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Nagy múltú cívisvárosunkban az egyetemi okta-
l. "i kezdete terhes emlékű dátumhoz kötődik. A 
;,£>első „gólyáknak" az I. világháború első eszten

dejében biztosított helyet, noha a hadügy akkor 
már sokkal fontosabb volt az oktatásinál. Az egye
temalapítás hazai „menetrendje" szerint az orvosi 
fakultás itt is sereghajtó volt, s közvetlen az ösz-
szeomlás előtt, 1918-ban avatta fel IV. Károly ki
rály, ez volt utolsó Habsburg uralkodónk leg
utolsó nyilvános szereplése hazánkban. Kenézy 
Gyula dr.-t, a bábaképző igazgatóját már 1916-
ban kinevezték ny. r. egyetemi tanárrá, őt köve
tően 1918 őszén még három professzor jött Deb
recenbe (köztük a ma is élő Verzár Frigyes), az 
elméleti intézetek elhelyezésére átmenetileg meg
kapták a DMTKE épületét, klinikáknak a városi 
kórházat és az Auguszta Szanatóriumot. 1921-ben 
igen rangos gárdát nyert az orvosi egyetem. Az 
anatómiára Huzella Tivadar, a gyógyszertanra Be-
Iák Sándor, az ideg-elme tanszékre Benedek Lász
ló, a gyermekgyógyászatra Szontágh Félix, a Rönt
gen-intézet élére Elischer Gyula, a szemészetre 
Blaskovich László, a sebészetre Hüttl Tivadar ke
rült. A névsor önmagáért beszél. Ha figyelembe 
vesszük, hogy Szeged hellyel-közzel készen kapta 
a kolozsvári garnitúrát, Pécs pedig a pozsonyit, 
Debrecen a rajtból eredő hátrányát hamar behoz
ta. Ebbe az oktatói karba került a belgyógyász 
Csiky József, akinek nagyon kevés ideje volt a 
bizonyításra, mire a klinikáját jól megszervezte, 
szervi szívbaja 48 éves korában a sírba vitte. Vi
tathatatlan érdemeket szerzett a szervezés és a 
szakirodalom területén egyaránt, s noha nem tart
hatjuk számon a nagy belgyógyászaink között, ha
lálának félszázadik évfordulóján megérdemel egy 
szerény megemlékezést. 

A székelyföld fővárosában, Marosvásárhelyen 
született 1881. november 13-án. Az örmény szár
mazású apa keresett orvos volt, de ő is nagyon 
korán meghalt. Özvegy édesanyjával ezután Bécs
be költözött, ott végezte az alsóbb iskoláit, a csá
szárváros híres muzsikája valósággal megbabo
názta, ott pengette meg az első húros hangszert, 
s a zene szeretete egyik meghatározója lett rövid 



éltének. Hivatásválasztásában apja példáját kö
vette, orvosi oklevelet itthon szerzett. Medikusi 
éveiben a pesti egyetem egyik legmarkánsabb 
egyénisége a bel-, ideggyógyász Jendrassik Ernő 
volt (szintén szenvedélyes muzsikus), aki munka
társai kiválasztásakor szívesen részesítette előny
ben az aktív zenész orvosokat. Csiky József szinte 
,,behegedülte" magát a Jendrassik által vezetett 
II. sz. Belklinikára, de rövidesen szakmai vonalon 
is bizonyított. Közismert, hogy a két kiváló bel
gyógyászunknak (Korányi Sándor, Jendrassik Er
nő) milyen nagy volt a neurológiai érdeklődése. 
Korányinál kezdetben, Jendrassiknál később is. 
Nem meglepő hát, ha a közben harctéri szolgálatot 
teljesített Csiky az ideg-, kór- és gyógytan tárgy
köréből habilitált magántanárrá. A háború kellős 
közepén, 1916-ban és kikkel egy időben? Kelen 
Béla, Bókay Zoltán, Ádám Lajos, Péterfi Tibor, 
Neuber Ede, továbbá (ne hangozzék profánul a 
mesebeli mondat) „akik meg nem haltak". Első 
önálló dolgozata a Budapesti Orvosi Újság 1906. 
évfolyamában jelent meg a „Szív- és gyomorbél-
bántalmak közti összefüggés" címmel, amelyben 
ismerteti a korabeli felfogásokat. Szívbetegeknél 
az emésztési panaszokat a gázrezorpció csökkenése 
okozná a venózus pangás következményeként, s a 
puffadás részben reflexes, részben mechanikus 
úton nehezíti a légzést, így előáll egy káros és kóros 
körfolyamat. Ezért bizonytalan emésztési pana
szoknál diagnosztikus és therapiás célpont a =• szív, 
a jó kardiális karbantartás megszüntetheti a kez
dődő hasi panaszokat, természetesen komoly por-
tális pangás beállta előtt. Az Orvosi Hetilap 
1908-as évfolyamában „A hypotonia méréséről" 
értekezett. Ebben szembesíti Frenkel és Jendrassik 
álláspontját. Mindketten megfigyelték, hogy a ta-
bes egyik korai tünete, amely alatt nem az ala
csony vérnyomást, hanem az izmok hypotonia ját 
kell értenünk. Frenkel szerint a hypotonia és a 
hozzá társuló ataxia azonos okokból, nevezetesen 
a mélyérzés és az izomérzés csökkenéséből ered
nek, Jendrassik viszont különválasztja a hypoto-
niát az ataxiától, vagyis tagadja a közöttük levő 
összefüggést, mert külön-külön is megtalálhatók. 
A hypotonia diagnosztikai használhatóságát a 
nagy Stürmpell is megerősíti. Mérésére a mai La-
ségue-túnetet használták. Csiky ad maximum elő
redőlt betegeknél a trochanter major és a ver-
tebra prominens egymáshoz való viszonyából meg
állapította, hogy tabeseseknél a trochanter major 
12—15 cm-rel mindig magasabban helyezkedik el, 
míg más betegségben szenvedőknél néhány centi
méterrel alacsonyabban. Persze, nem világraszóló 
felfedezés ez, de utal a jó klinikai megfigyelőre. 
A Budapesten megtartott XV. nemzetközi orvosi 
kongresszuson a Myasthenia gravis pseudopara-
lyticáról és a vele kapcsolatosan kimutatható izom
elváltozásokról tartott előadást. Ezt az Orvosi He
tilap 1910. évfolyama is közölte. Tekintélyes szer
zők által terjesztett nézet volt, hogy ez a betegség 
a megmaradt thymus autointoxikációt okozó ter
mékeinek a következménye. Csiky (igaz, hogy csak 
egy) kazuisztikai esetében thymus persistenst nem 
talált. Chvostek az epitheltestecskék csökkent mű
ködéséből származtatta, Oppenheim és Jendrassik 

a kisfokú Basedow-kórral hozták összefüggésbe. 
Csiky az idegek és izmok szövettanára koncent
rálta figyelmét, kikérve mindig Entz Béla véle
ményét. Az idegmetszeteken (Weigert szerint vizs
gálva) kóros elváltozást nem talált, viszont az iz
mokban perivascularis lymphocyta-beszűrődést, 
egyes helyeken a sarcoplasmák magjainak meg
szaporodását, a tönkrement izomrostok helyén pe
dig kötőszövetet. Nem állított fel új elméletet, 
mindenesetre az egész szervezetet érintő rendszer
betegségnek tartja. Ujabban Erb—Goldflam-beteg-
ség néven ismerjük, okáról, szövettanáról alig tu
dunk többet. Talán a myoneurális junctiókban túl 
sok a cholinesterase, így az ingerület átvitelében 
nagy szerepet játszó acethylcholin gyorsan lebom
lik (Orvosi Lexikon, 1972. III. kötet, 578. old.). 

Következő kutatási témája az ischias volt. A 
Deutsche Med. Wochenschrift 1915-ben két dol
gozatot is közölt tőle, főleg a hibás szerkesztésű 
ülőszékek szerepére hívta fel a figyelmet, amelyek 
a tartós nyomással idegdegenerációt okoznak. Vi
tába szállt Kohnstamm-mal, aki szerint „a megfe
szített izomzat tetanusa az akaratlagos beidegzés
nél tovább tart", s ezt az úgynevezett „utómoz
gást" nem lehet farádos ingerléssel előidézni. Csiky 
kísérletei az ellenkezőjét bizonyították, amely ak
kor nagy feltűnést keltett. Megemlíti az akkor ha
difogságban levő Bárány idevonatkozó eredmé
nyeit. Ő diagnosztizálta azt a bizonyos 143 g-os, 
8 X 8 cm méretű agydaganatot, amelyet Winter-
nitz tanár 1913 októberében távolított el sikeresen, 
az Orvosi Hetilapban ezt is közölte. A traumás 
neurosisról írt dolgozata a háború patográfiája. A 
párizsi és a berlini orvosi iskola között ennek meg
ítélésében is elkeseredett hadakozás folyt. Charcot 
tanítványai hysteriás kórképnek tartották, Oppen-
heim pedig szubmikroszkópos morfológiai, de leg
alábbis kémiai elváltozást sejtett a háttérben. Ért
hető, hogy Jendrassik felfogása megegyezik a 
Charcot-iskoláéval, pláne, hogy a hangadó Oppen-
heim ellenében a német Nonne is ezen a vélemé
nyen volt. Csiky mesterének az álláspontját igyek
szik alátámasztani a saját háborús tapasztalatai
val. Ugyanebben az esztendőben a faciális paresis-
ről igyekszik bebizonyítani, hogy a Fallop-csator-
nában hűléses alapon csonthártyagyulladás kelet
kezik, s a duzzadt-gyulladt nyálkahártya kompri
málja az ideget, tehát nem elsődleges ideggyulla
dással van dolgunk. Szövettanilag bizonyította be, 
hogy sem az endo-, sem a perineuriumon kóros el
változás nincs. Életének ez volt a legtermékenyebb 
szakasza, nem csoda hát, ha vitán felüli volt a ma
gántanárrá történő habilitálása, és atyai pártfo
gója Jendrassik tanszékre fogja ajánlani. Habili-
tációja után újabb témakört talált, amelyet a Kí
sérleti adatok az asthmakérdésben (Magyar Orvosi 
Archívum, 1916) c. dolgozatában foglalt össze. 
Anaphylaxiás shockban elpusztult tengerimalacok 
tüdejét vizsgálva a szövettani metszeteken azt ta
pasztalta, hogy a bronchusok lumené szűk, az al-
veolusoké pedig tág. Mivel szerinte az atropin
adrenalin hatás nem magyarázza meg az asthma-
tikus légzés mechanizmusát, az eddig nem eléggé 
vizsgált rugalmas rostok szerepére hívta fel a fi-



gyeimet. Talán megkockáztatható az az állítás, 
hogy a debreceni orvoskutatók allergológiai érdek
lődése Csiky Józsefnek ezen dolgozatáig nyúlik 
vissza. Ezt a közleményét németül a Pirquet és 
Schittenhelm által szerkesztett Zeitschrift für die 
gesamte experimentelle Medizin is .megjelentette. 
A debreceni évek irodalmilag már kevésbé voltak 
termékenyek. Minden energiáját lefoglalta a kli
nika szervezése. Pedig ez az energia vészesen fo
gyóban volt. A Rockefeller-alap"-"támogatásával 
még futotta erejéből a védőnőképző intését létre
hívása. A Jendrassik-féle belorvostani" tankönyvbe 
ő írta* az ideggyógyászati és a mérgezések c. fe
jezeteket. A Magyar Sebésztársaság 1922, évi nagy
gyűlésén referátumot tartott Az agy és gerincvelő 
daganatairól, amely az Orvosképzés XIII. .évfolya
mában jelent meg. A Jendrassik-klinikai tízéves 
beteganyagának 315 agy velődaganatáról számolt 
be, amelyből 151 esetet sikerült pontosan lokali
zálni, dé műtétet csak 57 betegen végeztek. Az 
operáltak közül 29 halt meg, a többiek, sorsát saj
nos nem állott módjában figyelemmel kísérni. Nem 
rózsás statisztika, amint azt hangsúlyozta,;; de ö'pe-
ráció-trepanáció nélkül biztos többen halliak volna 
meg. A végén figyelemre méltó megállapítást tesz, 
amit azóta az idő igazolt. A műtét utáni mortalitás 
magas voltát az utókezelés hiányosságának szám
lájára írta, s igazát ma felesleges bizonygatni. 
Utolsó előadását 1928 tavaszán a balatonfüredi or
vostovábbképző tanfolyamon tartotta a f ejfájásróh 
Az intracranialis, az extracranialis és funkcionális 
fejfájásokról, az inőperábilis agydaganatok okozta 
reménytelen esetektől a Jendrassik-féle „vánkos-
fejfájásig", amely a rossz fekvés következménye. 
Szeretett mesterét sohasem mulasztotta fel idézni. 
A belgyógyászati klinika az' Auguszta Szanató
riumból 1923-ban már a végleges helyere -költö
zött, de a fiatal professzor öröme nem.' lehetett 
teljes. Sietett sokat utazni és belefeledkezni a ze
nébe, mert tudta, hogy nincs sok ideje hátra. A le
írásból leginkább Hollósy Simon festőművészre 
emlékeztető keleti armenoid férfi szépség kezdett 
terebélyesedni, és légszomjjal küszködni. 'Az élet
művészből visszavonult? magányos, szorongó em
ber lett, amit tanítványai .szerint néha zsarnoki 
türelmetlenséggel igyekezett kompenzálni. Nem 
alapított családot, édesanyja volt a gondviselője. 
Az 1929-es nagy tél leghidegebb havában,* január 
26-án távozott el az élők sorából. Negyvennyolc 
esztendő jutott neki, azt is beárnyékolta a közeli 
halál tudata. 

Ez költőknél csodát tud tenni, egy klinika ve
zetőjénél aligha. Hacsak nem zsenivel van dol
gunk. Ö távolról sem volt az, de életművét érde
mei arányában a Debreceni Orvostudományi Egye
tem számontartja, eltávozásának félszázados év
fordulójától függetlenül is. 

Szállási Árpád dr. 


