
A nemibajok elleni 
küzdelem az első 
világháború idején 

Igen híres-hírhedt háború óta tudjuk, hogy az ak
kor még aligha sejtett spirálszerű spirochaeták 
gyakoribb sebeket ejtettek a nyílhegyeknél. Mars 
közelében mindig ott settenkedett Venus, az össze
függés . elég hamar vált nyilvánvalóvá. A katonák 
nem viseltek ellene páncél vértezetet, sőt kedvü
kért még a lengébb ruháikat is levetették. Nyol
cadik francia Károly sikeresnek indult, de annál 
szánalmasabb véget ért nápolyi hadjárata (1494) 
járvány tani közhely és bármikor kijátszható euró
pai adu a vérbaj kontinentális eredetének máig 
sem eldöntött vitájában. 

Az viszont vitathatatlan, hogy azóta nem múlt 
el valamirevaló fegyveres csetepaté szifilisz jár
vány fellobbanása nélkül. Oka érthető. A hadra 
kelt férfinép nem válogatós és mindig akadt a kö
zelben nőszemély az effajta kaszárnyaéhség csil
lapítására. Ha a perszóna vénuszi nyavalyában le
iedzett (nem feltétlenül szenvedett), a tömeginfek-
ciós eredmény sohasem maradt el. Hiába hirdették 
Hippokratész vállpántos „papjai" az örökös óva
tosságot, a hipokrita tábori egyházfik a szigorú er
kölcsösséget, a foganatja mindig fordított volt. 
Minden nyelvben van rá találó közmondás. 

Fracastoro költői megsejtésétől (1530) Schau-
dinn mikroszkópos megbizonyosodásáig (1906) a 
betegség titkos belső ellenségnek számított. Az 
idézett nápolyi hadjárat esetében a hadsereg sor
sát döntötte el. Első megpillantása óta (amit elég
gé kétkedve fogadtak) az addig tapasztalati úton 
szerzett terápiákról kiderült, hogy azok elsősorban 
tünetiek. Például a higanyos bedörzsölés, a Sarsa-
parilla kúra és a kettő kombinációja; a nemrég 
még használt Zittmann-főzet, vagy a James Co-
peland által ajánlott jód. A nagy megváltó cél te
hát az oki kezelés megtalálása volt. 

Alig múlt el három esztendő Schaudinn óriási 
jelentőségű felfedezése után, a Majna melletti 
frankfurti Georg-Speyerhaus zseniális igazgatója 
új gyógyszert állított elő. Ehrlich tanár Betheim 
nevű munkatársával a dioxydaminoarzenobenzol 
nevű vegyületet, az arzenobenzol származékok 606. 
változatát, amely Salvarsan néven futott be a 
nagy hatású gyógyszerek közé. Ehrlich másik fa
natikus szorgalmú kutatótársa, a japán Háta a 
visszatérő láz spirillumaival megfertőzött állato
kon rendkívül gyógyító hatásúnak találta, s mivel 
ismeretessé vált, hogy az Obermeyer által 1873-
ban felfedezett, álomkórt okozó trypanosoma kö
zeli rokonságban van a vérbaj immár látható „sá
padt démonával", kézenfekvő volt az arzenoben
zol származék kipróbálása szifiliszes betegeken. 

Alt professzor klinikáján történt a nevezetes 
esemény. Bíztató sikerrel, de nyugtalanító mel
léktünetekkel. A hosszú kísérletsorozat után elő
állított aranysárga port kezdetben faszeszben ol
dották. Elrettentő vaksági statisztikánk alapján 
Gr ősz Emil tanár beszélte le levélben Ehrlichet a 



methylalkoholos oldóanyag használatáról. Alt pro
fesszor a 0,1%-os nátronlúggal alkalikus vegyha-
tásúvá tett steril meleg vizes oldószernél kötött ki, 
ezzel történtek a legelső kipróbálások. Weichsel-
mann, a berlini Virchow-kórház dermato-venero-
lógiai osztályának vezetője alkalmazta tömegesen 
először. Kellemetlen bőr (és egyéb) tünetei miatt 
egy szelidítettebb változat, a Neosalvarsan előál
lítása vált szükségessé. Ez a „sterilisans magna" 
valóban minden eddiginél hatásosabbnak bizo
nyult. 

Az idő közben könyörtelenül telt, s a nagy ál
mot keserves felébredés zavarta meg. Kitört az 
első világháború, Ehrlich 1915-ben meghalt, a hí
res német kémiai ipar a háború szolgálatába sze
gődött, az orvosok nagy része földrészünket ke
resztül-kasul szelő frontokra került. Szerencsétlen 
hazánk a központi hatalmak oldalán esett a négy 
esztendeig tartó zuhanásba. 

Jelen feladatunk a nemi betegségek elleni 
küzdelem stratégiájának hiányos ismertetése, hi
szen a szifilisz kellő mennyiségű Neosalvarsan és 
kellően képzett szakemberek híján ismét kedvező 
talajra talált. A nemek tartós elkülönítése és az 

; alkalmi partnerek gondoskodtak róla. 
Hiába írta elő az 1898. évi 133.000 számú be l 

ügyminisztériumi rendelet 5. paragrafusának 2. 
pontja, hogy minden közkórháznak bujakóros osz
tállyal kell rendelkeznie, a rendelet csak rendelet 
maradt. S ha hozzászámítjuk Nékám professzor 
1916. évi beszámolójából, hogy a háború kellős 

, közepén a békeidők 4181 orvosa helyett Budapes-
Í ten csak 2002 orvos praktizált, ezek között venero-

lógiai képzettsége mindössze 121 orvosnak volt, 
mikroszkóppal 332 rendelkezett, a gonococcus vizs
gálatában 649 tett szert jártasságra, a Wasser-
mann-vizsgálatot 101 (!) ismerte, elképzelhetjük a 
főváros akkori venerológiai helyzetét. 

Az egyre súlyosbodó helyzetre való tekintet
tel 1917 tavaszán a nemzetvédő szövetség kereté
ben egy törvényelőkészítő szakértekezletet rendez
tek Nékám Lajos és Lukács György (nem a ké
sőbbi nagy filozófusunk) irányításával. Kiváló 
szakemberek, például Farkas Géza és Scipiades 
Elemér tartottak élettani előadásokat, történelmi 

\ visszapillantást Marczali Henrik egyetemi tanár 
adott. A venerológiai referátumot Nékám Lajos 
tartotta hármas tagolásban. 1. A nemi betegek és 
a fertőzésforrások kötelező bejelentésének ügye; 
2. A nemi betegek nyilvántartása. Gondozóállomá-

\ sok vagy nyilvántartó hivatal szervezése; 3. A ne
mi betegek kötelező gyógykezeltetésének kérdése. 

A legparázsabb vita a kötelező bejelentés kö
rül zajlott le. Volt rigorózusabb és liberálisabb 
szárny. Az előbbi, amelyet Nékám tanár, Szászy 
Béla miniszteri tanácsos, Zimburg Arthur hadbíró 
és Dalnoki Kováts Áron K. u. K. vezértörzsorvos 
képviseltek, a nemi bajokat azonos elbírálásban 
részesítették a többi fertőző betegséggel, tehát a 
bejelentést ugyanúgy nyilvánosan kötelezővé 
akarták tenni. Tőlük eltérőleg (mert nyílt szem
benállásról nem lehetett szó) Török Lajos, Havas 
Adolf, Guszman József, Flesch Nándor az árnyal

t a b b elbírálás előnyét hangsúlyozták. Török főor
vos főleg a munkásbiztosító pénztárnál szerzett 
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kedvező tapasztalataira hivatkozott. A főváros 15 
venerás osztályán már évek óta tartanak felvilá
gosító előadásokat amelyéken a betegeket az or
vosi segély kellő igénybevételére buzdítják. Külön 
két ambuláns tanácsadó működött Kertész Samu 
és Ihring Lajos főorvosok vezetésével. Előadásá
ban előbukkan Bokányi Dezső budapesti kerületi 
munkásbiztosító aligazgató neve, aki a biztosítot
tak fluktuáló kontingensére hívta fel a figyel
met. Bokányi (később népbiztos) az időleges pénz
tári tagok számát 2—3 százezerre becsüli. Havas 
Adolf különösen azért foglalt állást a nyilvános 
bejelentés ellen, mert a szifiliszes beteg, ha baja 
kitudódik, munkájából azonnal elbocsátható és 
így rengeteg ember maradna kenyérkereset nél
kül. Azonfelül a válóperek és öngyilkosságok 
amúgy sem alacsony száma mégjobban megnöve
kedne. Flesch Nándor szerint az erőszakos bejelen
tés inkább elriasztó disszimulációra mint felvilá
gosult önkéntes kezeltetésre vezetne. Abban mind
nyájan megegyeznek, hogy a kezelés ingyen tör
ténjék, mert kényszerkezelés csak úgy vihető vég
be. Szilvási Gyula soproni gyakorló orvos a név 
nélküli, de a hely megjelölésével történő bejelen
tést látta célszerűnek. Guszman szerint a nemi ba
jok elleni küzdelemben nem járhat el az orvos 
teljes analógiában az egyéb ragályos betegségek
kel, mert — úgymond — a nép oktatás... a gaz-

% 
1667 



dasági, kulturális és közegészségügyi jóllét még 
nincsen a kellő fokon. Előbb alapot kell biztosíta
nunk, akkor építsünk tovább. 

Több hozzászóló terjedelmesen foglalkozott a 
prostitúció és az alkoholizmus kérdésével, inkább 
elítőleg, mintsem megvalósítható javaslatok elő
terjesztésével. A fővárosunkban a háború alatt a 
2277 kéjnő közül csak 721 rendelkezett bárcával, 
1556 pedig igazolvánnyal. Ez utóbbiakat a rend
őrség nem kényszerítette nyilvánosházakba, laká
sukat szabadon választhatták meg, keresetszerű 
kéjelgésüket időszakos orvosi ellenőrzés mellett 
azonban csak feltűnés nélkül űzhették. Szó esik a 
pesti strici világról, idézve M. Goron párizsi detek-
tívfonököt, aki szerint „A rabszolgaságnak egy ne
méből sohasem lesz a prostituált nő felszabadít
ható. A kitartott és egyéb személyek, a kik ki
zsákmányolják a prostitúciót, nem pusztíthatok ki 
a világból". 

Külön hangsúlyt kapott Hahn Dezső buda
pesti munkásbiztosító pénztári főorvos néhány ja
vaslata. Felszólalása erősen szociális jellegű. Sze
rinte 1. Követelje a Szövetség, hogy (az orvosi ti
toktartás betartásával) a bejelentési jog alapján 
foglalkozásánál fogva kórházba küldött nemi beteg 
családjának eltartásáról gondoskodjék az a társa
dalom, mely a maga védelmére kórházba zárta a 
családfenntartót... 2. Követelje a Szövetség, hogy 
a házi cselédek vonassanak be kivétel nélkül a kö
telező munkásbiztosításba... 3. Továbbá a cseléd
szerződés hatósági megállapítását, cselédotthonok 
létesítését és lehetőleg a házasulok kötelező vizs
gálatát. A nevezetes ülésnek jegyzőkönyvanyaga 
1918-ban jelent meg. 

Visszatérve Hahn Dezső főorvos szerepére, az 
ő kis füzete: Harc a fertőző nemi betegségek ellen 
már a Tanácsköztársaság kikiáltásakor a Vörös 
Űjság nyomdájában jelent meg. Közli a magyar 
hadsereg súlyos fertőzöttségét, s Török főorvos 
adataira támaszkodva megállapítja, hogy például 
a kereskedelmi pénztár ambuláns betegeinek szifi
liszes fertőzöttsége főleg a szabadságra hazajött 
katonák indirekt szerepével a duplájára emelke
dett. Természetesen nemcsak a vérbaj, hanem a 
kankó szörnyű elterjedt voltát is ismerteti. A 
gyógykezelésben Hahn főorvos konzervatív kény
szerült lenni. Mert az igaz, hogy trippernél a pro-
targolos és a hipermangános befecskendezés dí
vott, de a szifilisz kezelésében nagyobb mennyi
ségű Neosalvarsan nem állott az orvosok rendel
kezésére. Ezért maradt a jó öreg higanyos kúra, 
amelyet tartós türelemmel kellett kiállni. Hahn 
f őorvas a Tanácsköztársaság bukása után már nem 
hallathatott magáról. Szociális propagandájával 
„kompromittálta" az egyébként köztiszteletben álló 
személyét. 

Az ellenforradalmi korszak kezdetén azonban 
szembe kellett nézni a vesztett háborúnak ezzel a 
nehéz örökségével is. Egyetemi szinten Nékám, 
Poór Ferenc, Beck Soma, Guszman József, Török 
Lajos tették fel a magas szintű szakmai mércét. 
Népszerűsítve pedig Schuschny Henrik, Emődi 
Aladár és Juha Adolf főorvosok. Kiadtak egy „Te-
leia" füzetsorozatot, amely görög nevű egyesület az 
emblémája szerint 1893-ban alakult meg A Nemi 

Betegségek Ellen. Az első (1920) és az utolsó (1922) 
Schuschny Henrik tollából: Az ifjúságnak a nemi 
betegségekről és a Házasság és a nemi betegségek. \ 

A frontokon lezajlott intim eseményekről és ! 
a kezelés nehézségeiről szegényebbek az adataink. 
Legmegbízhatóbb köztük a pénzintézetek kiadvá
nyában megjelent vaskos háborús napló Guszman- j 
tanulmánya. Ö nem tartja szükségesnek minden 
leszerelt katona Wassermann-vizsgálatát. Elegen
dőnek tartja a klinikai megtekintést, szükség ese
tén a gyógykezelést, hogy fertőzés veszélye nélkül 
térjenek haza családjukhoz. 

Terápiás fegyvertárunk azóta szinte tökéletes 
gyógyszerrel, a penicillinnel bővült. A szifilisz 
mégsem teljesen a múlté, noha viszonylag beké- : 
ben élünk és nincs megbélyegző jellege. Egy sze- « 
műnk láttára felszámolt betegség penicillin-ernyő i 
alatt született újjá, ezért a biztos gyógyulási lehe- j 
tőség mellett is van benne valami groteszkül I 
nyugtalanító. SzáMsi ArpM | 


