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Állítólag Pascaltól származik az a szellemes afo
rizma, hogy a történelem a legszubjektívebb tudo
mány, következésképpen egyetlen kort lehet tár
gyilagosan megírni, a történetírás előttit. Az elfo
gult alanyiság veszélye akkor fenyegeti leginkább 
az embert, ha olyan valakiről szól, akit hallgatói 
közelben ismert és történelmi távlatban szeretne 
ismertetni. Ahol ügyelni kell a felső C-re, nehogy 
az egész akkord hamis legyen. Aki Fornet BéMra 
emlékszik, tanúsíthatja, hogy nem kell sem túl
zásokba esnünk, sem tartózkodáshoz ragaszkod
nunk. Nagy orvos volt a szó legigazibb értelmé
ben, főműve maga az egyéniség, maradandóságát 
generációknak osztotta szét, akiket okfejtő módon 
gondolkodni — gyógyítani tanított. 

Szabad legyen a bevezetőben mindjárt idézni 
egy átlagos előadását. A beteg bemutatásával kór
teremmé átalakult tanterem ajtaja mindig perc
nyi pontossággal nyílott ki, angolosan elegáns 
alakja ha megjelent, az elméletektől néha elvá
sott medikusi figyelem azonnal felélénkült. A pro
fesszor leült a beteg mellé, lege artis felvette az 
anamnézist, fizikálisan megvizsgálta (úgy kopog
tatta ki a lép tompulatát, hogy a kakasülőn gúny-
nyasztők is meghallották), s együtt az évfolyam
nak ki kellett spekulálni a kórismét. Közben per-



sze a hallgatóságot a szakirodalom legújabb áram
latairól is tájékoztatta. Mindezt olyan fesztelen 
természetességgel, hogy a medikus szinte „egyen
rangú társának" érezte a professzort. Hogy ezt el 
tudta hitetni, ez volt az ő nagy művészete. 

A Fornet família Savoie-ból, a Savoyai her
cegség területéről menekült a XVII. század ele
jén Magyarországra a hugenottaüldözések elől. 
Nagyapja, Fornet Kornél 48-as honvédtiszt, a 
Kossut ft-emigrációval került Amerikába, majd 
vissza az öreg kontinensünkre. Apja orvosként 
Párizsban Charcot tanítványa volt, itt született 
Fornet Béla 1890. március 31-én. Majd a család 
hazatért, a tehetséges fiú középiskoláit a főváros
ban, Tatán és Nyitrán végezte, 1908-ban maturált, 
orvosdoktorrá 1913-ban avatták Budapesten. Apja 
belgyógyász volt, a kitűnő kolozsvári Purjesz-kli-
nika tehetséges, de nem publikáló tagja, később 
felvidéki fürdőorvos. 

Amikor 1914-ben Bálint Rezső lett a buda
pesti. I. sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója, a 
fiatal Fornet még abban az évben az intézet kö
telékébe került. Ez a kötelék mindvégig szoros 
kötődést jelentett szeretett mesteréhez. Á háború 
sem lazított rajta, noha 1915—18 között katonai 
szolgálatot teljesített különböző tábori kórházak
ban. A háborúból épségben visszaérkezett fiatal 
orvost Bálint professzor tárt karokkal várta. A 
nehezen kivajúdott felemás stabilizáció után 1920-
tól díjas gyakornok, majd fizetéstelen tanársegéd. 

A BáHnt-klinika tudományos profilja az ulcus 
klinikuma és patológiája, a konstitúciós faktor 
hangsúlyozása, ami akkor még nem volt annyira 
elfogadott. Bálint professzornak az volt az elve, 
hogy a savtúltengés nem oka, hanem következmé
nye a gyomorfekélynek. Hogy alkáliák adására az 
ulcus-f áj dalom megszűnik, az a sav-bázis egyen
súly megváltozásában keresendő. Röntgennel iga
zolt hypacid ulcust is észleltek meggyógyulni szó-
dabicarbonát adására. Következésképpen arra a 
megállapításra jutott, hogy a vér és szövetek 
reakciójának savanyú eltolódása mindenféle gyul
ladásos folyamat proliferatív fázisát károsan be
folyásolja. 

Ez a kutatási terület Fornet Béla érdeklődési 
körét is meghatározóan befolyásolta. 1925—27 kö
zött III. tanársegéd, 1927/28-ban első, majd a 
nagybeteg tanár adjunktusa, gyakorlatilag helyet
tese. A gégekanüllel küszködő pajzsmirigy tumo
ros professzor 1929 májusában meghalt, a fiatal 
adjunktusra a személyes veszteségen túl egy fele
lősség és egy feladat hárult. Felelősség a klinika 
vezetéséért, s feladat a magántanári habilitáció 
megszerzésére. Mindkettőnek maradéktalanul ele
get tett. A professzor halála után egy hónappal 
A belgyógyászat határterületei tárgyköréből ma
gántanárrá fogadták, majd a klinika vezetését 
Herzog veszi át, Fornet Bélát pedig 1930 január
jában a debreceni egyetem belgyógyászati tanszé
kére nevezték ki. 

Ambíciója bámulatra méltó. Röntgen-, vegyi, 
szerológiai laboratóriumot szervez. Különösen a 
szerológia szívügye, mert ekkor bontakozik ki az 
ifjú tanárban legfőbb kutatási területe: az aller-
gológia, amely Pirquet óta a medicina egyik köz

ponti problémája. Forneínek sikerült az intraku-
tán tuberkulin bőrpróbát savanyítással intenzí
vebbé, lúgosítással enyhébb lefolyásúvá tenni, 
amely egykori mesterének a sav-bázis egyensúly 
eltolódási elméletéhez kapcsolódik. Munkatársai
val kimutatta, hogy asthmás rohamok alatt a be
teg Vérének koleszterinszintje emelkedik, vala
mint az adrenalin a szimpatikotónia fokozásával 
a vér pH-ját lúgos irányba tolja el, ezáltal az al
lergiás készséget csökkenti. Sokat foglalkozott a 
máj szerepével a sokk létrejöttében (a vizelet ubg. 
szintje lézióra utalóan fokozott), továbbá az akut 
reumás sokízületi gyulladás allergiás vonatkozá
saival. Az Orvosi Hetilap 1936. évfolyamában a 
kolitiszek szérumkezelésével foglalkozik. 20 ml 
lósavót 150 ml langyos fiziológiás konyhasóoldat
tal felhígítva, azok beöntésével jó eredményeket 
ért el, mivel a lósavó magas qualitású heterológ 
antigén, amely a bélfal specifikus allergiás reak
cióképességét kimeríti. .A sikeren felbuzdulva 



ekcémás bőrterületeken is értek el kedvező ered
ményt lósavó-fürösztéssel. 

Visszatérve professzori ténykedésére, elektro-
kardiográfiai készüléket szerez, amely bevonul a 
ru t in vizsgálat ok közé. Tekintélye külföld felé is 
emelkedik. Karlsbadban (1931) a gyomor-kong
resszuson német, Viehyben (1937) a máj-kongresz-
szuson francia nyelven felkért előadó, 1941-ben 
a Magyar Belorvosok Egyesületének elnöke. 1938-
foan jelent meg Paul Benővel közösen az Allergia 
és allergiás belgyógyászati betegségek c. monog
ráfiája, majd 1940-ben A belgyógyászat alapvo
nalai c. kétkötetes tankönyve. Nemzedékek neve
lődtek rajta. Végh Pál dr. szerint „értékét első
rangúvá emeli, hogy a röntgen ábrák, színes pho-
togrammok, elektrokardiogrammok eredetiek, a 
klinika saját anyagából kerültek ki". Müller Vil
mos klinikai diagnosztikája számára ő írta az Al
lergiás, betegségek e. részt (1942), amely olaszul is 
megjelent. Ugyanekkor a Wiener Archiv für In-
nere Medizin szerkesztő bizottságának tagja lesz, 
majd 1944-ben a Debreceni Orvosegyesület elnö
ke. Korányi Sándort akkor hívja meg a debreceni 
klinikára, amikor a legnagyobb magyar belgyó
gyászt a legalantasabb megaláztatások érik. 1945-
ben a debreceni orvosok szakszervezeti elnökévé 
érdemesítik, Ujabb therapiás kísérletek acut neph-

v ritisben és éhség-oedemában c. fájdalmasan ak
tuális témájú előadása az ocsúdó debreceni tudo
mányos élet első jelentkezése, majd 1947-ben 
Nyíregyházán már a penicillin kezelésről tar tot t 
beszámolót. 1947/48-ban az egyetem rector magni-
ficusa, ez alkalomból Végh Pál, a pályafutását a 
Dereceni Képes Kalendár iumban ismertette. Ked
velt tudományos területe közben hata lmasan ki 
bővült. Elég a gyógyszerártalmakra, az immun
biológia fejlődésére, az autoallergia felismerésére 
és a kollagén betegségeknek az allergiával való 
összefüggéseire utalnunk, ezért Kesztyűs Loránd 
professzorral közösen megír ták az Allergia c. mo
nográfiát (Bpest, 1961). A Rajka szerkesztette Ai-
lergie und allergische Erkrankungen című ké tkö
tetes műben ő írt az allergiás betegségek emész
tőszervi kivetüléseiről. 

Munkatársa i mondták, hogy többszöri infarc
tus u tán is fiatalosan szaladgált le s fel a klinika 
lépcsőin. Hat at takot túlélt, a hetediknél m á r fel
mondta szíve a nemcsak egy törékeny test ellá
tását biztosító szüntelen szolgálatot. Az Orvosi Heti
lapban tíz éve Dán t anár búcsúztat ta: a klinikust, 
az oktatót, a tudóst, az emberi jogok védqjót. 

Mit jelent ma egy orvostanhallgatónak vajon 
ez a név? Kétségtelenül egyénisége volt az élet
műve, s ebben a differenciálódó medicinában jól
esik felidézni integrációs szemléletét, a klasszikus 
diagnosztát, aki sztetoszkópjávai úgy tudot t tájé
kozódni, mint hajdani hajósok az egyszál i ránytű
vel. Az új műszereket nem az érzékszervek he
lyettesítésére, hanem azok kontrollálására, kiegé
szítésére igyekezett használni. Terápiában nem 
volt sem ókonzervatív, sem ultraprogresszív. Az 

~\ orvosnak készülők Debrecenben talán tőle tanul
j á l ha t ták a legtöbbet. A klasszikus, betegcentrikus, 

jó anamnézisf el vételen alapuló, nemcsak a labo-
98 ratőr iumi leleteket Összeolvasó klinikumot. 

Egyesek szerint túlzottan az allergiás szemlé
let megszállottja lett volna. Aki ismerte, tudta 
róla, hogy nem volt hajlamos az elméleti egyolda
lúságra. Orvosokat akart nevelni és ezt kevesen 
csinálták nála jobban. 

Szállási Árpád, 


