
végleges szakma választott útjára azonban egy 
nemzetközi tudományos polémia ismertetése ve
zette. 

Koch korszakos diadala után Lustgarten a má
sik nagy népbetegség, a vérbaj kórokozójának 
megtalálását jelentette be. Ehrlich genáánibolya 
oldatával egy, a gümőkóréhoz hasonló saválló, ál-



kohóira elszíntelenedő baktériumot mutatott ki. A 
főleg német nyelvű tudományos világ (köztük a te
kintélyes Weigert) heurékát készült kiáltani. Nem 
így a franciák. Alvarez és Tavel szívós, de tudomá
nyos ellenzékiséggel mutatták ki Lustgarten fel
fedezéséről, hogy az közönséges smegmabacillus. 
E vita izgalmas szaksajtó-tárlatán Marschalkó Ta
más kalauzolta végig az Orvosi Hetilap olvasóit. 
Ö maga Ajtai K. Sándor és Krepuska tanárokkal 
kollaborálva foglalt állást a Koch-postulátumok se
gítségével, Lustgarten ellen. 

A disputa a vérbaj történetében csak érdekes 
epizód, de Marschalkó életében sorsforduló. Az or
voskar ösztöndíjjal Berlinbe, majd a boroszlói Neis-
ser tanárhoz küldte. 1893-ban már Neisser híres 
intézetéből postázta a gonorrhoeával foglalkozó 
dolgozatait a Hetilapnak. Sorai szerint „mivel 
majdnem minden fiatalember keresztül megy a 
tűzpróbán", a húgycső-kankó korai kórisméje és az 
időbeni gyógykezelés alapvetően (nem pusztán 
szak-) orvosi feladat. A metilénkékkel festődő 
Gram negatív diplococcus felfedezőjétől nemcsak 
a górcsövi diagnosztizálást tanulhatta meg, de a 
preventív szemléletet (prostitúció ügy) és a kor
szerű kezelést is. A húgycsőszűkület és az azoo-
spermia elkerülésére a Neisser-intézetben bevált 
1 : 4000 hígítású ezüstnitrát vagy 1—5%-os ich-
thyol befecskendezését ajánlotta. Csak a 14 nap 
utáni negatív mikroszkópos eredményt tartotta 
megnyugtatóan gyógyultnak. 

Boroszlóból hazatérve 1894-ben az Orvosegye
sület ülésén Marschalkó már a syphilis szakrefe
rense. Schwimmer ekkor főleg az ekcémával fog
lalkozott, Nékám pedig a Hetilapban a külföldi fa
kultásokról írt tárcasorozatot. Fő riválisa így a nála 
egy évvel fiatalabb Török Lajos volt. Marschalkó-
nak a Hetilapban megjelent lues-statisztikáját nem 
is mulasztotta el az ellenlábas Gyógyászatban meg
kérdőjelezni. A Marschalkó—Töröfc-vita azonban a 
Hetilap contra Gyógyászat szokásos hangvételéhez 
képest lovagias kivétel volt. Török az általános be-
tegsegélyző pénztár szerény létszámából vont le 
általános következtetéseket* másrészt — Marschal
kó szerint — egy statisztika kikezdésénél mi sem 
könnyebb. Az övé Fournier tertier-lues statiszti
kája után a legnagyobb volt akkor Európában. 

A Fodor József szerkesztette Közegészség és 
Törvényszéki Orvostan c. Hetilap-mellékletben 
Neisser tanítványa már a hazai prostitúció ügy leg
főbb orvosszakértője. Elégedetlen a bécsi példa kö
vetésével, mert az — úgymond —- Kaposi profesz-
szor szerint sem kielégítő. Alapvető kívánalom a 
kötelező vizsgálat egzakt klinikai volta, és a kop
penhágai példát követve, ne a vizsgált anyagi ter
hére. Németes-katonás szigorral a kéj nőkre a leg
kevésbé lehet hatni, tehát ne a rendőri, hanem az 
orvosi jelleg legyen hangsúlyos. Ajánlja a szent
pétervári Kalnikin-kórház nyilvántartását meg
könnyítő kartotékrendszerét. 

Marschalkó Tamás 1897-ben megszerezte a 
magántanárságot, ő írta a Schwimmer Ernő 25 éves 
tanársága alkalmával kiadott „Leukoplakia bucca-
Hs" c. kötet egyik fejezetét. Szerzőtársai többek 
között: Neisser, Kaposi, De Amicis, Morris, stb. 

A magántanári habilitáció után elfogadta a be

töltetlen kolozsvári bőrtanszék meghívását. Irt a 
pellagra erdélyi történetéről. Személyes szövetséget 
és laboratóriumi barátságot kötött Apáthy István
nal, az ő kitűnő technikájával vizsgálta a rhino-
scleroma szövettanát és mutatta ki a bacillusok 
mellett a Mikulitz-sejtek specifikus voltát. A nagy
nevű Unna ellenében rámutatott a basophil festő-
désű tojásdad alakú plasma-sejtek lymphocyta 
(újabb ismereteink szerint lymphoblast) eredetére. 
Ezek az ún. Marschalkó-sejtek. Kolozsvárról még 
mindig ő a venereás ügyek szakreferense. Egyik 
konferencián (az Orvosi Hetilap 1901-ben közölte) 
a „venereás bántalmak prophylaxisa" c. előadásá
ban megállapította, hogy ez nemcsak prostitúció 
ügy, de cseléd ügy, dajka ügy, lelenc ügy, katona 
ügy, sőt az egész társadalomé. A felvilágosítás mel
lett a Credé-féle 2%-os ezüstnitrát befecskendezé
sét tartja a legfontosabbnak. 

Marschalkót venerológus útjára a lues kóroko
zó álfelfedezése indította el, de a további felfede
zésekkel szemben kétkedő maradt. Olyannyira, 
hogy Schaudinn nevét soha nem írta le. A spiro-
cheta szót is csak 1909-ben, amikor a Wassermann-
reakció értékéről értekezett. Kitűnő munkatársa 
Jancsó Miklós belklinikái adjunktus volt. Az 509 
pozitív komplementkötési reakció tulajdonosánál 
272 esetben biztos jele, 208-nál alapos gyanúja 
volt a syphilises fertőződésnek. A 29 fennmaradt 
eset: tbc, cc. vagy egyéb marasmussal járó beteg
ség. A vizsgálatot Marschalkó nagy diagnosztikai 
nyereségnek tartotta, különösen a liquor-pozitivi-
tást illetően. A Hetilap 1910-es évfolyamában 
„Ehrlich 606 és a syphilisgyógyítás" c. dolgozatá
val már bekapcsolódott a venerológia főáramköré
be. A „sterilisatio magna", a Salvarsan a febris 
recurrens esetében teljes, a luesnél is minden ed
diginél biztatóbb gyógyulást ígér, de a kezelést 
nem tartja veszélytelennek. Különösen az intraar-
teriális bevitelt. Purjesz és Lechner intézetével kö
zösen közölte a terápiás tapasztalatokat. Az ember 
szíve elszorul, ha arra gondol, hogy ez idő tájt volt 
a LecTiner-klinika lakója Ady Endre, s a Salvar-
sant nem próbálták rajta ki. Legalábbis semmi 
adat, semmi utalás rá. Különösen 1912-ben, midőn 
már Neosalvarsannal is rendelkeztek. Igaz, a költő 
ekkor másfelé kereste a gyógyulást, de kolozsvári 
kezelő orvosaival, köztük különösen Lukács Hugó
val nem szakadt meg a barátsága. Talán a tét ítél
tetett túl nagynak. 

Marschalkó közben foglalkozott a röntgensu
gár és a Finsen-készülék dermato-terápiás lehető
ségeivel, Apáthy beajánlásaival többször megfor
dult külföldön, megírta a kolozsvári bőrklinika 
történetét. Tanártársai főleg bámulatos emlékező
tehetségét csodálták. A világháború kitörésekor ő 
lett a hadsereg egyik fő venerológusa. Legfonto
sabb feladatnak a férgesség (tetvesség) és a nemi 
bajok elleni küzdelmet tartotta. Megállapította, 
hogy a tarkóekcéma leggyakoribb oka a fej tetves
ség. A ruhatetű (a kiütéses typhus) ellen a ruhák 
terpentinnel történő permetezését vagy kemencé
ben való fertőtlenítését ajánlotta. A prostitúció kö- f^X^ 
nyörtelen felszámolását nem tartotta megvalósít- ^ P T 
hatónak. Egyrészt „Mars és Venus" nagyon von- •*"•** 
zódnak egymáshoz, másrészt annak „kimeríthetet- 2613 



len tartalékai vannak". Inkább a felvilágosítást, a 
preventív cseppeket és az alkoholizmus elleni küz
delmet hangsúlyozta. Feladatának prológusa után, 
1915 kora őszén, 53 évesen váratlanul elhunyt. 

A Schwimmert követő első nagy dermato-ve-
nerológus generációnak (Török Lajos, id. Nékám 
Lajos, Feleki Hugó, Havas Adolf) nem volt mél
tatlan tagja. Bár sajnálatos korán, nagyon rosszkor 
dőlt ki a sorból, munkássága — jelentősége a ta
nári mivoltától függetlenül is eléri — meghaladja 
az orvostörténeti számontartás küszöbértékét. 

Szállási Árpád 


