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Lőte József (1856-1938) 
Az általános kórtan (és gyógytan), valamint a 
gyógyszertan 1872-ig egy katedra keretébe tarto
zott, Prandt Ádámtól Wachtel Dávidig mindig" 
azonos tanár adta elő. Ezen alaptudományokon 
nyomot alig hagyó Wachtel nyugalomba vonulása 
(1871) után az energikus, nagy tehetségű Balogh 
Kálmán lett a kettős intézet igazgatója. A követ
kező, 1872-es esztendőben a tanártestület kezde
ményezésére a tanszéket kettéválasztották, Balogh 
a farmakológia professzora maradt, a patofizioló-
giát pedig Hőgyes a kinevezéséig (1883) helyettes
ként oktatta. 

Éppen a pesti tanszékmegosztás idején egye
temi rangra emelt kolozsvári karon ez a szétvá
lasztás csak 1890-ben következett be. Miként Pes
ten Balogh Kálmán, itt Lőte József került a meg
osztott-összevont ikertanszék élére, a gyógyszertan 
külön professzort csak évtizedek múltán kapott. 
Lőtének több okból lényegesen nehezebb helyzete 
volt a pesti kollégájáénál. Balogh közvetlen elődei, 
Seidl Emánuel (a Hőgyes-Könyv szerint Seidl Ma
nó), ül. Wachtel Dávid nem sok vizet zavartak az 
orvostudomány forrásainál, a különbség tehát ko
rán és könnyen kiderült. Lőte jeles elődei; Hőgyes 
Endre és Bókay Árpád viszont a jóval mostohább 
kutatási feltételek, szükségépület, majd áttelepü
lés, végül újrakezdési nehézségek között is igen 
magas színvonal tartására kötelezték örökösüket. 
Lőte e követelménynek törekedett megfelelni, nem 
látványosan, de nem is eredménytelenül. 

Illyefalvi Lőte József Alsó-Fehérmegyében, a 
maroscsúcsi protestáns parochián született mint 
lelkészfi, iskoláit Nagyenyeden végezte. Az alapító 
Bethlen Gábor, Apáczai Csere János és Pápai Páriz 
Ferenc nevével ékeskedő főiskolán tanárkodott ez 
idő tájt egy székelyföldi rokon, a teológus, csilla
gász és matematikus Lőte Lajos, aki tanításon kí
vül főleg a kollégium zűrzavaros gazdasági ügyei
nek rendezésében szerzett jelentős érdemeket. Az 
illyefalvi rokondiák a maturátus után a kolozsvári 
orvosi karra iratkozott be, ahol 1881-ben avatták 
egyetemes doktorrá. 

A tehetséges, törekvő medikusra korán felfi
gyelt az általános kórtan és gyógyszertan tanára, 
az a Hőgyes Endre, aki ekkor végezte híressé vált 
kísérleteit a labirintus működéséről, farmakológia 
terén pedig a növényi alkaloidáknak a testhőmér

sékletre kifejtett hatását vizsgálta. Lőte József az 
avatása előtti esztendőben már Hőgyes közvetlen 
munkatársa. Ekkor jelent meg a kolozsvári Orvos^ 
Természettudományi Értesítőben az első önálló 
dolgozata: „Adatok a tengeri nyúl egyes szervei 
aránylagos súlyviszonyainak változásához inanitio 
következtében" címmel. A második közleménye ui. 
az oleander alkaloida mérgező (az idézett Schmie-
deberg szerint erős digitális túladagolásához ha
sonló) hatását vizsgálja békaszíven, kutyákon pe
dig a központi idegrendszer hűdését is észlelte. 
Ezen örökzöld dísznövény mérge nemcsak a medi
terrán országok kriminalisztikájában szerepelt, ha
nem a hazaiban is, eredményeit a közvetlen gya
korlat hasznosíthatta toxikológiai vizsgálatok al

kalmával. 
Lőte feladata volt továbbá a kolozsvári Orvos-

Természettudományi Értesítő olvasói számára ösz-
szeállítani a magyar orvosi szakirodalom biblio
gráfiáját. Ezek szerint a nyolcvanas évek elején a 
következő periodikák foglalkoztak medicinával 
zárójelben a szerkesztők: Orvosi Hetilap (Marku-
sovszky Lajos); Gyógyászat (Dulácska Géza); Or
vos-Természettudományi Értesítő (Hőgyes Endre, 
Koch Antal, Entz Géza); Orvosi Szemle (Schwar-
tzer Ottó); Közegészségügyi Kalauz (Lőrinczy Fe-~ 
rencz); Értekezések a Természettudományok Kö
réből (Szabó József akad.); A budapesti kir. Or
vosegylet évkönyve (Réczey Imre); Magyar 
Gyógy terem (Lőrinczy Ferencz); Természettudo
mányi Füzetek (Szakay Gyula, Czirbusz Géza); 
Természettudományi Szemle, a biharmegyei orvos-
és term.tud. egylet közlönye (Hajdú Gyula); A po
zsonyi Természettudományi és Orvosegylet Közle
ményei (szerk. nincs jelölve); Gyógyszerészeti He
tilap (Schédy Sándor); Veterinarius (Nádaskay 
Béla, Varga Ferencz) és e lapokhoz tartozó mellék
letek, a Közegészségügy és Törvényszéki Orvos
tan, Államorvos, stb.) 

Amikor 1883-ban egyrészt Balogh Kálmán ro
hamosan romló egészsége, másrészt a kilátásba 
kerülő újabb építkezések, továbbá Hőgyes kivéte
les kutatói kvalitásainak nyilvánvalóvá válása ar
ra ösztönözte a kart, hogy a gyógyszertant a kór
tantól végképp különválasztani javasolja, az új 
tanszékvezető kiléte már nem volt kétséges. Hő-
gyessel együtt jött Pestre Lőte József, aki rövide
sen az intézet bakteriológiai beavatottja lett. A 
kórtani érdeklődését is bizonyítandó, egyetemi 
használatra lefordította G. S. Woodhead patofizio-
lógiai tankönyvét. Az Orvosi Hetilapban az első 
írása 1886-ban jelent meg, amely főleg Koch nyo
mán a lépfene gyógyításával (higanyklorid, jodo-
form, arzénessavas kálium stb.) foglalkozott, több
nyire kórszövettani eredményéket felmutatva. „A 
védőoltás és az immunitás kérdése a fertőző be
tegségek tanában" c. dolgozata az 1887-es Hetilap
ban jelent meg, ugyanekkor habilitálták magán
tanárrá a kísérleti kórtanból. 

Ugyanebben az évben hagyta el,végleg Buda
pestet Babes, a bakteriológia legfőbb szakértője, 
ezért Fodor József dékán a kari ülésen utódjául 
Lőte József vagy Pertik Ottó külföldi kiképzésére 
tett javaslatot. Noha Pertik már megjárta Párizst 
és Strassburgot, Lőte pedig — a saját szavaival — 



még sohasem hagyta el édes hazája határait, ne
héz volt a megkülönböztető választás, ezért a kar 
nagyvonalú előrelátással mindkettőjüket a berlini 
Koch-intézetbe küldte. 

A német fővárosban az élettan a gyógyszer
tannal lakott közös fedél alatt, igazgatója Lieb-
reich tanár volt. Különösen nagy hatással volt rá 
az állatorvosi főiskolán Műnk professzor csupa-
kísérlet laboratóriuma, ahol főleg pajzsmirigykiir
tott kutyák szervezetének a viselkedését, valamint 
az oedema malignum baktérium porcelánszűrleté-
nek immunizálóképességét tanulmányozták. A na
gyok után (Műnk, Bergman) az óriások (Koch és 
Virchow) következtek. A cellulárpatológia pápájá
nak intézetében különösen Israel tanársegéd ba
rátsága és kórszövettani vizsgálatokkal egybekö
tött kórélettani előadássorozata keltette fel a fi
gyelmét. Koch közegészségtani fellegvárába meg
lehetősen félszegen került be. Feszélyezte a poro
szos környezet, a bejáratnál barátságtalanul ásí
tozó kiszolgált ágyúcsövek, de a benti bensőséges 
hangulat hamarosan feledtette a kinti külsősége
ket. Leírásából (Orv. Hetil. 1888) szinte, rekon
struálható az intézeti berendezés. A működése óta 
eltelt első három esztendőben összesen 483 bakte-
riológus részesült itt speciális Koch-laboratóriumi 
kiképzésben, fele német, fele külföldi. Az utób
biakból 79 amerikai, 51 orosz, 14 osztrák, 7 ma
gyar, a többi Japántól Skandináviáig toborzódott 
Össze. Lőte szomorúan állapítja meg, hogy bezzeg 
Pesten, Babes ingyenes kolera-kurzusaira alig volt 
jelentkező. Koch szaggatott, módszeres,, rengeteg 
illusztrációval magyarázott előadásai felejthetetlen 
élményt jelentettek. Őmaga ellenőrizte a táptalaj
készítést, a leoltást, mindenkitől pedáns pontossá
got, maximális figyelmet követelt. Kevésbé kato
nás adjutánsa Fraenkel tanársegéd volt, aki inté
zeti fotósként is nagy népszerűségnek örvendhe
tett. Pláne mikor sikerült lencsevégre kapni a szi
gorú szemüveges Mestert egy-egy emléknek szánt 
csoportkép közepén. Találkozott egy távol-keleti 
kutatóval, akit Kitasato néven ismer az orvostör
ténet. Éppen ekkor készült megcáfolni a kolera-
vibrió spóráképző tulajdonságát Hueppe ellené
ben, mivel a spóragyanús képződmények nem kel
tek életre a húslevesben. 

Berlinből hazatérve Lőte magántanár a ve
szettséggel és a tbc-vel foglalkozott. Hőgyes ekkor 
már a Pasteur-intézet igazgatója is volt, tehát e 
témát kínálta a professzor iránti tisztelet, a tbc-
vel viszont Koch mellett „fertőződött". Az Orvosi 
Hetilap 1889-es évfolyamában megjelent „Adalék 
a gumókor kísérletes kortanához" c. dolgozata Ba
bes laboratóriumi örökségével, kultúráival készült, 
a tüdőgümőkór és a görvélykór bizonyos eltérő vi
selkedéseinek észrevétele a humán-bovin törzsek 
változatait engedi sejtetni. 

Az egyre intenzívebb munkát végző Pasteur
intézet 1890 elején meghívta tanársegédnek, azon
ban hamar nyilvánvaló lett, hogy Balogh Kálmán 
halála (1888) után a helyettes Tóth Lajos nem 
marad a gyógyszertan élén, s az első számú esé
lyes Bókai Árpád Kolozsvárról. A tanszékcsere 
után pedig Lőte József, akinek ekkor jelent meg 
A. F. Hoffmann „Előadások az általános orvoslás

tanból, különös tekintettel a belső bajokra" c. má
sodik tankönyvfordítása; a Pestre távozó tanár 
utódja lett a Szamos menti Alma Materben. 

Nagy szükség volt itt Lőte tősgyökeres transz
szilván lokálpatriotizmusára, mert páros intézete 
gyakorlatilag mindvégig szükségépületekben kény
szerült dolgozni. Mire felépült, hadikórháznak ren
dezték be. Kolozsvári évei alatt egyre gyűltek a 
megjelentetésre nem kerülő tudományos feljegy
zések. Sokat meditál a tanár feladatáról, a közlés 
értékéről, az írás értelméről. Század eleji dolgoza
taiban Hőgyes szelleme jár vissza. A magyar or
vosok és természetvizsgálók XXXII., Kolozsvárt 
tartott vándorgyűlésén a madarak veszettségéről 
értekezett, szövegét az Orvosi Hetilap 1904. évf. 1. 
száma teljes terjedelmében közölte. A belgyógyász 
Purjesz Zsigmond professzor tiszteletére 1906-ban 
kiadott Emlékkönyv reprezentatív dolgozatát kö
zölte a békákba átoltható veszettségről. 

A gyógyszertan adjunktusa Jakabházy Zsig
mond lett, ezzel megoszlottak az előadói gondok, 
a Karolina-kórház patikájának a vezetője, Issekutz 
Hugó pedig szorgalmas kutatótársnak bizonyult. 
A világháború kitörésekor került intézetébe az in-
venciózus Jeney Endre, akivel együtt költözött 
Szegedre, a trianoni döntés miatt áttelepült fa
kultás új lakhelyére. A Tisza—Maros-parti metro
poliszban rövidesen megválasztották az egyetem 
barátai és a szegedi orvosok egyesületének elnö
kévé. Az 1923/24. évi ülésszak elnöki megnyitójá
ban síkra szállt az orvosi nyelv védelmében, az 
idegen szavaktól hemzsegő, nyakatekert fogalma
zás ellen. Még a nagy tekintélyű Jendrassik Ernőt 
sem kímélte. Elrettentő példaként idéz az Orvosi 
Hetilapból egy valószínűleg dermatológustól szár
mazó mondatot: „A trichophyton ectothrix micro-
idesnél található intrapiláris myceliumok igen po-
lymorphokT. A nemes szándék azonban visszá
jára fordul, mert nyelvújítási javaslataival bugáti 
gyermetegségekbe esik. Például az artfremd = faj
idegen — fordítást „fajamás" (1. felemás) szóval 
véli helyettesíthetőnek, a tupfer „szitató" legyen, 
a szanatórium „egészséglő" a vendéglő analógiá
jára. Természetesen ez a neologizmus nem esik 
latba Lőte megítélésekor. 

Utolsó írásos szereplése Rigler Gusztáv ne
gyedszázados tanári működésének emlékére ki
adott (1926) kötetben olvasható. E könyv szerzői
nek imponáló névsora felsorolásra kínálkozik: 
Davida Leó, id. Imre József, Issekutz Béla, id. Jan-
csó Miklós, Jeney Endre, Kubinyi Pál, Lőte József, 
Nyírő Gyula, Poór Ferenc, Purjesz Béla, Veress 
Elemér, Waltner Károly, hogy csak a legjeleseb
beket említsük. „A gümőbacülus festékcserén ala
puló festéséről" szóló írása felidézi Koch eredeti 
eljárását, midőn 1882. március 24-én közölte, hogy 
egy lúgos—borszeszes methylénkék folyadékban 
24 óráig áztatott kenetet vesuvin oldatba (Bis
marck-barna) téve sikerült górcső alatt megpillan
tania az egészség legalattomosabb „közellenségét". 
Ehrlich másnap virradóra méginkább szűkítette a 
kört, methylénkék helyett a jobban használható 
anilinvizes fukszint ajánlotta. Végül 1883-tól talál
ta meg Ziehl és Neelsen a borszeszes brillant-fuk-
szint. Lőte annak idején az után vizsgálatokat 



Böhm János medikusra bízta, aki egyértelműen a 
Ziehl—Neelsen-féle eljárásnak adott elterjedési 
esélyt, többek között a Zentralblatt f. Bakt. Őrig. 
62. kötetében. Böhm „jóslata" beigazolódott, Lőte 
tanár pedig Koch bűvkörére pillantott vissza e ki
vételes alkalomkor. 

Hetvenedik életévét betöltve, 1927-től vonult 
nyugalomba, átadva katedráját a Rockefeller-ösz
töndíjas útról hazatérő Jeney Endrének. Több mint 
tíz évig figyelhette kívülről a szegedi egyetem szel
lemi felfutását, ahonnan Nobel-díjas került ki és 
legfőbb „tanár-exportőrje" lett a többi fakultás
nak. Halálakor (1938) az Orvosi Hetilapban az egy
kori kolozsvári tanítvány, Issekutz Béla búcsúz
tatta, aki 1919-ben átvette tőle a gyógyszertani 
intézet irányítását és Szegeden tanártársa volt. A 
szakma az évi veszteséglistája Lőte mellett: Berecz 
János, Blaskovics László, Győry Tibor, Winternitz 
Arnold, valamint Darier, Sabouraud és Sudhoff. 
Mindez egy új világháború előrevetülő árnyéká-
b a n * Szállási Árpád 


