
Róna Sámuel 
A századfordulónak annyi jeles magyar dermato-
venerológusa volt, hogy aki nem került katedrára 
vagy más prominens pozícióba, esetleg nem ma
radt makacs emlékőrző híve, könnyen kirostáló
dott az amnéziára amúgy is hajlamos történetírá
sunk „ki kicsoda volt?" kislexikonából. Vanriak 
viszont lexikoni címszavak, amelyek nincsenek a 
köztudatban. Ilyen Róna Sámuel. Ha rátekintünk 
a Hőgyes-féle emlékkönyvben felsorolt munkássá
gára, elképedünk gazdagságán, pedig utána még 
tizenöt termékeny esztendő következett. 

Rosenfeld Sámuel 1857-ben született Halason, 
a Róna nevet az orvosdoktori oklevelével együtt 
vette fel 1881-ben. Hová is mehetett volna egy 
Pesten végzett fiatal orvos, aki a bőrbajok orvos
lására adta a fejét? Természetesen Bécsbe Kaposi 
tanárhoz, aki mindig tárt ajtókkal fogadta a Ma
gyarországról érkezőket. Schwimmer Ernő és Ge-
ber Ede után így került Bécsbe 1881-ben Róna Sá
muel. Hazatérése után a Rókus-kórház X. sz. osz
tályán helyezkedett el, Hochhalt volt a főorvosa. 



Szakirodalmi pályafutása a dermatológus Poór Im
re lapjában, a Gyógyászatban (1882) indult, első 
dolgozatának a címe: yasomotoricus tünetek a 
köztakarón sárgaság (icterus) alatt. A besárgult 
betegeken a bőr szárazsága és viszketése mellett 
gyakran talált urticariát és egyéb ekcémás jellegű 
bőrtüneteket, amelyeket az epének a bőrbe történő 
felszívódásával és vasomotoricus zavarokkal ma
gyaráz, utal Schwimmer neuropathieus tanára a 
viszketések keletkezésében. 

Következő dolgozata: A rühösség kezelése a 
Kaposi-féle naphtol kenőccsel, amely úgymond 
„megfosztja az élősdieket az élet feltételeitől"\ Az 
1885-ös évfolyamban a köztakaró gornbaszerű kép
leteiről ír, Geher nómenklatúrája szerint: Ent-
zündlich fungose Geschwulst der Haut, a franciák 
Mycosis fungoide névvel illették, Auspitz szerint 
Mycosis fungoides. 

Párhuzamosan az Orvosi Hetilapban is közölt 
cikkeket, pl. az 1883-as évfolyamban a szifilisz hi
gany-formamid oldatával történő kezelését ismer
teti, elég borúlátóan, mert „nem a syphilistől sza
badítja meg a beteget, hanem csak annak a tüne
teitől". Ennek ellenére figyelme egyre inkább a 
venerológia irányába tolódott. A Rókus X. sz. osz
tályán 1882—1884 között 4000 nemi beteget kezel
tek, ebből 1241 egyértelműen bujakóros volt, a 
többi főleg kankóban szenvedett. A Hetilap 1884. 
évfolyamában a gonorrhoea szövődményeiről szá
molt be, így: gonitis, periurethritis, cystitis, epidi-
dymiditis, a nőkön endometritis, Bartholinitis stb. 
Az „Adatok a buja- és bőrbetegségek tanához" c. 
sorozatában szintén hatalmas anyagot dolgoz fel. 

Az 1885-ös évet Schwimmer osztályán töltötte, 
majd 1886-ban egy tanulmányi út során ellátoga
tott Bécs, Berlin, Hamburg és Prága bőrgyógyá
szati intézeteibe. Hazajövet segített megszervezni 
a budapesti nyilvános ambulatóriumot a szegény 
nemi betegek számára. Egy év múlva a Rókushoz 
tartozó barakk-kórház II. sz. fertőzőosztályának az 
élére nevezték ki, amelynek, fő profilja a húgy-
i varszervi fertőző betegségek kezelése volt. 1889-
ben a bőr- és bujakórtan tárgyköréből magánta
nárrá érdemesítették, majd amikor 1897-ben a Ró
kus V. osztályának éléről elhunyt Mezey József 
főorvos, a helyére Róna Sámuelt nevezték ki. 

Közben ernyedetlen szorgalommal írta közle
ményeit. Értekezett Tarnovszky „Die krankhaften 
Erscheinungen des Geschlechtsinnes" c. ,,prae-
freudista" könyvének ürügyén a gyermek- és ser
dülőkor szexuális világának pszichotikus vonatko
zásairól. A Gyógyászat 1892. évfolyamában a ve-
nereás betegségek tanának haladását ismerteti, el
sősorban Neisser felfedezése óta a gonorrhoea te
rületén, de a luesről ez nem mondható. A terápiás 
javaslatoknál mindig óvatos, gyanakodva keresi a 
mellékhatásokat a primum nil nocere elve alapján. 
Az Orvosi Hetilapban (1501) egy testvérpáron fel
lépett lupus erythematosus esetet ismertet. Ez volt 
az egyik bőrbetegség, amely felett a Kaposi ve
zette bécsi, és a Besnier vezette párizsi dermatoló
gus iskola oly sokat vitatkozott. Kaposiék szerint 
nem függ össze a tbc-vel, Besnier viszont azt állí
totta, hogy ez a betegség azért fordult elő oly rit
kán az öregeken, mert korán meghalnak tüdőbaj

ban. Róna kereste a családban a tbc-s anamnézist, 
a betegek köpetében a Koch-bacillust, de nem ta
lált. Állást ez ügyben nem foglalt. 

Közben Schwimmer tanár halálával (1898) 
megürült az István kórház bőrosztálya, s reá bíz
ták a vezetését. Kutatta a rhinoscleroma kóroko
zóját, talált is bacillusokat, a tulajdonképpeni pha-
gocytált tokos Klebsiella rhinoscleromatist, de ek
kor ez még nem volt nyilvánvaló. A kilencszázas 
évek elején főleg a bőr tuberkulin-reactiójávai 
foglalkozott, míg 1906-ban Schaudinn fel nem fe
dezte a spirochaeta paliidát. Róna figyelme rögtön 
a sötét látótérben megtalálható dugóhűzószerű 
képletekre irányult, és Schaudinn híve lett. Nem 
fölöslegesen, mert bőven voltak kételkedő tekinté
lyek. Például W. Schultze és H. Friedenthal taná
rok, akik a spirochaetákat műtermékeknek vélték. 
Róna sokat foglalkozott a szifilisz abortív kezelé
sével és a herpes zooster kóroktanával, de sajnos 
az Ehrlich-féle nagy felfedezést, a salvarsant már 
nem érte meg. Egyik orbáncos betegétől ő maga is 
megfertőződött, s az ereje teljében levő szervezet9 

sem tudott győzni a betegségen. 
Külön szólunk a tankönyvírói munkásságáról. 

Schwimmer Ernő közel húsz évvel korábban írta 
meg a Bőrkórtant, annak még csak egy része szól 
a nemi betegségekről. Róna Sámuel 1893-ban már 
kifejezetten venerológiai tankönyvet írt, amelyben 
a dualista félfogás dominál. Schwimmer művében 
is található egy-egy rövid történeti utalás, Róna 
könyve egyben orvostörténeti könyv is. Megtud
juk belőle, hogy a sankér szót (chancre) a francia 
középkori költőóriás, Villon használta először az 
egyik versében. Felsorol adatokat, amelyek az 
Amerika felfedezése előtti időből származnak, így 
Petrus Olaus dán tudós annalesei szerint 1483-ban 
grasszált a Jütland-félszigeten egy járványos be
tegség, amelyet morbus gallicus névvel illettek. 
Avagy Arius Lusitanus (nem Amatus Lusitanus!) 
1488-ban Andalúziában szintén kórismézte ezt a 
nemi betegséget. Sőt Dedicado szerint egyenesen 
Kolumbus matrózai hurcolták Amerikába a vénu
szi nyavalyát. Mások a cigányokat okolják, akik 
Kelet-Indiából hurcolták be Európába, van Swie-
ten és Plenk szerint a baj Perzsiából származik. 
Akárhogy volt is, tény, hogy járvány szerűen VIII. 
Károly itáliai hadjárata alatt terjedt el. Illetve az 
után. 

A dualista tan pápája Ricord volt, Rollet dön
tötte el azonban, hogy három változat létezik: ke
mény sankér, lágy sankér és vegyes forma. A bé
csi iskola kiválóságai: Kaposi és Auspitz mindvé
gig az unista tan hívei maradtak. Schwimmer Er
nő szintén. De a korán elhunyt kiváló syphilidoló-
gusunk, Tóth N. János már 1862-ben a dualista 
tan híve volt, a miskolci Popper pedig oltások út
ján bizonyította be annak igazát. A „Syphilis-en-
démiák. A syphilis Magyarországon" c. utolsó fe
jezet egy hazai történeti összefoglaló. Hazánkban 
már 1496-ban jelezték e járványt, a legnagyobb 
1801-ben a fiumei epidémia volt (kikötőváros!), 
Stáhly György különbizottságot küldött ki a baj 
tanulmányozására és a járvány terjedésének meg
akadályozására. Dermato-venerológiai fejezetet írt 
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könyvbe. A „Venereás betegségek" c. tankönyve 
két kiadást ért meg. A Springer Verlag Berlinben 
megjelentette (1909) a „Dermatologische Propadeu-
tik" e. művét. A nagyszámú német nyelven meg
jelent közleményeinek felsorolásától eltekintünk. 

A fentiekből elegendően kiderülhet, hogy egy 
nagyon szorgalmas és tehetséges dermato-venero-
lógussal volt találkozásunk. Halálakor az Orvosi 
Hetilapban utóda, Havas Adolf búcsúztatta.' Nem 
volt könnyű valakinek lenni egy kis szakma kere
tében Schwimmer, Nékám, Török, Guszman és 
Marschalkó között. Rónának sikerült, ha nincs is 
kellőképp a köztudatunkban. SzáMgi ÁrpM 


