
Bókay Árpád 
A Bókay névnek annyira gyermekgyógyász csen
gése van, hogy a farmakológus Bókay Árpádé az 
id. Bókai Jánoséhoz (apja), az ifj, Bókay Jánosé
hoz (testvéröccse) és a Bókay Zoltánéhoz (fia) ké
pest eretnekül hangzik. Sajnos másban is. Míg 
amazoknál a tudós és az ember egymást kiegészítő 
összhangja zavartalan, addig az övé disszonáns. A 
Tanácsköztársaság vízválasztó idején tanári jogát 2191 
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felfüggesztették, annak bukása után káros szerepet 
vállalt. Pedig annak előtte mindig haladónak szá
mított. Ez a kénytelen^kényelmetlen, de kötelező 
kérdőjel természetesen nem vonatkozhat tudomá
nyos értékeire. 

A szepességi cipszer származású friss diplo
más Bock János doktor a 48/49-es szabadságharc 
idején azzal vette át a honvédsereget orvosként 
szolgáló Schoepf-Merei tanártól a pesti szegény
gyermek-kórház vezetését, hogy fegyvernyugvás 
után folytatják közös munkájukat a magyar gyer
mekgyógyászat megteremtéséért. Bock segédorvos 
Budavár bevétele napján hazafias lelkesedésből 
nevét Bókáira változtatta, s hiába tartotta azt tör
vénytelennek Világos után a helytartótanácsi hi
vatal, ő visszavonhatatlanul kitartott mellette. ír
ják az idősebbét is Bókaynak, de tévesen. Petőfi 
nemzedéke csak i-re magyarosított, sőt Jókai az ős 
y-t hagyta el érte. Az elképzelt eredményes fegy
vernyugvásból sajnos méltánytalan fegyverletétel 
lett, Schoepf-Merei tanár megaláztatás helyett az 
önkéntes száműzetést választotta. Útjaik ezzel 
örökre szétágaztak. Bókai János itthon fokozato
san kiérdemelte a vezető gyermekgyógyász rangot, 
utóda lett Schoepf-Merei tanárnak és előde a Bó
kán dinasztiának. 

Árpád fia 1856. augusztus 15-én született, Já
nos két esztendővel később. Életük párhuzamosan 
is eltérő, jelen esetben a kevéssé ismert diszhar
monikus, idősebb rövid vázolására vállalkozunk. 

Már középiskolás korában különös vonzalmat 
tanúsított a kémiai képletek iránt, így a pályavá
lasztáshoz aligha járult atyai unszolás. Medikus
ként előbb Korányi klinikai gyakornoka, majd Ba
logh Kálmán feltűnő tehetségű tanítványa. A záró 
szemesztereket Strassburg orvoskarán végezte, a 
nagy névsor: Recfclinghausen, Hoppe-Seyler, Kuss-
maul és Lücke voltak a tanárai. Az elszászi német 
—francia egyetemen 1879-ben szerzett orvosi dip
lomát, hazajövetele után mindjárt besorolódott a 
kutatói élvonalba. A külföldre nemigen járó Ba
logh Kálmánnak 6 lett a „külügyi referense", és 
első számú szerkesztői száksegítsége. Munkatársa 
volt a Balogh-féle Orvosi Műszótárnak, helyettes 
főmunkatársa az Orvosi Hetilapnak és társszer
kesztője a Schwartzer Ottó-féle Orvosi Szemlé
nek. „A központi idegrendszer befolyása az állati 
test hőmérsékletére" c. dolgozatát 1881-ben Ba-
lassa-díjjal jutalmazták. 

, Az elmélet-klinikum kettős hangoltságából 
1881-ben az utóbbi adta a vezérszólamot. Korányi 
Üllői úti új klinikájára kapott előbb másod, majd 
első tanársegédi kinevezést. A nagy belgyógyász 
nagyon kedvelte őt, 1882-ben a közép-európai ok
tatást tanulmányozó körútra küldette a karral. Ha
zatérése után a belgyógyászati diagnosztika tárgy
köréből magántanárrá habilitálták. A fiatal klini
kus életében váratlan fordulatot hozott az 1883-as 
esztendő. Balogh Kálmán tanszékéről levált az ál
talános kórtan, vezetésével a Kolozsvárról vissza
került kiváló Hőgyes Endrét bízták meg. Annak 
megüresedett helyére a huszonhét éves Bókay Ár
pádot hívták meg, aki klinikus létére komoly el
méleti múttal rendelkezett. Magyar és német nyel
ven közleményei jelentek meg a nüklein és a leci-

tin emészthetőségéről, a nuklein előfordulásáról, a 
conchinium sulfuricumnak a váltóláznál történő 
alkalmazásáról, a liquor arsenici bromati antidia
betikus hatásáról. 

Az imponáló lehetőséggel természetesen élt, út
ját Korányi megértőleg egyengette. Kolozsvári ki
nevezése után megválasztották az Orvosi Könyv
kiadó Társulat vidéki igazgatósági tagjává. Az 
Erdélyi Múzeum Egylet orvos-természettudományi 
értesítőjében (amelynek orvosi szakjegyzője volt) 
klinikai dolgozatokat is közölt, például: „A szív
burok-lemezek összenövésének két érdekes eseté
ről". Az eseteket még Pesten észlelte, előadásában 
nagy felkészültség és egy kis klinikusi nosztalgia 
érezhető. A legtöbbet azonban a bélmozgások élet-
és kórtanával foglalkozott. Kísérleti állatokon vizs
gálták a tejsav, a hangyasav, a propionsav, a cap-
ronsav, továbbá a kénhidrogén és metángáz, vala
mint a testhőmérséklet emelkedésének a bélmoto-
rikát fokozó hatását. Legfontosabb felismerése a 
paraldehyd antidotikus szerepére vonatkozott, a 
sztriebnin, a brucin, a tebain, a pikrotoxin, a klór
bárium mérgezéseknél. Vizsgálta az antifebrin ha
tásmechanizmusát, klór-káli mérgezéseknél a met-
haemoglobin képződést, az epefestékek bélmozgást 
fokozó szerepét, írt az ólomkólikáról. Balogh Kál
mán nagyformátumú farmakológiai munkásságát 
folytatta. 

Közben figyelme ismét a klinikum felé terelő
dött. Wagner János I. sz. Belgyógyászata 1887-ben 
megürült, Bókay Árpád pályázatát (hiszen a bel
gyógyászatból is magántanár volt) Korányi Frigyes 
külön beadványban támogatta. A kar azonban 
Kétli Károlyt nevezte ki. Wagner halála után 1888-
ban Balogh Kálmán hiányát kellett pótolni, így 
1890-ben Bókay Árpád már Pesten adta elő a 
gyógyszertant. 

Termékeny szakirodalmi évek következtek; 
1892—97 között Klug Nándor és Pertik Ottó, 1898/ 
99-ben Pertik Ottó közreműködésével a reprezen
tatív Magyar Orvosi Archívum szerkesztője, az 



1893—1895 között megjelent Ungarisches Archív 
für Medizin változatának Goldzieher Vilmos volt 
a társszerkeszítője. A hazai és külföldi fürdők, ás
ványvizek összehasonlításáról írott dolgozatai a 
Balneológiai Egyesület Évkönyvében jelentek meg. 
A balneológiát Dalmady Zoltán előtt ő adta elő. 
Népszerű volt a több kiadást megért négykötetes 
véiiygyűjteménye. A Kétli Károly és Korányi Fri
gyes társaságában szerkesztett hatkötetes belgyó
gyászati kézikönyv II. kötetébe Bókay Árpád írta 
a „Gyakorlatilag fontosabb mérgezések" c. fejeze
tet. A nagy Pallas Lexikon orvosi címszavai alatt 
gyakran olvasható a névrövidítése. 

A millennium évében gyermekgyógyász öes-
csével nemességet, egyben jogot kaptak az y vég
ződés viselésére. Noha ő maga nemigen művelte, 
többször tett javaslatot egy orvostörténeti tanszék 
felállítására. 

A toxikohistologia kedvenc területe volt. A ne
hézfémeknek a harántcsíkolt izmokra kifejtett ha
tásáról .tartott akadémiai székfoglalóját 1897-ben 
tartotta. Utánvizsgáló megállapítása szerint a réz, 
a vas, a cink és a kadmium csökkenti az izmok di
rekt ingerlékenységét, a funkciózavart szöveti el
változás követi, a harántcsík szemcsékre esik szét, 
az izom struktúra nélkülivé válik. Az 1907. évi 
Markusovszky-féle jubiláris előadások keretében 
hat összefoglaló dolgozata jelent meg. Foglalkozott 
az atomsúly, a vegyérték, az izoméria, a kémiai 
struktúra megváltozása és a qualitativ-quantitativ 
gyógyszertani hatás közötti összefüggésekkel. Má
sodik előadása a sejtben végbement oxidációt, a 
fermentek, a nukleoproteidek és a vas oxidációs 
szerepét, a gyógyszereknek a szervezetbeni oxidá
cióját (a formaldehid bangyasawá, az arzénessav 
arzénsavvá) ismertette. Vázolta a kaliforniai Jaques 
Loeh alapkísérleteit. Harmadik előadása különösen 
Abderhalden és Vámossy vizsgálatai alapján az or-
ganodepositio definitiójávai, a haemoglobin felépí
tésével, a réz, a kalcium és az alkaloidák szervezet
beli megkötődésével-lerakódásával foglalkozik. 
Ehrlich vitális szövetfestései segítségével a sejtek 
gyógyszerszelekciós képességére hívta fel a figyel
met. A bázisos narkotikumok hatásmechanizmusát 

j Mansfeld Géza tanársegéd vizsgálatai alapján adta 
1 elő. A formanilid helyi érzéstelenítő hatását inté-
; zetében Kossá Gyula fedezte fel. Ismertebb mun-
' katársai-tanítványai: Kossá (később Magyary Kos

sá) Gyula, Vámossy Zoltán, Irsai Arthur, Hirschler 
Ágost, Vas Bernát. 

Bókay Árpád fontos szerepet játszott az orvos
kar életében. Az 1907. évi kari ülésen a természet
rajzi tárgyak helyett az általános biológia oktatá
sának bevezetését indítványozta. Nem volt elége
dett a középiskolák természettudományos nevelé
sével, s annak alkalmasint hangot is adott. Az 
1913/14-es tanévben a gyógyszerismeret önálló 
tárgy lett, előadására Vámossy Zoltánt kérték fel. 

Bókay Árpád a Tanácsköztársaság kikiáltásáig 
a magyarországi szabadkőműves páholyok nagy
mestere volt. Réti Endre őt (főleg az 1912-es Sem-
Welw eis-emlékbeszéde alapján) a darwinista orvo
saink közé sorolta. A vesztes háború végén és győz
tes forradalom elején Bókay Árpád a tanári kar 
jobbszárnyára sodródott, a közoktatásügyi népbiz

tosság ezért az előadásoktól eltiltotta. (L. Vörös 
László: Adatok a Horthy-korszak egyetemi orvos
karainak társadalomszemléletéről -és társadalmi 
meghatározottságáról. Communicationes . . . 37. sz.) 
A Tanácsköztársaság bukása után Bókay Árpád el
nöklete alatt egy háromtagú bizottság erősen tá
madta a baloldali tanárokat, az exponens magán
tanárok (Madzsar, Péterfi Tibor) előadói jogát fel
függesztették. Azt követően elkezdődtök a kar i 
tisztogatások. Mindezekért Bársony János és Hoór 
Károly mellett Bókay Árpád is felelős. Az árnak 
csak a kezdő hullámát érte meg, 1919. október 
20-án váratlanul elhunyt. Meghasonlása miatt a 
közvélemény szuicidiumra gyanakodott,, valójában 
a prostata-operációja után teljesedett be rajta a 
szomorú sebészi aforizma: „a műtét sikerült, de a 


