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Poór Ferenc 
és a családi hagyomány 

A Gyógyászat c. lapot alapító és a legelső bőrosz
tályt (Rókus, 1859) vezető dermatológus magán
tanár, Poór Imre polemizáló pályafutása nevezetes 
melléfogással kezdődött. Még tatai tanár korában 
(1844) megbírálta Petőfi Sándornak A helység ka
lapácsa c. remek eposz-paródiáját, s a bumeráng 
ezúttal sem tévesztett célt. A Talpra magyar köl
tőjével több vitája nem akadt, részben mert az ön
védelmi harcok idején „kardtársakká" váltak (mi
alatt a kritikus is életveszélyes sebet kapott a sző-
regi csatában), másrészt a Petőfi-jéletmű rövid idő 
alatt oly tüneményes igazolást nyert, hogy még a 
legelfogultabb másképp látók sem merték volna 
megkérdőjelezni. 

A vitázó harci kedv aztán évekre elült, majd a 
Gyógyászat megindításával (1861) jelentkezett is
mét. A magyar orvosok és természetvizsgálók IX. 
vándorgyűlésén (Pest, 1864) felidézni érdemes 
disputa zajlott le Poór tanár-szerkesztő és Korányi 
Frigyes Szabolcs megyei főorvos között. Az alkal
mat Spitzer Bernát sátoraljaújhelyi községorvos 
A pokolvar oktana és kórtana c. előadása szolgál
tatta. Zemplén önkéntes orvosképviselője nem ér
zett döntési illetékességet a lépfene kóroktanában, 
csak az ismeretes verziókat regisztrálta. Ezek egyi
ke szerint a lépfene állatoktól megkapható önálló 
ragályos betegség, mások szerint (pl. Poór tanár) 
az a lépmegnagyobbodásal járó váltóláz egyik tü
neti változata. Spitzer előadása után Poór e néze
tét önérzetesen vállalta, mire elszabadultak a ne
hezen zabolázható vitaszenvedélyek. Olyannyira, 
hogy Korányi Frigyes indítványt tett egy külön 
kerekasztal-konferenciára, amely egy helyett két 
délutánt töltött ki. Irányító elnökei Balogh Kál
mán és Kátai Gábor tanárok voltak, jelesebb 
részt vevői: Korányi Frigyes, Lengyel Endre, Sass 
István, Mangold Henrik és Gebhardt Lajos. 

Korányi rögtön megvétózta a váltóláz-teóriát, 
mert, úgymond: „A pokolvarasoknál a lépfene ál
tal történt ragályozást legtöbb esetben kimutatni 
nem\ lehet ugyan, de vannak körülmények, ame
lyekből azt következtetni lehet. így valahányszor 
az embereknél pokolvaras eset fordul elő, mind
annyiszor vagy egyidőben, vagy pedig megelőző
leg az állatok lépfenéjét lehet észlelni". Mindezt 

Korányi a Nagykálló környéki tapasztalatokkal 
támasztotta elő, ahol bőven volt váltóláz, pokol
varas ember és lépfenés jószág. Balogh Kálmán el
nök felhívta a vitázok figyelmét a francia Da-
vaine legújabb eredményeire, s kérte a kollégá
kat, küldjenek az ő intézetébe vérkeneteket a kér
dés bakteriológiai eldöntésére. Sass István Tolna 
megye főorvosa (Petőfi egykori iskolatársa-barát-
ja) az egy-tünet-nem-tünet elve alapján tartotta 
elégtelennek Poór állítását, Schmidt György kór-
boncnok szerint ilyen alapon a hastífusz is a ma
lária következménye lehetne. Summa summarum, 
a vita főleg Poór szofisztikus-terjengős válaszában 
éles hangú személyeskedéssé fajult, nem a min
denki egy ellen, hanem az egy mindenki ellen vég
ső kicsengésével. 

Mint a fentiekből jellemzően kitetszik, a Gyó
gyászat szerkesztőjének erősebb oldala volt az 
ítélkezés, mint a tapasztalás, vitázó ellenzékieske
dését mentse, hogy még alaposabb munkára sar
kallta az Orvosi Hetilap köré csoportosuló ellen
feleit. 

Poór Imre fia, Ferenc, aki apjának a rk. ta
nárrá történt kinevezése évében (1871) született és 
halálakor (1897) kapott orvosdoktori oklevelet, 
egyetemi évei alatt nem lehetett irigylésre méltó 
helyzetben. Nem anyagi gonddk miatt és nem is 
a kellő képességék híján. Medikusévei kellős kö
zepén kezdődött, majd kulminált a megkésett Sem-
melweis-kultusz, apja pedig közismerten nem tar-
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tozott a hívők táborába. Nem beszélve, hogy ifj. 
Poór anyai ágon Birly Ede Flórián szülésztanár 
unokája volt, aki az anyák megmentőjének tan
széki elődje, kor- és honfitársaként a gyermekágyi 
lázat mindvégig hashajtással „gyógyíttatta". 

Ilyen előítéletekre alkalmas eredet a kiegyen
súlyozatlan embereket a hívebb hív, vagy az ellen
felébb ellenfél kompenzáló végleteibe szokta haj
tani. Poór Ferenc mértéktartóan mindkettőt elke
rülte. Tisztában volt apja fogyatékosságaival, hogy 
a magyar dermatológia megalapozója, jóllehet te
hetséges dermatológus volt (Szodoray a tanköny
vében az arthropathia psoriatica első tanulmányo
zójaként említi), kora és magántanárrá történt ki
nevezése révén lépéselőnyt tarthatott volna 
Schwimmer Ernővel szemben, akivel közel egy 
időben halt meg, nem írt összefüggő dermatoló-
giai monográfiát, sem tankönyvet, nem nevelt is
kolát, legfeljebb Orvosi Hetilap-ócsároló toll-tár-
sakat. Poór Ferenc kiegyensúlyozottabb alkat volt, 
ő elsősorban dermatológus igyekezett lenni. 

Apja kívánságára a párizsi Szent Lajos Kór
ház köré koncentrált francia dermato-venerológiai 
iskolán, Bazin, Ricord, Vidal, Besnier, Darier, 
Jeanselme, Gougerot és Sabouraud szellemében 
nevelkedett, de becsülte a bécsit is. Különösen a 
Kolozsvárra került Géber Edét, Sigmundot és Ka-
posi Móricnak a franciára fordított műveit idézte 
szívesen. Végzése és külföldi tanulmányútja után 
1900—1905 között az akkor még magántanár Né-
kám Lajos vezetése alatt álló bőrklinika tanárse
gédje, 1907Jben a bőrbetegségek kór- és gyógytana 
tárgyköréből magántanárrá habilitálták. Ámbár a 
családi hagyomány tiszteletben tartásával a Gyó
gyászat szerzői körébe tartozott volna, első dolgo
zatát 1901-ben az Orvosi Hetilap közölte. A lupus 
erythematosus Cazenave szerinti etiológiáját tár
gyalja, valamint a toxin okozta Darier-féle tuber-
culides kórképét, amely betegség érintettjei csa
ládjában általában megtalálható a tbc, bőrük a 
Koeh-tubereulinra heves helyi reactiót ad és a szö
vettani képben óriássejteket lehet kimutatni. Első 
írása a Gyógyászat hasábjain 191 l-es keltezésű: 
„Hallási zavarok az Ehrlich—Hata-féle arzenoben-
zol (606) alkalmazása után" címmel. 

A legelső magyar nyelvű bőrgyógyászati tan
könyvben , (Schwimmer Ernő, 1874) a syphilidoló-
gia még nem önálló fejezete a dermatológiának. A 
kemény- és lágyfekély azonossági, ül. kétszerűségi 
vitája ekkor még nem dőlt el az utóbbi javára. Az 
előbbi tartotta magát Auspitz, Hebra és Kaposi 
munkáiban, Schwimmer is azt vallotta, de már az 
erdélyi eredetű bécsi Sigmund és a francia Clerc, 
Fournier, valamint a Ricord-tanítvány Rollet már 
a különbözőség mellett szállt síkra. Róna Sámuel 
tanár az 1894-ben megjelent „A buja vagy nemi 
betegségek" c. önálló venerológiai, de még nem 
külön syphilidológiai tankönyvében természetesen 
már a dualista felfogás olvasható. A spirochaeta 
paliida felfedezése után Török Lajos poliklinikai 
főorvos írta az első dermato-venerológiai könyvet. 
Az Orvosi Hetilap és a Gyógyászat hasábjain egy
mást érik a szerológiai témájú és az arzenobenzol 
származékait kipróbáló dolgozatok, értek a felté
telek egy syphilidológiai tankönyv megírására. 

A vezető venerológusok sorába emelkedett 
Poór Ferenc tollából a világháború első évében 
jelent meg „A syphilis kórtana és gyógytana" 
(1914, Budapest), de ekkor a szerző már, eltérően 
a Magyar Életrajzi Lexikonban olvasottól (ami 
valószínűleg a Berde írta nekrológból származik), 
a Szt. István kórház osztályos főorvosa volt (1. a 
könyv belső címlapját). Poór a hepatogén, nephro-
gén és cerebrális ártalmak miatt tartózkodó a 
Sal varsán—Neosalvarsan terápiás effektusának 
megítélésében. 

Különösen vonzódott szakmája története iránt, 
ahogyan az az 1913jban megjelent „A dermatoló
gia evolúciója a XIX. században, különös tekintet
tel hazánkra" c. írásából is kitűnik. A párizsi— 
bécsi dermato-venerológiai irányzatok ellentéteit, 
és egy kicsit Poór Imre és Schwimmer Ernő em
lékét igyekezett összebékíteni, hiszen a tanszék
felállítás kérdésében (ami a leglényegesebb volt) 
nem álltak ellentétes véleményen. 

A világháború után megszaporodott az orvosi 
fakultások száma, de magyar nyelvű tankönyv 
Schwimmer Bőrkórtana óta nem jelent meg. Poór 
Ferenc főorvos az első sikeres syphilis-tankönyv 
után megírta a „Dermatologiá"-t, amely etiológiai-
klinikái beosztású, a betegségeket arányosan tár
gyalja, Guszman szavaival 1921-ben karácsonyi 
ajándéka volt a magyar orvosi kultúrának. Ami
kor a klinika Kolozsvárról Szegedre települt, a 
bőr- és nemikórtani intézet egy katonai kórház
maradványban húzódott meg, 60 priccs és 40 könyv 
felszereléssel. Mint ismeretes, 1915-ben elhunyt 
Marschalkó professzor, két beosztottja került Sze
gedre, Heiner Lajos és Berde Károly tanársegédek. 
Ilyen mostoha körülmények között került a kli
nika élére 1923-ban Poór Ferenc. 

Az új klinika építése csak 1927-ben kezdődött, 
de már 1929. november 12-én oktatásra kész álla
potban volt. Poór professzor az apja könyvtárái 
az intézetnek ajándékozta, köztük pl. az Orvosi 
Tár és a Gyógyászat teljes sorozatát. A kórterme
ket jeles bőrgyógyászokról (Jordanus, Plenck, 
Gruby, Kaposi, Sigmund, Géber Ede, Marschalkó, 
Róna, Sámuel) nevezték el, Rejtő Kálmán tanár
segéd moulageHkészítaiényekkel szerelte fel a fala
kat. Közben a szakirodalmi működése sem szüne
telt. Az Orvosi Hetilap 1924. évfolyamában jelent 
meg „A női genitalis systema zavaraiból kiváltott% 

bőrbántalmak" c. klinikai előadása, hivatkozik Ber
de röntgen-castratiós eredményeire. A Rigler Em
lékkönyvben, amelynek egyik szerkesztője volt, a 
„Terhesek lueses fertőzéseinek hatása a magzat
ra" reprezentatív dolgozatként szerepel. Ő közölte 
1925^ben (Orvosi Hetilap) a Sutton-féle leukoder-
ma acqulsitum sentrifugum első európai esetét, 
amelyet első leírója a vitiligo változatának tartott. 
A szülők könyvtára sorozatban ifj. Imre József 
szemész tanár és a gégész Wein Zoltán fővárosi 
főorvos írása mellett a Poór Ferencé olvasható, a 
gyermek bőrének gondozásáról. Foglalkozott a lues 
malária terápiájával, mivel tanártársa volt a leg
kiválóbb magyar maláriaszakértő, id. Jancsó Mik
lós. A Nékám Emlékkönyvben „Az átöröklés né
hány kérdésének vonatkozása a dermatológiában" 
(1927) c. dolgozata jelent meg. Foglalkozott a lues 



és a tbc kórfolyamatának egyezéseivel és ellenté
teivel, a dispositio jelentőségével a syphilis ala
kulásában, az autoinoeulatio kérdésével, a leuko-
plakia és a vérbaj közötti összefüggésekkel, nem 
szólva számos külföldi lapban megjelent közlemé
nyéről. 

Legkiválóbb tanítványa, Berde Károly szerint 
az 1936 tavaszán elhunyt Poór Ferenc rendkívüli 
történeti érzékkel volt megáldva, a tudományt 
sohasem a pillanatnyi statikai helyzetében szem
lélte. Aspektusában fellelhetők voltak a korszerű 
biológiai irányzat és a conditionalismus gondola
tának alapvonásai. A családi hagyomány értéke
sebb feléhez híven ő lett a szegedi dermato-vene-
rológia megalapozója. SzáUási Arpád 


