
Emlékezés egy nagy 
dermatológusra 
(J.F. Darier, 1856-1938) 

A francia—magyar orvostörténeti kapcsolatok leg
erősebb oldala a bőrgyógyászat, külön hangsúlyt 
ad neki az a tény, hogy a mindig élvonalbeli gall 
medicina legalábbis a klinikumok között talán a 
dermatológiában (és venerológiában) emelkedett a 
legmagasabbra. Bazin, Besnier, Vidal, Fournier, 
Brocq, Leloir, Sabouraud tették Párizst a bőrgyó
gyászok kötelező zarándokhelyévé, akár az im
presszionisták a festészetben. E nagy névsor szán
dékosan nem teljes, közéjük kívánkozik Gruby 
Dávid (akit nem kell külön bemutatnunk) és Jean 
Ferdinánd Darier. Mindketten hazánkban szület
tek, itt töltötték gyermekorukat, világnagyságok a 
francia fővárosban lettek, s az említett relációkért 
ők tették a legtöbbet. 

Darier már életében a „külszíni" szakma 
klasszikusa volt, négy évtized telt el halála óta, s 
nevének fénye mit sem halványodott. Darier-be-
tegség, Darier-tünet, a bőr-tuberculoidok csopor
tosítása klinikai-tankönyvi fogalmak, az érdemi 
listára még visszatérünk. 

Ö is hugenotta sarj, ősei a vészesen bigott (és 
életveszélyes) vallási türelmetlenség elől menekül
tek a semleges Svájc francia nyelvű csücskébe. 
J. F. Darier apja a múlt században már békésen 
járt haza a napóleoni háborúk után erősen kivér
zett és újabb forradalmakkal terhes Franciaor
szágba. Kezdetben a piktúrával próbálkozott, de 
miután honfitársa, Daguerre felfedezte a fotózást, 
az új találmánnyal Bécsben próbált szerencsét. 
Nem sok eredménnyel. Itt nősült meg, s a futótűz
szerűen terjedt revolúciók évében már a magyar 
főváros lakója. A daguerrotypiával felhagyott és 
felcsapott terménykereskedőnek. Nékám prof. nek
rológja szerint (Orv. Hetil. 1938.) Jules Darier a 
kereskedelemben érte el az igazi sikereit. A bank 
és a biznisz művésze volt. Egyik alapítója az Első 
Magyar Általános Biztosító Társaságnak, s több 
vállalat részvényese. 

Családi élete harmonikus, Henri fia után 1856. 
április 26-án született Jean Ferdinánd, a Darier 
név későbbi büszkesége. Svájc a financiális világ
ban már akkor is nagy szerepet játszott, iskolái, 
nevelőintézetei híresek voltak, semmi meglepő hát 
abban, hogy Jules Darier 1863-ban Genfbe tette 
át a székhelyét, ahol bankházat nyitott. Hogyne 
tette volna, mégiscsak francia volt, s a bizonytalan 



távoli gyarmatországból egy biztos, közeli semle
gesbe költözött, gyermekei részére kifogástalan 
francia nevelést biztosíthatott. Henri rövidesen ap
jának a helyettese lett, Jean Ferdinánd személyé
ben az alma messze esett a fájától. Nem voltak 
üzleti ambíciói, annál inkább tudományosak. Kö
zépiskoláinak befejezése után beiratkozott az or
vosi karra, de a genfi fakultás nem elégítette ki. 
Párizsba vágyott, a fény városába, ahol az 187l-es 
porosz ostromgyűrű szétpattanása után a bakte
riológiától a szociológiáig, a szimbolizmustól az im
presszionizmusig csodálatos szellemi pezsgés in
dult meg. 

A fiatal J. F. Darier előbb a rhotacizmust le
író Fournier révén került kapcsolatba a dermato-
lógiával a híres St. Louis kórházban. A bőrgyó
gyászatban (is) ekkor virágzott a szövettani szem
lélet, nem kis részben a bakteriológia hatására, hi
szen a mikroszkóp annyi mindenre fényt derített, 
hogy a betegségek végső okát, kifejlődésének 
strukturális folyamatát vélték a kutatók minde
nütt felfedezni. Szövettani ismereteit bővítendő, 
akkor került J. F. Darier a Collége de Francé hisz-
tológiai laboratóriumába, a híres Ranvier mellé. 
Tucatnyi évet szentelt a szövettannak. Majd 1906-
ban a legnagyobb megtiszteltetés érte, a L'Hőpital 
St. Louis dermatológiai osztályának lett a főorvo
sa. Kórházvezetőként részt vett az I világháború
ban, 1918-bán a francia orvosi akadémia a tagjai 
sorába választotta, orvosi ténykedéséért kitünte
tést kapott. 1922-ben vonult nyugalomba. 

Egyébként a tömeges emberpusztítással szem
ben a derék Sabouraud tanárral együtt Romáin 
Rolland szellemét képviselték. Kuncz Aladárnak 
a Fekete kolostor c. önéletrajzi regényéből ismer
jük Clemenceaux követőinek az ellenszenvét irán
tuk. Darier és Sabouraud tisztában voltak vele, 
hogy egy népet nem lehet a vezetőivel azonosíta
ni, azért mentek a húszas években a magyar bőr
gyógyászok oly szívesen a Szent Lajos kórházba. 
Sabouraud szerepét Gruby érdemeinek méltatásá
ban ismerjük. J. F. Darier öreg emberként 1935-
ben eljött szülővárosába a IX. Nemzetközi Derma
tológiai Kongresszus alkalmából, amikor a Páz
mány Péter Tudományegyetem díszdoktorává 
avatták. 

Örült fővárosunk viszontlátásának, s örültek 
jelenlétének a magyar bőrgyógyászok. Hitler ha
talomra jutása után delejes kezdett lenni öreg 
földrészünk levegője, de az öreg optimista tudó
sok nem sejtették a század rövidesen bekövetkező 
nagy tragédiáját. Sabouraud a németgyűlölő fran
ciákkal szemben nemrég még a józan méltányos
ságot hirdette, nem gyanította szegény, hogy sors
társait rövidesen krematóriumokba küldik. Szo
morú szerencséjére ő már ezt nem érte meg. Mind
ketten 1938-ban hunytak el, az Orvosi Hetilap a 
saját veszteségünket érzékeltette elvesztésükkel. 

Visszatérve Darier munkásságára, a szövet
tani kutatásokban főleg Leloir és Vidal hagyomá
nyait folytatta. Ahogy a bakteriológiában a fran
cia—német rivalizálás Pasteur és Koch köré cso
portosult, úgy volt Darier versenytársa a hambur
gi Unna. Kaposi halála után Bécs szerepe kissé 
háttérbe szorult. Több kórképet írt le. A Dyske-
ratosis miliarist, a Dyskeratosis superficielle-t, az 
Epithelioma papillare-t, a Pseudoxanthoma elasti-
cwmot, a Lichen atrophicus sclemsust, a subcutan 
sarcoidokat, a Dystrophia papillaris et pigmen-
tosát, a Granuloma favique-ot, az Atrophodermie 
vermiculée-t, az Erythema annulare centrifugum-
ot, s a sort még folytathatnánk. Az idő természe
tesen azóta sokat kirostált. 

Eddig maradandóknak bizonyultak az aláb
biak: a Roussy munkatársával közösen leírt sub
cutan sarcoid, amely abban különbözik a tbc indu-
rativától, hogy a csomók mindig a subcutisban je
lennek meg, fájdalmatlanok, nemcsak az alsó vég
tagokon fordulnak elő, az epitheloid és lymphocy-
tás sarjszövet jellemző rájuk (1 a Rajka—Szodo-
ray-tankönyvet). Az Erythema annulare centrifu-
gum ritka kórkép, ma is a Darier leírásában is
merjük. Főleg a törzsön jelentkező gyűrűs szer
kezetű beszűrődés, olykor hámlik, oka ismeretlen. 
A klasszikus Morbus Darier; a Dyskeratosis folli-
cularis vegetans. Öröklődő betegség, szimmerikus 
seborrhoeás területeken jelentkezik hyperkerato-
tikus göbcsékkel, a száj nyálkahártyáján papulák-
kal. A stratum spinosum sejtjeiben található 
„corps rond" képződményeket az illusztris szerző 
írta le, illetve nevezte el, a bennük levő basophil 
festődésű képleteket Darier „psorospermium" né
ven parazitáknak tartotta, azóta kiderült róluk, 
hogy degenerációs termékek. Ugyancsak ő írta le 
a zsíros szaruvá átalakuló acidophil szemcséket. Az 
Urticaria pigmentősában alkalmazott Darier-féle 
diagnosztikus tünet nagyon egyszerű. Dörzsölésre 
a bőrfelület csalánszerűen viselkedik. Gyermek
korban jelentkező betegség. Török Lajos szerint 
hízósejtes naevusszerű kórkép. Azóta kiderült ró
la, hogy szisztémás betegség, mivel gócai a RES-
ben is megtalálhatók. Első összefoglaló munkája 
az 1900-ban megjelent Pratique Dermatologique, 
főműve a Précis de Dermatologie több kiadást ért 
meg és számos nyelvre lefordították. 

Nékám nekrológja szerint „Darier jelentősége 
főleg abból áll, hogy a csupán klinikai vizsgálódás 
és a morphologiai ellenőrzés fölé bevezette még a 
biológiai gondolkodásmódot is, amely a legutóbbi 
években az immunbiológiai és az összehasonlító 
pathologiai kutatásokkal együtt a jövő fejlődésnek 
valószínű irányát képezi". Nékám jó jósnak bizo
nyult. 

Darier pedig maradandó hatású alkotó tudós
nak, akit életrajza alapján minden kisajátítási 
szándék nélkül egy kicsit a magunkénak tartunk. 
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