
f(éry Bittner Imre 
Az epidémia és a (földrajzi) topográfia közötti ösz. 
szefüggésekre az orvosok korán felfigyeltek. Saját 
múltunkból elég Benkő Sámuel: Topographia op~ 
pidi Miskoltz historico-medica c. klasszikus művé-
re utalnunk. Nem meglepő, ha éppen a higiénikus 
szemléletű és beosztású, általában városi vagy 
megyei főorvosoknak tűnt fel a bakteriológiai éra 
előtt ez a furcsa korreláció, pont a legjobban súj
tott vidékeken. Ilyen volt évszázadokon át a Bán
ság. A török hódoltság óta elmocsarasodott, elnép
telenedett vidék, az osztrák birodalom határvédel
mi zónája a Balkán felől. Ahol a járványok hama
rabb támadták meg a katonákat az ellenségnél, s 
jobban ki voltak szolgáltatva a láthatatlan miaz-
máknak. Ezt a maláriás vidéket ismerte és ismer
tette Kéry Bittner Imre Arad megyei főorvos az 
orvosok és természetvizsgálók munkálataiban. fij[ 
Bánság poslázairól" c. monográfiája pályadíjat 
nyert, őmaga tisztelt nevet a kortársak között. 

Bittner Jácint iskolai tanító Imrének keresz
telt fia 1798. november 12-én született Késmárk 
városában. A középiskoláit Miskolcon és Kis-Sze-
benben végezte, a filozófiát és jurisprudentiát 
Kassán. Mint a többi talentumban gazdag, de 
anyagiakban szegény ifjú, keresete kiegészítésére 
ő is nevelői állást vállalt. így került Keresztessy 
főorvos házába, ahol rendhagyó módon nem a há
zigazda lányába, hanem a ^hivatásába szeretett be
le. A vágyat elhatározás, az elhatározást tett kö
vette: 1819-ben beiratkozott a pesti orvosi karra. 
s a Magyar Tudományos Akadémia megalapításá
nak évében orvosdoktorrá avatták. Közben bete
gek kísérőjeként bejárta a közeli Nyugat-Európát, 
főleg Karlsbad és Marienbad fürdőit és a divatos 
vízgyógyászatot tanulmányozta. Szinnyei szerint a 
hallása itt annyira meggyengült, hogy tanszéki 
ambícióiról le kellett mondania. Lehetséges, hogy 
egyszerű cerumen volt, szerencsétlenségére. Vi
szont Arad megyében a borosjenői uradalom sze
rencséjére, mert oda vonult vissza a nyilvános
ságtól. . 

Pesten nem felejtették el. Megválasztották az 
orvosi kar, majd az orvosegyesület tagjának. A 
borosjenői birtok területe, amely a hasonnevű já
rásnak csak egy része, nem lehetett elég egy te
hetséges fiatal orvos tettvágyának, 1829-ben el
fogadta Arad megye másodorvosi, majd főorvosi 
állását. Rövidesen próbára tétetett szervezőképes
sége. 1831-ben a Tisza folyása mentén (majd or
szágszerte) terjedt a kolera, az eddig Európában 
ismeretlen, nagy halálozási százalékú járvány. A 
Helytartótanács délre; Arad, Csanád, Csongrád 
megyék és Szeged szabad királyi város királyi biz
tosául báró Orczy Lőrinc aradi főispánt nevezte 
ki, a mellé rendelt főorvos Bittner Imre lett. Báró 
Orczy és a helyi hatalmasságok között állandó né
zeteltérés volt (1. Bálint Nagy István: Kolerajárvá
nyok Csanád Vármegyében c. monográfiáját, Ma
kó, 1928), ennek a nép és a megyei főorvos itták 
meg a keserű levét. A Bittner sugallta rendelete
ket alig-alig tartották be, szerencsére a felvidé
kiekhez hasonló véres lázadások nem voltak. Mi
ként tapasztalat sem a diagnosztika és a terápia 



Körül. Noha Bugáték állandóan küldik a legfris
sebb információikat az Orvosi Tár hasábjain, de 
más a betű és más a beteg, az experimentális „tan
díjat" sajnos, meg kellett fizetni. 

Első cikkei a Társalkodó lapjain jelentek meg, 
szaktanulmányai az Orvosi Tárban. 1840-ben az 
„Orvos-gyakorlati adatok nemes Arad-vármegye 
boros-jenei járása részéről" c. írása már tízéves 
járvány tani megfigyeléseit summázza, különösen 
az 1828-as évi himlő-, az 1830-as vörhenyjárvány, 
az 1931-es kolera-, az 1832-es hastífusz-, az 1834-es 
évi vérhas-epidémia tapasztalatait. Említést tesz a 
lappangva szaporodó bujasenyves betegekről, akik
nek kezelését kötelezően és közköltségen kívánja 
megoldani. Első orvos-meteorológiai írása 1845-
ben jelent meg, címe: „A légkör alkat méltánylá
sáról az orvosi gyakorlatban". A cím kifejezi a 
cikk lényegét. A meteoropátia azóta külön kórkép
pé lépett elő. A magyar orvosok és természetvizs
gálók negyedik nagygyűlésén 1844-ben Temesvá-
rott ő is részt vett. Az összejövetel tiszteletére for
dította le Wachtel Dávid Hippokratész Aphoris-
máit, ugyanő titkárként felolvasta a görliczi ter
mészettudományi társaság köszöntő levelét, majd 
Prágából az orvos-botanikus Opitz levélbeli javas
latát herbárium-cserére és a kapcsolat felvételére. 
A fénypont természetesen gróf Széchenyi István 
levele volt, aki sajnálatát fejezte ki hiányzása 
miatt, de biztatást küld a ,,hon orvosainak". 

Grósz Frigyes a nagyváradi Szt. László fürdő 
használatáról értekezett, majd az ország „lapályos 
helyein uralkodó váltólázakról". Nagyon érdekes 
Deutsch József temesi főorvos modern című (és 
szellemű) előadása: A bánsági föld s nép viszo
nyainak rövid vázlata statisztikai és biostatisztikai 
tekintetben. Orvosi statisztikánk egyik első jelent
kezése. Bittner Imre a státusorvostan magyaror
szági mostoha állapotáról tartott előadást. A státus
orvostan lényegében a törvényszéki orvostan és a 
higiéné keveréke. Neve: medicina publica. Bár az 
előadó szerint az ,,orvosi alkotmány", az ,,orvosi 
rendőrség", valamint a „törvényszéki orvostan" a 
három főeleme, preventív szempontjai adnak neki 
higiénés jelleget, A porosz Stahl szerinte a köve
tendő példakép. Reformot javasol, amely „a köz
egészség ügyét is kétségkívül érendi; és ha ezen 
általános előbbrei indulás egy részről már elkerül
hetetlen, úgy más részről már igen kívánatos, hogy 
a magyar statusorvostan jobb lábra állíttassék"'. 

Előadásának felhívó jellegű foganatja volt, 
mert az 1846-ban Pécsett megrendezett vándorgyű
lésen pályázatot hirdettek egy Magyarországon al
kalmazható „rendőrségi és orvostörvényszéki terv
re", a bíráló bizottság tagjai Sauer, Stáhly, Rupp 
és Arányi tanárok, valamint Piskovics János és Ha
vas Ignácz pesti főorvosok. Ő maga is írt pályamű
veket, így Eszmék a közorvostan szabályozása cím
mel, amely díjnyertes lett, de ismertebb A Bánság 
poslázairőL A mű 110. oldalas, kellő történeti 
bevezetővel és földrajzi analógiákkal. Euró
pában akkor csak Itália (Pontini mocsarak, 
a Lago maggiore vidéke), a görögországi Ele-
usis, Thébe, valamint Hollandiában voltak a Bán
sághoz hasonlóan váltóláz sújtotta területek. 

Bittner cáfolja az olasz Paolo Savi azon állí
tását, hogy a miazmákat a Chara vulgáris nevű 
vízinövény kigőzölgése terjesztené, avagy főleg a 
tengerparttal rendelkező országokban levő hiede
lem, hogy az édes és a sós víz találkozása okozná 
a „posléget". A bánáti mocsarak nem kommuni
kálnak közvetlen a tengerrel, tehát ez az elmélet 
valószínűtlen. Bittner három feltételt említ; a me
leg éghajlatot, a táj fekvését és a mocsaras föld 
milyenségét. Megfigyelte, hogy a szabadon hul
lámzó vízfelület nem kedvez a maláriának, ezért 
javasolta a mocsarak északi partján a fák kivágá-
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sát. Nem fogadja el a nagy tekintélyű Thénard és 
Dupuytren elméletét sem. ők a szénsavas kipárol-
gást okolják. Azt megfigyelte, hogy az esti órák 
a legveszélyesebbek. Idézi Reider észrevételét, aki 
a sárgaláz és a malária megkapása között analó
giát vél felfedezni. Reider leírta, hogy a sárgaláz-
endémiás tengerparton azok a munkások, akik az 
éjszakát nem a tengerpart közelében töltik, hanem 
jóval távolibb szállásokon, azoknál alig van sárga
láz-veszély. A maláriánál ugyanígy. Okos megfi
gyelések ezek, csak a szúnyogok szerepét akkor 
még nem ismerték. Azt is megállapították, hogy 
a mocsarak közelében lakó „a posléghöz hozzá is 
szokhatik a nélkül, hogy valaha posláz fejlődnék". 
Az is érdekes, hogy a betegek sápadt sárgás arc
színét nem a máj és epé működési zavarában ke
resik (noha boncoláskor mindig nagyobb májat és 
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lépet találtak), hanem „a tartósan beható poslég 
művelete által okozott vérszínesítésbül". 

A Bánságban Bittner szerint leggyakrabban a 
harmadnapos váltólázak találhatók, a mindenna
posak és a negyednaposak ritkábbak. Bőven él fő
leg preventív javaslatokkal. A tavak felszínének 
huzatosabbá tétele mellett indítványozza, hogy 
ahol a lecsapolás egyelőre lehetetlen, ássanak a 
különböző állóvizek között csatornákat a vízmoz
gás elősegítésére. A mocsarak körül dolgozók az 
éjjeli szállásaikat lehetőleg messzebb állítsák fel, 
tilos a mocsárpartokon az „éjjeli kalandozás", ha 
mégis a közelben kénytelenek házakat építeni, a 
vízre néző falakon ne vágjanak ablakot, s nap
nyugta után az ajtókat és ablakokat gondosan zár
ják be. Minden megfigyelés kitűnő, csak éppen a 
szúnyog szó hiányzik^ hogy a kör bezáruljon. La
kások fertőtlenítésére a ,,halvmész olvadékát" (so-
lutio calcariae chloratae) ajánlja, akár Semmel
weis. Körülbelül ugyanabban az időben, csak más 
meggondolásból. 

1848-ban nem volt honvédorvos, tette a ,,civil" 
dolgát, rokonszenvét azonban azzal fejezte ki, hogy 
felvette a Kéry előnevet, amelyet szimpatizáns 
szimbólumként mindvégig viselt. Az Orvosi Heti
lapba nem írt, a Gyógyászatba igen. Főleg Poór 
Imrével polemizálva, továbbá a mennyházi ásvány
vízről, amely 1866-ban önálló kötetben is megje
lent. A Gyógyászathoz Poór ellenére azért vonzó
dott, mert ennek a szakfolyóiratnak volt mellék
lete az Államorvostan, s Kéry Bittner főorvosnak 
főleg törvényszéki és közegészségügyi mondani
valói voltak. 1858-ban az akadémia levelező tagja 
lett. Felesége a híres történelmi Thurzó család le
származottja volt, bizonyos familiáris relikviákat 
ezért az akadémiának ajándékozott. Orvosi műkö
désének félszázados jubileumát 1876-ban ünnepel
ték meg, elhalmozták különböző címekkel és ki
tüntetésekkel. 

A 79. évében halt meg 1887. május 15-én. Mű
ködési helyén fogadta be a föld. Derék megyei fő
orvos volt, aki szakmailag erősen meghaladta a 
kívánt hivatali színvonalat. Olyannyira, hogy a 
magyarországi járvány történet böngészésekor 
gyakran bukkanunk a nevére. S csodálkozunk pél
damutató lelkiismeretességén, kitűnő megfigyelé
sein. Jó nyomon járt, ha nem szimatolta is ki a 
szúnyogok szerepét s így nem lehetett belőle a 
magyar Laveran. _ ,„ 

Szállási Árpad 


